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VOORBERIGT.

Het Javaansch-Nederduitsch Woordenboek vanGERicKE, door Roorda in 1847

bij Johannes Muller te Amsterdam uitgegeven, was omstreeks het jaar 1870 zoo

goed als uitverkocht; en hoewel het vrij regelmatige jaarlijksch debiet maakte dat men

bijna met zekerheid kon voorspellen , op welken tijd er behoefte zou ontstaan, sloeg

Roorda eerst in den uitersten nood de handen aan het werk om daarin te voorzien.

Want het gold hier niet alleen een herdruk van het bestaande, een arbeid, die ook,

bijaldien hij hem niet zelf ten uitvoer kon brengen, door anderen kon worden voort-

gezet, maar er moest een nieuw "Javaansch-Nederduitsch Woordenboek worden

zamengesteld. Daarin moesten niet alleen de sedert dien tijd opgezamelde bouwstoffen

verwerkt worden, maar moest de behandelingswijze ook meer met de eischen der ety-

mologie in overeenstemming worden gebragt.

Doch hoeveel tijd zou daartoe niet vereischt worden? Zouden Roorda' s krach-

ten voor zulk een gestadigen jaren langen arbeid niet te kort schieten? — en bijaldien

zijn sterk gestel tegen die vermoeijenis bestand was, mogt hij, toen reeds bijna op

zeventigjarigen leeftijd gekomen, menschelijker wijze rekenen, dat zijn levensdraad zou

strekken tot de voleindiging van dat groote werk? Het zou immers aan de eenheid

schaden , als een ander het na zijn dood moest opvatten ?

Toch heeft het bewustzijn dat hij in de eerste plaats geroepen was en dat

niemand beter dan hij dat werk kon ondernemen, de andere bezwaren in de scha-

duw gesteld en heeft hij met zeldzamen moed en volharding die taak ondernomen en

gelukkig voor het grootste gedeelte (immers op slechts % na) ten einde gebragt.

Hij heeft dit niet geheel mogen doen; te midden zijner werkzaamheden werd

Roorda weggenomen.

Was zijn verlies voor de wetenschap in het algemeen groot — met opzigt

tot de bewerking van het Woordenboek was dit onherstelbaar.
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Want, daargelaten al dat er geen tweede was, die zich met hetzelfde talent

als Roorda zoo geruimen tijd aan het Javaansch had gewijd; wie zon het nog over-

blijvende gedeelte in harmonie kunnen brengen met het methodische karakter dat

Roorda' s werk eigen was? Wie bezat de gave en het geduld om de verschillende

nuances van het spraakgebruik te ontleden als hij ?

Zoolang mogelijk dan ook had men zich met de hoop gevleid dat Roorda

mogt behouden blijven om zijn eigen werk te voltooijen.

Toen nu die hoop werd teleurgesteld bleef er niets anders over dan dat de

eens ondernomen arbeid door anderen, zoo goed zoo kwaad als het ging , werd voortgezet.

Daar Roorda mij gedurende zijne ziekte de zorg voor zijne in druk of her-

druk zijnde werken had toevertrouwd, wendde de uitgever zich in den zomer van

1874 tot mij, met verzoek, het ontbrekende gedeelte te bewerken.

Men zal ligtelijk begrijpen dat, hoe vereerend die opdragt ook was, ik niet

weinig tegen die taak opzag. Ik vroeg eenigen tijd beraad om inzage te nemen van

hetgeen reeds was afgewerkt en mij op de hoogte te stellen van wat er nog te doen

was en welke hulpmiddelen mij daartoe ten dienste stonden. Ik vond het handschrift

gevorderd tot het woord cmrSm\ Er bleef dus nog een gedeelte der om en de drie

laatste letters, waaronder de belangrijke xm
, te bewerken. Hoewel ik mij nu de moei-

jelijkheid zelfs van dit betrekkelijk klein gedeelte niet ontveinsde, werd ik eenigzins

gerustgesteld door de uitvoerigheid en goede bewerking van het op Gouvernements last

door de Heeren Winter en Wilkens vervaardigde Javaansch-Nederduitsch Woorden-

boek, waarvan mij een handschrift ten dienste stond. Buitendien was Roorda' s exem-

plaar van Gericke's Woordenboek en van het Supplement daarop door T. Roorda en

J. J. Meinsma (Amsterdam bij Frederik Muller 1862) met vele kantteekeningen

voorzien en hoopte ik nog te kunnen putten uit het Vervolg en Yervolg-Aanhangsel op

Gericke's Woordenboek van Jansz (Samarang, van Dorp, 1869 en 1871).

Met deze bouwstoffen voorzien besloot ik de taak te aanvaarden en toog om-

streeks half Augustus aan het werk. Ik erken, het was eene hagchelijke onderneming,

de materie tot een geheel te brengen en dan nog wel zóó, dat het niet al te veel bij

het door Roorda bewerkte afstak. Maar het geluk heeft mij gediend.

De Heer G. T. H. Henny , Secretaris-Generaal van Koloniën , die met belang-

stelling de voortzetting van Roorda' s werk volgde, verschafte mij den onwaardeerbaren

steun van den alhier tijdelijk aanwezigen O.-I. ambtenaar voor de Javaansche taal, den

Heer Dr. A. B. Cohen Stuart. In der daad vond ik bij dezen de grootste bereid-

willigheid; hoeveel moeite hij zich gaf, blijkt genoeg uit de bijvoegsels en aanhalingen

waarmee hij uit den rijken schat zijner ervaring en belezenheid menig artikel verrijkte.



Evenwel liet hij het niet daarbij , maar maakte zijne welversneden pen dienstig aan de

bekorting of polijsting van mijne redactie — iets waarvoor ik hem niet genoeg kan

danken. Maar naarmate het den beoefenaar van het Javaansch bij het gebrnik van dit

Woordenboek zal blijken, hoeveel de waarde er van door de medewerking van den Heer

Cohen Stuart vermeerderd is — naar die mate zal men het met mij bejammeren dat

Roorda van zulk eene uitstekende hulp voor het door hem bewerkte gedeelte geen ge-

bruik heeft gemaakt.

Boven is reeds met een woord gezegd in welk opzigt dit Nieuwe Woordenboek

zich in de inrigting van het eerste onderscheidt.

Zooveel mogelijk zijn de woorden behandeld onder hunne grondvormen; alleen

bij dezulke, die met hunne afleidingen en zamenstellingen weer als 't ware zelf tot af-

zonderlijke woorden zijn geworden, is van dien regel afgeweken. Ook zijn de Krama-

meer geregeld bij de Ngoko-woorden behandeld. Daar waar 't van belang scheen de

verwantschap in vorm en beteekenis met andere woorden aan te geven, of ook naar

woorden van tegen-overgestelde beteekenis te verwijzen, is zulks gedaan.

Wat de alphabetische volgorde betreft, zij opgemerkt, dat de on midden in een

woord vóór een pasangan tja of dja op de plaats der m te zoeken is.

Bij woorden, die alleen in klinkers of leesteekens verschillen is de orde gevolgd

volgens welke zij in de Grammatica zijn opgegeven.

Werkwoorden die met Ms ™^ ^n «n en ^ of <& beginnen en op die letters

niet voorkomen zal men vinden op de grondwoorden, die namelijk met «sm a^\ oji\

mr, en m of trti beginnen.

Voor zoover Javaansche woorden uit het Sanskrit zijn overgenomen en in be-

teekenis dezelfde of ongeveer dezelfde zijn gebleven , is de herkomst opgegeven. Roorda

vond het noodig bij enkele den naam van Prof. Kern te plaatsen, wanneer de door

dezen opgegeven beteekenissen min of meer van de in de Woordenboeken gewoonlijk

afweken. Mogten er eenige afleidingen met pk. gemerkt voorkomen , die reeds door

anderen gemaakt waren, dan lag het niet in de bedoeling van Roorda om dooi-

de bijvoeging van zijn zegsman te kort te doen aan de verdiensten van anderen,

die reeds vroeger dezelfde afleiding gegeven hadden.

Op menige plaats zal men een j. aantreffen. Daarmee wordt aangeduid dat ge-

bruik is gemaakt van het bovengenoemde Vervolg op Gericke's Woordenboek, za-

mengesteld door den Heer P. Jansz, Evangelie-Zendeling op Java, een boek, dat zulk

een schat van wetenswaardige bijzonderheden omtrent het spraakgebruik der Javaansche

woorden bevat.

Alvorens dit Voorberigt te eindigen dient nog met meer nadruk te worden
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vermeld de hoofdbron waaruit voor de bewerking van dit Woordenboek is geput, — de

voortreffelijke arbeid nl. der HH. Winter en Wilkens. Een afschrift van het door

die Heeren vervaardigde Javaansch-Nederduitsch Woordenboek is trouw door mij ge-

raadpleegd niet alleen — maar dikwijls kwam mij de redactie er van zoo uitstekend

voor , dat ik meende niet beter te kunnen doen , dan die op den voet te volgen.

Ten slotte nog een woord van dank aan de HH. Prof. Kern en Dr. W. Pal-

mer van den. Broek — den eerste voor menigen goeden wenk bij mijn arbeid ge-

geven — beide voor de welwillendheid waarmede zij meer of min bij het corrigeren

der drukproeven behulpzaam waren.

Leiden, September 1875. A. C. YREEDE.



VERKORTINGEN.

aant. beteekent aanteekening. eign. beteekent eigennaam.

abs. » absoluut. erg. it ergens.

ald. » aldaar. Enr. » Europeesch.

alg. of algem. " algemeen. fig- • figuurlijk.

Ar. of Arab. » Arabisch. Fr. " Eransch.

art. » artikel. freq. • frequentatief.

A. S. > Adji-Saka. G. » Gericke.

Bat. » Batavia. gen. " genaamd of genoemd

Bat. Gen. van K. en W. <> Bataviaascb Genoot- gew. " gewoonlijk.

schap van Kunsten Gr. of Gramm. » Grammatica.

en "Wetenschappen. grv. of grondv. » grondvorm.

ben. » beneden. grw. of grondw. » grondwoord.

benam. » benaming. hetz. » hetzelfde.

Bescbr. > Beschrijving. Holl. » Hollandsch.

bet. » beteekent. Hoogd. » Hoogduitsch.

bezitt. » bezittelijk. ib. ti ibidem.

B. J. » Brata-Joeda. id. ii idem.

B. K. of b. Kad. » basa Kadaton. i. d. » in de.

bl. of biz. » bladzijde. imp. » imperatief.

Br. of J. Br. » Javaansche Brieven. Inl. n Inleiding.

B. S. » Baron Sakender. intr. of intrans. » intransitief.

bv. of bijv. » bij voorbeeld. inz. » inzonderheid.

caus. » causatief. i. pi. v. » in plaats van.

Cb. of Cbin. » Chineesch. J. » Jansz.

«oll. » collectief. Jav. » Javaansch.

C. S. •> COHEN StüART. J. L. {zie L.) » Javaansch Leesboek.

derg. of 4ïg. » dergelijke. J. W. " Javaansche Wetten.

d. i. » dat is. J. Z. » Javaansche Zamen-

D. N. » Duizend en één Nacht. spraken.

Eng. » Engelsch. K. » Krama,.

enz. " en zoo voorts. KD. » Krama-Doesoen.

eig. " eigentlij k. KI. * Krama-Inggil.
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KN. beteekent Krama-Ngoko. Sd. Soend. beteekent Soendaneesch.

kol. . kolom. somm. " sommige.

KP. » Krama-Pasisir. spr. of spreekw. " spreekwoorden (nl. te

Krit. " Kritiek of Kritisch. vinden in J. Z. Win-

KT. " Kitab Toehpab. ter, 2e deel).

Kw. " Kawi. spreekt. » spreektaal.

L. H (Jav.) Leesboek. subj. " subjectief.

1. " lees. TD. - Tëmboeng Doesoen.

Lat. ii Latijn of Latijnsch. Tj. Sëngk. " Tjandra Sengkala.

lett. ii letterlijk. TP. » Tëmboeug Pasisir.

lijd. ii lijdende. V. •i vorm.

Mal. of Ml. '/ Maleiscb. V. I' Vreede.

Md. of Mad. » Madya. v. d. » van de.

Moh. of Mohamm. " Mobammedaanscb. verb. » verbastering of ver-

mv. of meerv. " meervoud. basterd.

N. of Ng. '/ Ngoko. verb. nw. i' verbaal naamwoord.

naamw. '/ naamwoord. verk. " verkort of verkorting.

nam. of nl. " namelijk. vgl. of vrg. " vergelijk.

OJ. " Oost-Java of Oost-Ja- vkl. " verklaard.

vaansch. V. 0. " van onder.

ongebr. ii ongebruikelijk. vlgg. " volgende.

pass. " passief. volg. " volgens.

pers. H persoon. vrnw. " voornaamwoord.

Perz. '/ Perzisch. waarsch. » waarschijnlijk.

P.K. ii Professor Kern. WJ. ii West-Java of West-

pi. o plant of plaats. Javaansch.

poet. " poëtisch. W. P. » Wajang Palasara.

Port. '/ Portugeesch. WW. » Woordenboek der HH.

r. // regel. Winter -Wilkens.

recipr. '/ réciproque. WW. » werkwoord.

redupl. '/ reduplicatie. W. Wb. » Wilkens , (en Win-

R. P. « Radja Pirangon. ter's) Woordenboek.

S. " Supplement op Geric- zamenst. » zamenstelling.

ke's woordenboek v. zelfst. » zelfstandig.

ROORDA -MEINSMA. zva. > zooveel als.



cun ori (um ckjionmmCUll)^

run \ kw. zva. i n ? \ en on cun w

o
iun\Kis. 1. zie cunanw 2. uitr. hei! ook wel ver-

keerde spelling voor on cun \ bv. in cun trut q\ voor

on (UT) oni q w

<t/n\KW. zva. mi rn\ groot; en uitr. zva. (üji^ of cun

asn/iw cuncurt\ zva. cvji^cici.^w

ai cun \ kn. uitr. van bevreemding , he ! on cun cun nui \ he

ja! — ook zva. <ntunq\ hoor! of o! vóór een voca-

tief, bv. rniLiiij,! ni ?\ o Allah! och Allah!

onum\ of
' o\KN. uitroep-, o!

cun ? • KN. uitroep : ach

!

cun ^ \ KN. toeroep , zva. on ,i n .> \

tunq\ of /cr)?\KN. uitroep van afkeuring of om iemand

stil te doen //ouden: sus! hei!

(niun^\KN. toeroep: hoor! hei! o! ook hou!

cuntun kw. uitroep: aha!

oncunoncun\TLi$. benaming van het lweede jaar van een

Windoe.

° ° ™- O o.
o/n ,iy?? \ KW. £t'#. ctvcuttin'

cuniun^KW. zva. <mtï\ Zie ook cunw

cun cun ?\ zie bij (uncuiiw

(hktim (icijj\ of cun !kt) (lojj\ ookwelcmcun(Lojj\ (Ar. ah ad,

één, eerste) kn. Zondag, de eerste dag van een week;

ook voor week aSn onicun aai cun n\ drie weken.^
cuniunfun/i^KW. zva. mn ri axi ? ? \"7 irn <n rum asii n\ KN

ÏLT

een hoorn met de wortel uit de grond rukken. G.

cun ? asn mi \ zie (ion nm ni/i \\

cun ^~n cstn\ Ar. ih'rdm, kn. onthouding, cun

^

m r&i

de onthouding van den bedevaartganger öfoor

genaaide kleéren en geen sandalen te dragen, zich

niet te parfumeren , enz.

tunoncuwKyi of tun (uncj(Kjjjj\KW., (ui(n(un(K.i/i\KT$. ver-

siering of opsiering van het aangezigt, vooral van

het voorhoofd; smeersel dat daartoe dient, blanket-

sel ; ook versiersel of sierraad van een land of van

een gebouw , of van een olifant bij staatsie, (utanajn

(ui/i of cut cut on cun cijiji\ het aangezigt opsieren, zich

blanketten. — est on cun cko _üï\ iemand het aangezigt,

of een olifant, opsieren, csi ojiun ojï ^torniru/\ poet.

onthalzen. — cut on cun ikji ^a (hiji\ opgesierd, van het

aangezigt of ee?i gedeelte daarvan ; poet. spiegel, zva.

cutccion(rLiz(Hifi\ in proza fig. een spiegel, toonbeeld

of voorbeeld.— (sioncuncK.i.^i!Hijj\ als een toonbeeld;

schoon , edel
,
gevormd, van het aangezigt of hoofd.—

cuKsioncunc)^^H.(Hin\ gereedschap tot opsiering van

het aangezjgt.

o
cun on turn (kiji\ zie cunciscw

cun ? tut anji\ Ar. ih'sdn, weldaad, gunst. G.

cuncun(nijj\ Ar. bot, stomp, bekrompen van verstand,

laf in zijn spreken. G. (misschien verbastering van

het Ar. dj ah il).

cun o rut \ of6^ arut\ Ar. Pers. volk , familie van iemand;

kn. tot iets behoorend; door oefening in iets thuis

of bedreven (vrg. cun onn crutji). Zoo in zamenstellin-

gen als ê^? rut un rui \ Kawi-geleerde ; &#..?m mi

asn (imji\ schriftgeleerde ; 6*&q out cun cm est \ godgeleer-

de; &*^> rui asn cut _=*^ uitlegkundige , uitlegger, van

den Koran; é^(njicafrncK.ijj\ erfgenaam, bloedver-

want; &Jk<>(nji(Kaam\ hemeling; é&q cru mn na cuin\

scherpregter; (s^rLiritim asnj\ iemand die de op-

brengsten van zijn onderdanen ontvangt.

cun mn rui (iio \ of (s^ri (un 2 rui cuut \ zie cun trut ciw w

(un(urjij(Knj\ zie cun on cun cuijt\

cuncuniunjiKN. beschutting tegen zon of regen, schut-

dak; lommer; beschut. — (in cun (inyi\ ergens beschut-

ting zoeken, onder een schutdak of in de schaduw

staan of gaan staan of schuilen
; fig. bescherming

zoeken. Zoo ook (in cun nm ~m cun (imjj\ — azicunarr\

beschutten , beschaduwen , beschermen.— (in

cuncimon(un\ iets onder een schutdak of in de scha-

1



duw brengen of plaatsen; onder bescherming stel-

len. — tun amazn~m tunxm &nn\ bcschutsel tegen zon

of regen. — cu on (unccn aryi\ beschermer.

cun on a..h \ kn. vreemd, zonderling; wat als een wonder

en als niet wel gebeurlijk te beschouwen is. — ickti

anten <ci on,kw\ iets als zoodanig beschouwen.

«7Ï?(K7NN. , an(L<ll Z MT&OJl (
aUtën) MD., ttllOlitKllHTjpK., on

O ..
" '.

nrj(L7i*nanti\KK., ergens zijn, wezen, aanwezig zijn,

zich bevinden; bestaan; aan, in, bij, onder iets of

iemand zijn; onder iemands bestuur of berusting

zijn; ook een uitdrukking van verwondering over iets

vjat bestaat of plaats vindt: Zie me daar eens aan!

daar heb je me! Ook bij verkorting (hi\ in ontunz^n

ihi \ er is niet , en cun oji ito \ wat is er ? onicifiz^ncHi

(hn\ gewoonlijk aniunzni(Hi(Hi\ geschreven , er is in

het geheel niet. Zoo ook wel on cunz *~n on chhhi ,hi w

iun(Hi'7i<Hi\~!$., on cvi z ifa ni an an/i K. , de aanwezigheid

er van, dat iemand of iets er is. tui tun ftft/n (hi\ tui on

(ïinjizihn7jiajifKiji\ al wat er is, zooveel er is, zoo

velen er zij n. (ei oaji OjW >nion(Hi\ (ki ibi on ,ui z ihi ,ni ui on/i \

in het bijzijn van.

O
onaciTi <hi\ N. , on,

O

an(Hion(H7\ of on (ui z (fn on (Hl (Hi\ gew. an (dl Z orj (Hl ai tui \

of on oji z on on ,hi\K. , on (U7 z fp on (H7 (tfi (K7 fi of on,ui zon

V'
1
Pasi'^yi

MD *' een voe9woord om een nieuwe

volzin met een vorige te verbinden , meestal door

het voegwoord nu , of in een tegenstelling door maar

,

te vertalen {het Lat. autem). — (ci,hihi\n., ancciz

O o Da O o , ..

,hi(hi\UJ)., on op z ari /hn\K. , on oti ar> (hi\ BK. , ergens bij

gaan zijn, iets (bv. eenfeest) bijwonen.— (ckhiioi ~m

on hu \ onipzMmw(K7ji\ maken dat iets er is of

bestaat, doen plaatshebben of ontstaan , voortbren-

gen; een belofte vervullen. — mi iun (hi(hiij\ om on

on(uiziM<hn(H7ji\ het bestaan in de werkelijkheid; ge-

steldheid, toestand of staat, waarin zich iets of

iemand bevindt; vervulling van een belofte.

(l/tjionkw. zie (hiw kn. een woordj'e tot aanduiding van

eenpersoon ofzaak, waarvan men niet terstond op den

naam kan komen , of waarvan men den naam als

onverschillig maar niet noemen wil; bv. (ckivi an ~m

(ni\ de Heer ja hoe heet hij ook? of de Heer

N. Op de vraag, wat zoek je? kan iema?id antwoor-

den: (unam^iun (hi\ ja, dat kan ik juist niet bepaald

zeggen. — mntHimn iui\ voor cun ihi tun iui\ wat is er?

wat Leb je te doen?

n q

rt/J7£Ó\KN.; (ci(Ki\ padi snijden, de rijst op het veld

snijden. — faanpipi\ rijst gaan snijden: pass. hu
O a a a q

(unon(hnim^\ en iw^mww — ajii ihncun (to\ mes of

sikkeltje, waarmee de rijst gesneden wordt. — cckkt

mnaay daarmee rijst snijden. — (ciannini/p rijst-

oogst; rijstoogst hebben, de rijst oogsten.

O
xjïi (hi\ KW. zva. an rei an/jw

(unan,Hi\KW. zva. (un,Hn\ — t&ian(Hi\ zva. (èi(ntHnz\'vgp-
O o a „ G)

(7Jl(Sianpj\ ZVa. M (Lil H7I \ Of (KI (SI OltHnZW

iunpi\KN. gebrek, gebrekkig, bepaald door het verlies

van een oog of van beide oogen, blind (gew. oji au

(utkhi\); nalatigheid ; verzuim ; onedel , laag
,
gemeen.

(Skr. hina, gebrekkig, onedel), tun ihiiki ,hii Ja\ spr.

<ei <m (L7i (K7\ de vrouwelijke schaamdeelen , de moe-

dermond. — ,ckhi\ iemand min achten, te min ach-

ten voor iets-, iemand verdenken, wantrouwen. —
(uim (Kii ^m on otj \ iemand de schuld van iets geven.—
(7ni(Lmiuiarin\ nalatigheid, verzuim; een verzuim be-

gaan, nalatig blijven.— (L,i(cia<i\ het minachten enz.

(U7iiki\ kw. zva. aj7i(Kn\ (Ml. id.), en zva. on itai z on (toi z

itari (Hiajiw

m)'M\kw. zva.
/

rn|<K7 \ kw. zva. ajnn<r\ ajri(i^\ iui o^j rti aaji en ajiima&w

^/K7\ I. kw. zva. (Biajnw timcci(i£i\ voorheen, (hyklvi

- O O Q . Q. Q O nwioami|.M\ of ,h^i(LU(un(U7i:in(uri^fr\K.i^. zooais

altijd te voren.

II . (U77 !H± \ N. , OU» (Hl ft \ Of (L71 (HTJj \ KW. , (Uil (tl (TU1JJ

(ook wel tun cel ru/i) K., geluid, klank; het luiden,

d. i. de inhoud, van een brief, (un as: asn 71 tnii ^ tun aji

(hn\ niet te veel praats! — ^Ifü^ 'H^P (E/i^ N

en (zi&iru/i (ook wel (e.i (ui ru n) , luiden, geluid

geven, zich laten hooren; gelost worden of afgaan

(van een geweer of geschut). — wvpipi^ iemand

naar een geluid doen hooren, iets dicteren. — ccinri

on (Hi (Hïi ~jïi on kti \ ari tui na arn (hi/i \ iets doen of laten

luiden, geluid doen geven; een klok luiden; meteen

zweep klappen; geschut lossen; oplezen, bv. een

brief; een air spelen op een instrument. ^,W<*Q.'l£rl

Q O O . .

on (Hi Hi7 ~ii on ,hii \ (ei (Ci nu ~/n, (ei ui nu ,Hi
/j

\ omtrent

iemand allerlei uitdrukkingen bezigen, iemand uit-

maken, bv. voor een ondankbare. — cun ri ,hi cmn

of ayn (n,hi iHi (Hiji \~n. , (un ici Ti KH7/j\K. , met een tel-

woord er vóór , schot van een vuurwapen; ook een

hoeveelheid schoten kruid. ,ci7mmM^(npi(H7ji\ mn

kn ,rui~mcci ,ixi (hi/j\ geluiden die iemand maakt; klan-

ken, die men voortbrengt; ergens gebezigde woor-



o
cnajnem\ i&

den of uitdrukkingen , beschouwd naar de klanken

of koe ze luiden , als men ze leest of noemt. — tui

(unen!m(mji\ (ui (Lnri cui rui aoji\ de inhoud van een brief

(Ut cunen (taan ^fnenfm(mj\ cui cun cci irvi ~m c£n rui (mj)\

het uitmaken van iemand door hem een lelijke

naam te geven.

encun(m\ en en mi em\ kw. uitgelezen , kostbaar, van hoo-

ge waarde, m.L^en (uum\KN. kostbaarheid, schat. —
en tui cm in (ui m\ kn. uitgelezen ; kostbaarheden.

entunz(m\ en <n cun z en cmen cm -ji^iencm cm n\ verkeerde uit-

spraak ofspelling voor cun pi en cunenemtm -menem cmj^ \

en un en tm\ in de spreektaal in plaats van en tuien cm \\

m?m^\K¥. zva. VUIC&lty

cunenem^KN. vreemd, zonderling; aardig. — cun en cm
^

cL.rn<ncm$cun\ zich vreemd of zonderling voordoen.

—

caienem ^ cLennn mt\ iets vreemd of zonderling maken,

voor vreemd, zonderling of aardig houden. — ctnen

en(m^iL7ien-wi^(L'n lmfi\ iets vreemds of zonderlings.

(un<hnq\KN. uitstel, bv. van betaling ; langer tijd die

voor iets gegeven wordt, bv. om zich te

{Ar. \)). — «ncta^ajn\ iemand uitstel geven.

(UlfhCl? (U7I en mii > iets uitstellen.

o o . O o
cun cm cun (m\ zie xn mw

cun(mcuncuui\ ook wel, alsof de eerste lettergreep het

voorvoegsel in was, cm(L7uuui\ of im (uii hui \ kn. on-

regt, onregtmatige behandeling (Skr. anjdja). —
erniimcLrncuui\ ook wel emi cm zn (uui \ onregtmatig, wreed,

beleedigend. un uim mui ,ün cei imjj\ wat onregt! hoe

wreed! — ui a/n om \ en ouicmcuncuui\ onregt plegen,

onregtmatig behandelen, kwellen, mishandelen, ge-

weld plegen; ook voor vermoorden, aa cm cun suui\ &a

o a a a
tmi cm (un cun \ en cmicmemeuiiXiiix pass. — imeunibn

im\ iemand onregt aandoen, onderdrukken. — (ui

(trjffoiyndUN onregtmatige, wreede behandeling.

cun en(mz(m[t\ zie enasnz imnw — cin en emzemen emzcmjiKN.

van een klasse van beambten in dienst

van den Vorst, die niet tot dienstreizen (c&iak en

(&i (k,i (ki T) mi ,1) verpligt zijn. Tot deze klasse behoo-

ren de priesters , de schrijvers en de ambachtslie-

den van den Vorst,

(im en imem ^11 en :m(mjj\ zie bij cun cm w

O . Q
ajn cm cm (hii \ zie cun em ui (ten w

a/ . en/
cun cm \ zie cmw

iun(mcm\ of (Lriem»m(macri\KW. naam van den God

der slangen, den Yorst der draken, geio. en cun zemen

en cun z cm genoemd (Skr. Ananta, eig. oneindig,

en bóg a, slang).

(unencmx zie <r)im\\

(unenemz\ zie encKizW

(umm\KN. beangst, beangstheid. — tuumni\ om of

a x. l O/O Sa
voor iets beangst zijn. — <uicmcuncmnrt\ angstver

-

wekkend. — cui ,mno en imi \ beangst maken.

ocy ...
tuwim-s kn. , ook (ur mi ckjijik. , regte rigtmg naar iets toe.—
OCY O • •

(uum\KN., ook cui tui ckjijik , m een regte rigtmg op

.

"^ ocy
iets aanhouden, aankomen of aanloopen. — cèicm\

ocy -,

poet. regtuitgaan, regtdoorgaan. — £/;ió\KN. de

-..-,. ocy ocy
rigtmg waarin iets loopt. — (L7icmnnencmci\ cuumnnOO O
cmumji of f~i tui (Ki si..Kn tHijj\ iets m een regte rig-

ting naar iets toe doen loopen of op iemand of iets

CY Ci
aanhouden (bv. een piek), (mitfn-n rfn cmji\ pass. —
ncv .

(un(m\ zie beneden.

a o a
en cun cm in > kw. zva. iojI^ cun (un tm/i\

un em imn (verk. en in zamenst. ook cm ktijj), kn. , mi [asii \

KL, kind, in betrekking tot de ouders; jong van

een beest; ook jonge spruit van een plant. Ook ne-

ven en nichten worden door ooms en tantes, en

jongeren door ouderen uit genegenheid, zoo wel ge-

noemd. cummmiKi\ zoon; Liiim{mj,ri(iaz(mj\ doch-

ter; (unmihcii aji en rui z cm n\ stiefkind, (tqen evi cun cm

*o7^\ een kind hebben, bevallen zijn. tznentijiiuntm

uii~iicmj}\ een jonggeboren kind hebben, in de

kraam zijn. (mi(inen,ui(LVHi,hnyj\ die hem of haar

tot kind heeft, de vader of moeder. nna^uf!(un\

vorstenzoon. SKuinnajj \asn\ of ojj i.asn<En(tnnn\ de

prins (vorstenzoon) van Madura. oji xmiaji iasii\ Chi-

neesch of Japansch porseleinen bord, waarschijnlijk

om de figuren die er op staan. — tuntm mi ^n em

imi\ (lj mj (U})\ een kind of kinderen, een jong of

jongen, hebben, kinderen baren of gewinnen. — c&i

(m<mifi\ een jong krijgen, jongen werpen; plat voor

baren van een vrouw, cki si !mun/t\ van dezelfde teelt,

plat voor van dezelfde moeder. — imjc&ii£i!myj\

voorttelen, zich voortplanten. cmi(mH[n(Eji!m!min\

zich zeer vermenigvuldigen. — (un rm(mijj\ (suasii^

iemand kind noemen, tuiii (ui(miasii\ die door den

Vorst kind genoemd worden, ajiimiasnxji \asti\ aan-

houdend kind genoemd worden. — cai.piimi\ kinde-

ren geven aan zijn vrouw , in staat om kinderen te

verwekken, van een man; iets nabootsen, ccicmcmi^n

- J
iets als rente be-

1*

(memi\N., ccfn cmjj aui &i\K.

,



(un (ïntKWji

n&'

talen. — eenhoorn -jn<nam\ een kind verwekken bij

een vrouw; N., cciii (uifriamaajiK.
, geld op rente

uitzetten. Zoo ook rci(Hiom~mtHiom~rnrnom\\ — run

iur,uyitHijj\ ergens geteeld, van een heest; iets in

het klein, nagemaakt, namaaksel (bv. ctri^runoa

omonji\ een bergje, heuvel; ihji<rnni(un(hoaaionji\

een kleine zee, zeeboezeni; (un 00001 (Hinnui^ na-

maaksel van een kris; (un (hoorn ,hi il£i\ een afschrift;

runwam m aa z (n asi om aaj\ laadje van een artsenij-

kistje; (unHiHnmon^iz/nrciiirhrijix de zakjes in een

rnajiz(nx:ni(Kiji\). rim oaam onn en tun (toom ~m aaani

ann\ ook dji[iïsniHiji\ poet. een pop (ruiiihoaai on ruï\

ivoren pop); N., m cu pionjiK. , rente (vgl. ojncuui^

cun onn en ren ca qcun onji). — om rui\iasncHiji\ de wo-

ning van een Vorstenzoon, Prinsenhof. *d asom tui

lasiianjis het gewaad en de insigniën van een Vor-

stenzoon (no as. xji lasii \ )
— il om <n rui z na aai wimN. , om

(n rui on om huik. , neef of nicht in betrekking tot

een oom of tante (neveu, nièce); ook mn rHinm (n cu

z

oo om onji\ — n oj> <hn,unji\ zie beneden.

runooHnji of runajiamjiKS. walgen, misselijk worden

, o / N o o
(vrg. a^Q(Knji en <uy\<£M\). — ^a^am^omji\

walgen, op het punt zijn van over te geven. — an

O o , i OO OO o
00 aai \ van tets walgen. — (ciaaam ^rnojiaai\ of tui

o c> a -. j oo , o
(inam^(Hiom\ walgend. — a^<hqaai(nam\ of iciao

/K7irn(hm\ doen walgen; walglijk maken.

(unaqamjiKW. zva. ajionnarncuiasn^ veel omhaal ma-

ken, veel praats maken.

veel omhaal en omslag, allerlei formaliteiten.

O
(unn(Hiznn/i\ zie (tinn z (tianzamn

\

(ntunaoomim., <n run (ui \ k. , aangenaam van smaak , sma-

kelijk, welsmakend, lekker, ook van een 'geur, en

van alles wat aangenaam aandoet; van het hart

gerust, op zijn gemak, rustig; gemakkelijk, bv.

zitten ; raadzaam voor de gerustheid, rui <n ajiKhoon om \

ajirncunajiHicuicHins heel op zijn gemak. — (tifciao

(tiaai ~/naaamji\ (n(CKhji<n(un(M\ zijn gemak houden;

op zijn gemak iets doen, bv. iets aanzien; het hart

rustig zoeken te maken, zoeken te troosten. — (ncci

(Hiaat \ (vi tun (LJ) aa\ iemand of het hart van iemand

gerustheid geven ; tevreden stellen ; iemand het aan-

genaam of gemakkelijk maken. — h(n(ti(utimaaionji\

(iairn(utia<ji(Hr(Hij)\ verversching. — (n cci aa om ai om \

nn cci mi (un ~/n iun ann\ iets lekker maken ; iemands hart

gerust maken, vertroosten. — m tun (ha ai om ^m aaHn

O Cl o
(unmam -man amjjKN.

(xin\ mi (cu (hu rn (Hi ~/n(hjirui(hn/i\ op zijn gemak. —. oi

(tl(Biim'hniri!hrn\ zich gemakkelijk maken. G. — hu

(ncunaaaai onn \ ara (ti cun cui ttn onn \ uitermate lekker.—
IIHiifticuiHicHiiji^., (K>}tti(Hn'iJi\K., aangenaam of ge-

makkelijk voor het lichamelijk gevoel ; aange-

naam of gemakkelijk om te hanteren; lekker van de

slaap; verligting, beterschap, van een ziekte; van

het hart gerust, (un tut aai rn clti z *~n om ai ruiao aain \ ik

ben niet wel , ik voel mij ongesteld, om ai ajion aai trui

cBiihrnx de aangenaamste wijze van reizen. ammcuiHi

ihmtui (ei amn\ de aannemelijkste raad. (urioji (hm ti mi

aa ai oai\ (un a^ithJi ti omoji aa tui onji\ op zijn doode ge-
(K1

mak. — rei ti mi aa om \ (cin rn om (uii mi mi (ha om \ W iemands lich-

aam veraangenamen; verkwikken; verkwikkend. —
(ei on tui (Hi om (ti om \ \vmn (ti om ooi om -ju arn on n\ iemands

lichaam aangenaam maken, maken dat iemand het

lichamelijk aangenaam heeft; een ziekte verligten;

iemands hart geruststellen. — nnan (uitHiom onjj\ ge-

makkelijkheid.— onfirniuiiHionri onn \ aai (ti cun (kh (hi hiji \

uittermate lekker, bv.

(un(Hi(Lciaai\ ook tun (ha on om \ KW., het spreken bij zich

zelf. — un'(hi xa om

\

KI. , (EA(cj(Hr(iaom\KW., bij zich

zelf spreken (vrg. bij (tiumziKJiamji).

no oo oo oo omn hi asnn\ run onn asiiji\ rui(Hi(uiij)\ (uionjiasnji\ luirtHi

cisnji en rui rn onn (isrin kn. drukking met de vlakke hand,

7 • • /. , O O O O
duim, vzngers of voet. — rci(Hiasiin\ rei onn asnn\

O O O O o o
refiHiasnj}\ ceji an/j asnji\ (EiriHiasii/i en (&i(nanj)asiiji\

drukken , op of tegen iets drukken , iets indrukken

,

vastdrukken, toedrukken. (&iiHiamn\ iets afpersen,

bv. betaling van een schuld; drukkend, zwaar, van

-i 7 OO OO oo
bevelen. — rcriHi(uii(tiom\ (Ci<hijj asiKn aai \ r^itHrrtsnori

(tl
nn \ enz. , met iets drukken , neerdrukken , indruk-

ken; iets op of tegen iets drukken; voor iemand

drukken. (ui(Hiasti(tiaai\ ook iemand tot iets persen,

met dwang noodzaken.— iuilciihi nsnji \ rui rei onn asnji

\

ru(ai(Hi(unji\ het drukken enz.

o . o
(un(Hi(hJiji\ zie (Hi(K.oj}\

O
run ?ï 7m fi n zie on (Kji n \tthQChJip Zie ChOMJl^

(unrhQihJi^KN., kwijning van het hart door droefheid of

verdriet. — rtitniMjiy hetz.; verdriet; kwijnen van

verdriet of hartzeer; treuren; wegkwijnen, tsjiaanki

(fn(hJiji\ sterven van verdriet (door wegkwijning van

verdriet).
OO O

oo
j;l hl (1^1 ^jti Hl (KI/j \ verdriet aandoen.—

cci(Hi(hJi^A\ om iets kwijnen van verdriet, om iets

treuren. rci(Hia^iJn<iji(^i^i\ diepe droefheid veroor-



oun thn n njj\ W

QO„

onmuizakend, zeer treurig, bv

(K,i^A<tiun\ doen kwijnen of treuren. — (u uï(hÏ(kjij^\

het kwijnen of treuren.

iuniHi<rvijjKVf. geplozen bast van de kokosboom; kn.

prop op de lading van een geweer. — uipjtru\ iets

van een prop voorzien.— ui ui (rui on nn\ iets tot prop

bezigen; voor een ander van een prop voorzien.

(unihq.nrui\KW. zva. crn<Hi\ {Skr. anala, eennaamvan

Agni of vuur) ; ook eig. van een Poenggawa van

Vorst Soegriwa.

(Lm!hntru\K 1w. zva. unma-nji (Skr. anila); ook eign.

van een hofgroote van Vorst Soegriwa.

o O a G) o O o G)
uwhi ui/iN. , uiui\K.; ukhiui/ï'N. , urn ui\K.,uinonTi\

KN., overnachten, vernachten. — ukhi(u-^i\ uin tui

ui\ op een plaats of bij iemand overnachten. — ui

(Hi cm ^i on mn \ im ui m (kïi ihri n\ doen of laten over-

nachten. — ui cm fin ui

u

, o O a G)
ten. — ui ki ,}{j (ui _? ,hijj \ (ukk/1 ui ui (hiji \ pi

tui (hui «ui \ het overnach-

men overnacht.

Un (Hlrn UI 2 HTJ\ Zie Tl UI Z (Hl fl\

o o . O o
un (hi hm ihi \ zie unihiw

O o
un --

(Hrti ilmz tin \ eign. van de vrouw van Narada.

cuiuituijiKN. vlechtsel, vlechtwerk; breidsel, breid-

werk. — uiihi!uu\ vlechten, zooals bamboe; brei-

den , zooals een kous of net. — ui ui i&i on ihii \ voor

iemand vlechten of breiden ; iets te vlechten of te

breiden geven. — (liui(hi(ejijj\ het vlechten of brei-

den. — un ,kj pi (Hi/i of uti (Hi <zn ^m ui (&i ihi/i\ gevloch-un

ten; vlechtwerk.

unori(Hi(uiji\ zie rn (hi ? i&i/i\

un nri (Hi i (uiri \ zie riiHiz ten"l&'HA 3Ton -o
UtKHl(&lJJ\ Zie (Hl Uljl\

o
unori(Hi(£jiji\ zie on ihi z (Uji\

uriri(Hi2(uifi\ zie ona-ciztuins

un <Hi(ui-ri cui (htjikw. zva. uu iik on ,ik (lm ihi n\

unmunjjKN. bezinking van water om helder te wor-

den. — (Liki!cnji\ bezinken. — uiujunjix inhou-

den, weerhouden, bv. zijn gramschap (eig. laten be-

zinken)
; een geheim opkroppen ; zich inhouden. —

(uimun\ ergens indoen om te laten bezinken. —
uifHiunnnrHn\ iets laten bezinken.

^ió irn^KN. luik, waarmee een deur of venster ge-

sloten wordt, deurvleugel (ook gesloten, op 't slot,

op de boom. J.). — cuiQ_mri^\ digt, toe. — SiQ,

unji\ digt doen, toe doen. — ociSun^ iemand iets

toe doen of sluiten, zoodat hij er niet in of door

kan; voor iemand sluiten; bv. uiMiuniuiuniHiuirn

nn un z uil uriji\ spr. — ui(Hiun<nun\ iets digt ma-

ken of toedoen ; de gordijnen neerlaten ; laten toe-

doen; voor een ander toedoen. — ui ui uiunji\ het

digt doen. — unujun^nuiuniHijjx wat tot sluiting

dient, zooals het portier van een rijtuig.

uniHi\ voor un(Hiuri\ (ana ing), wj.

un<n(Hi\ voor uniHiun\ (ana ing) in poëzie.

DG) • G)
un(fh\ zie (Hiw

Do. -o.
unrn\ zie <ni\\

1. zva. droef-uïi(hi\ of onunzui\KW. i. zva. uu^un asniHijp

heid. uj.<*hx droefheid over of naar een vrouw. 2.

zva. mum(is:(i5rij)\ ruchtbaarheid, vermaardheid.

un(Hiuri(Hi\ een gerucht, dat zich overal, naar alle

kanten verbreidt, zva. uuuiajiui ~jkhiji\ opspraak.

—

rniLiiz!Hi'niunziHi\ naam van een cmcrnïw — unun

<hi\ of (Hn<rium!Hi\ vermaard, berucht, tnn un (HiiiJn

(hi\ of inn on un z ui on un z ihi\ alom vermaard. — ti

rnHiiz(Ki(L7i(Hiji of (hiitni ui (hukn. betrapt; bekend,

betrapt raken.

o. o
il/iiki\kw. zva. un(HTtuix\

rnunz!Hi\ zie uniuiw

onunz<Hi\ kn. , ook ihi in poëzie
,
groot verlangen om

een geliefd voorwerp weer te zien, zva. ihyi ui fHyi\

ook zich verlustigen in het aanschouwen van een ge-

liefd voorwerp. — <n<&??ï££\KW. zva. (Hnui(Hiji\ —
rnunzwonunz(Hiui(Kiji kn. zich overgeven aan de

vreugde van het wederzien, en van weerskanten be-

tuigen, hoe men naar elkander verlangd heeft.

a . O jt a
uniHiui\ zie tui ti q\\ Vrg. unuiw

unon(Hiz\ of beter un on urri z \ kn. totebel
, groot kruis-

net met staak en katrol. Vrg. (unzrnw

uil on urn \ zie onunzonum\\

(nunviuniz\KN. gemakkelijk te berijden, vaneenpaard,

rijtuig of draagstoel. J.

onunzon urn \ (ook wel uti on urn geschreven) KN. , un om

(uiu\k.i., snoer of krans van geregen bloemen. —
cnuizonum\ ui cm (uryi\ bloemen rijgen, een krans

vlechten. — onunznriunion(Hi^nzonurn(Hiji\ snoer van

van bloemen , bloemkrans ; ook snoer van juwelen.

unonunn^\KN. verglaasd, van aardewerk; verglaasde

aarden pot of kruik.

unum?\KN. het streven. (ui um ? \ iets bedoelen

,

OP
naar iets streven; bedreigen; iemand zijdelings te-



ojii asm ajrti?£W

regtwijzen of een waarschuwing geven, asi asm ^am

(cm^\ iemand herhaaldelijk waarschuwen. — ajiasi

mni9\ het bedoelen; bedreiging.

ajnasni\K.N. de Antjar-, oepas- of vergift-boom. — asi
O**

asnim \ zva. (ei on am \ iemand dreigen met iets dat

men uitgestoken houdt, den arm, stok of lans; en

dreigende iemand iets toesteken; {ook water leiden

op een veld uit een andere desa. J. Een ander zie

lij amKn).

(y . (y
amasni\KN. pin of spil, waaraan iets draait. — ajnasni

Oh-
CV Oh

amasni\ teeken of merk van iets dat afgeperkt of af-

gebakend wordt. — asiasmni\ iets van een pin of

spil voorzien; ook en qew. asiasin am asm ti \ iets met

een merk of teeken afbakenen of afperken.

amasm\KW. zva. amas:\ verbrijzeld; kn. lijm {een an-

der zie lij (hjj\\) asi arm \ liimen.
Oh:

J

X o
asi asmm \

Oh
iets lijmen met iets. asi aspi am asrn ti \ iemand ver-

lakken, iemand foppen. — asiasmnoaiam\ ingeven

te lijmen; voor iemand lijmen.

ajriasm\KN. het in de hoogte schieten of spuiten van

water; opflikkering, Iv. van een lamp ; j/?^. luister.

—

(EJiasm\ in de hoogte opschieten of spuiten van wa-

ter ; opflikkeren; licht verspreiden ; schitterend, luis-

terrijk. — (uas)i(ijicrujxrp\ naar alle kanten een

glans of licht verspreiden.

am[asm (tsn/iKN.; (ei (asm asn ^n (asm asn n\ in kleine hoe-

veelheden (bij kleine beetjes) of op een karige wijze,

iets doen of geven.

asn/iKN. uitspatting, Iv. van Hoed of water.—
(&j(asm asn n\ uitspatten. — asifasni asn\ bespatten.

amasiriTsrinKS. platte vierkante schotel van gevlochten

bamboe, om Iv. offerspijzen op te leggen, of iets,

zooals visch , op te drogen of te rooken {vrg. rnamrn

ai asm am n). amasniarn{orn\ eign. van een Boeta.

amasmanyiKbt. optrap van een stoep, sport van een

ladder, am asm aan ^m asm aan /i\ alles wat tot een trap

dient of om de voeten op te zetten ; voetbank , voet-

stuk; voor trap of sport gebruiken; trappen. amasni

o o. O o o ,

aan ~m asm rrn ~ji,qj) aan ajn na \ spr. — asi arm aai /t\ be-O (I (l
tHK x O^ —/'

treden, door de voet er op te zetten, Iv. eengrond-

qelied. — asi on aai \ of asi asm aai \ op iets met den

voet of voeten staan of gaan staan
;
grond betreden.

O Q O O O
aai\

i;m
O*

aai i in aai aan en aaajiaai\
r% *a, <_/(

— asi asm aai ~m

(Gm(hfn\ iets onder de voeten zetten, onderschuiven

,

onderplaatsen.

O o
(i^rmarnjiKw. zva. ani arm (rviji\ rnaKzaui\ rnamzasm

O Orm aai ~masm aaiaa/i\

O
asanji en ai iki z cm no omw —
kn. achterdochtig, schuchtern. — kiasir,

Oh <~Jl

leneden.

O o
(imasmjurijiTLix. letiteling van fatsoenlijke Maleijers,

Maleijer. Zie ook lij am asm aanji \ '

^^TiïJ^L/l °f ^ r
rflVyi^

K^- kleine Door
>

fret °f els.

i^n^oi ^!" spr
- - ^*§$: °f "ï^jim

iets daarmee boren, (uj ot) rm cm \ boren.

^Mï^itwjo^o. een kleine ajn ccm !hdj)\ (ncmzrnashz

oo<rnzQiashzoi(Lmwa:m(Krt/)\ spr.

^(Lmn^(cm2ihrn^\KN. 1. het ergens op zitten, van alles

wat vliegt; 2. (vliegende) jicht. — nr)(^i(na7mz(Knjt\

ergens op zitten of zitten gaan, van alles wat vliegt;

ergens in zitten, raken, treffen, van een pijl; fig.

raak, juist geschoten. — en (ai rn asm z (un \ op ofin iets

zitten. 77 ajn nrt asm z arn (Kin-^ telkens zittend , van

een vogel of pijl. — rn am ort asm z orn on n\ de jicht

hebben , de jicht. — (najton asm z aan aoit\ plaats waarop

een vliegend beest zit.

a^ajnzaitvmiarnnKN. het geschild worden, van vruchten.—
schillen, afschillen. — rnojnzriasm

o
-...tri'

Wmtji^ geschild; afgeschilde schil.
a<l^ ,

Jnasmarn^nasni\KN. uit vreugde allerlei bewegingen
O

maken.

ojnzasmiia/jKN.; (rjasizasmax)\ misleiden, teleurstellen.l—fr

O
{misschien spelfout voor (nasizasmasnw)

ri asm z asnjiKN. het op en neergaan , Iv.van schip

;

O
het op en neêrwippen van een vlonder. — (Ufnusrriz

asnj\ op en neer wippen; zich in allerlei bogten

wenden.

ajnasm asnn\ spelfout voor on asn z asm asnjj\

en asn z asm asn/i \kn. ontsnappen, het ontwijken of ont-

duiken. — rn asi z asm asn \ iemand of iets ontsnappen,

ontwijken, ontduiken; iemand ontgaan, van wat hij le-

hoeft; aan iemand zich onttrekken, die lehoefte

heeft aan zijn zorg of verzorging.

ojnasmoJi/iKW. schuins opgaande grond of weg; KN. het

streven naar hooger.— asi asm ^ikn. eenigzins schuins

opgaan; naar iets hoogers streven.

(na/non asm ajijikn . scheefheid. — rna^icn asm ajin \ scheef.

—

rn azi tn asm aj)ji\ scheef maken, trekken of vouwen.

ajriasmtiui/iKls. ; am asm trui ~m azm iru n of azi asm crui ~m
Oh, <-./( oh Oh ^ Oh'

asmanjin\ wippend, van den gang van iemand. —
am asm (rui ariji\ een vogelnet, dat met een koord aan-



om-

getrokken en toegeslagen wordt. tinonomtmon -jnomi

rnjitmji\ spr.

tun tem truijikn. het geworpen, opgeworpen of toegewor-

pen worden, bv. van een steen; ook net loshangend

gedeelte van een sjerp, zooals van een danseres,

die daarmee werpt. — tcitv^pitrus iemand iets toe-

werpen. — oti 07771 rnjrn om \ iets ergens naar toewer-

pen ; het peillood uitwerpen ; met iets werpen. —
«mimi ouirmji of tuno7pioxo^07pitn^irmj\ iets dat

men opwerpt, daar men mee werpt.

tunon trui \ zie amajiouis en tui (ruw
CA

rnojnzo7i7yio3i\KN. opwerpen en weer opvangen, vooral

van een lans. — rn oti z xnmn w> oti \ iemand iets , zoo-

als een lans, toewerpen.

tun Dj) (U/i of om tem tui/iKN. ; oti 17777 ojui of tbiimi <l/j^\

op iets aanhouden, er regt op afgaan, regt toe

tunomi oji/i\ zie bij ojn 07)11 0711 n\
(jh UI J <> UI

tun 07171 ojiji\ zie bij om 07177 tuiji\

tun tem (u/jkn. iets tusschen de twee voorste vingers ne-

men of pakken (vrg. omxTin cuiji\). tcitcrn tui -jrt ~n\

in de neus knijpen.

a a a o
tun tem tEji ~jii terp (ï>i n en ojiioTm t&i -jniTm (Ei/iKN.; taioTm

fa fa Ui <jh- ot-U( CA
(En ~m turn (sin en oti otiti tei -ju otiti te>iji \ dreigen , iemand

bedreigen.— cuiuci tem <ti ~rn urn t&i/i of (l>i ili orin rei ~mö O* Oh- UI J cA
<cm(Eji(i\ bedreiging.

(unrno7mzcmji\KW. zva. ilw{<U\ of rnojizomji\ — tarn

rn arm z<m~mrn otiti i omji kn. 1 . steun , steunsel, schraag;

2. lomp, boersch, onbeleefd. — oti rn xrm z cm ~rn on

rno7mzcmn\ zich lomp gedragen , onbeleefd zijn. G.

—

tun rnormzam^mrn otiti zcrntmfi\ buijen hebben, van

iemand die grillig of niet regt bij zijn zinnen is.

r> • ... n
a /n orm cm .o \ zie öij om orm hti n\

om otiti om
jj of om orm tuiji en ajiioTmarn/iKN. het met de

punt ergens in zitten of ingestoken zijn; plaatsing,

aanstelling of installatie van een Dorpshoofd (grondw.

O O O * - D
tuiomji\ vrg. tun orm om n en (uiiTinamn). — oti otiti

cciiji of oTi tóm (cnji\ ergens met de punt in zitten;

ergens staan of geplaatst zijn in een post. — ca mm

tvrn \ of tun arm om \ ergens met de punt iets insteken;

iets vaststellen, voor vast en beslist houden, beslis-

te o /. o o
sen. — 07i37momrnom\ oti on mi ~ji on om \ of (ciotw

CA Co < fa ' CA
omrnom\ iets ergens insteken of planten; iemand

plaatsen , aanstellen of installeren in een post.

(vmji\ zie bij omotrno7nji\ — tei otiti om ti\ zie ben.om on

om 07rn \ kn. ; a_rn orm ojn orm O7iont)\ aanloop, diemen neemt
CA CA CA UI l '

om ergens over te springen. — oti otiti oti orm oti i op iets

een aanloop nemen
; fig. het oog op iets hebben.

om tem \ kn. ; 07i!crn\ de wenkbrauwen ophalen, zich
CA CA l

boos toonen.

om oTrn \ KN. het mikken door langs iets heen te zien.—
oti orm \ mikken door langs iets heen te zien; op iets

CA
mikken of aanleggen.

om orm \KN. jong van een pauw.

rn(unrnarrn\KN. scheefheid, schuinsche rigting. tri omen

ai oTrn oi 0.71 vi OTrn \ min of meer schuinsch van rigting.—
rnr&irno7rn\ ook on ten rn terh z \ scheef, schuinsch. —
rn oji rn oTrn \ scheef, van een gezigt. — <ri tui tq otiti z\

schoffel waarmee de grond schoon gemaakt wordt.—
rno7nrno7rn\ rn tap tn tctn \ en ri<&ionoTmz\ zie beneden.

o
rnomzon orm z\TB. zva. rn^jizrnrn,izun/i\ om om on canon om zT^ ! rnCKJIZrn

'Ut
on om on:

rnomzon trui <? rnomzon otw z\ spr.

omofi'7>7(m\ zie trrtmnmw

om on oon /jkw'. zva. ok:^*Ul arrrss

omihfi\KW. 1. zva. <ritiJizrn.(KJiz
Cl O a

07nruithm/i\ Z."W
dronken. G. (Skr. anda, blind). Vrg. rn;

I.

C~

0.n rn tm\ zie on tin -

o>?.K7\N., ti i an\K. md., vragend vrnw. van plaats:

welke plaats? ook van personen en zaken: welke?

als men vraagt naar welke van twee , drie of meer.

Zoo ook tui ojn tin \ of (H7itun:hti\ en omiai tui on w

om on om ihi \ tH7 -n tui z tm (Hiji\ Waar bestaat ?

o o n o
Wie heeft ooit gehoord van ? om op om tm oasi\ a_o

on oji tui ojui\ welke het ook wezen mag. omo7itHi\ of

oti on \ en ojriuoon\ waar? Zoo ook wel om on en

o
ujan zonder voorzetsel. omo7itHiojnon\ o

o. O o
i^ C~ £~ '(: c~

an \ waar ook. rn ui z ojiiotti on \ om om ojrio_rj tm \ iemand

van wat plaats? waar vandaan? Zoo ook wel zonder

rntun Oj om oaji \\

itm\KN. Indisch (vrg. tuntrrn\); KW. schrift in goud

gesneden. rntuizo7itm\ een Indiër, een Indiaan, om

c3'
<cunW Indien.

rn(un(m\KV?. zva. ovituiqw Vrg. rnomtm^w

rnojiiztm\KW. 1. zva. ajntm\\. — 2. zva. ojiam\ duis-

ternis (Skr. anda). — 3. wind. Gr.

ion^\KW. zva. rnom(m%\ rntan(in\ en <n ceji z om orui n\

Vrg. rncuntm ^ w — (uiont>\ verschillend, onmogelijk.

—

tEjion %\kn. ,
gew. tnfEotm^\ uitr. Wat zal het zijn!

Hoe zou of moet het wel wezen! Hoe moet men

zich denken! voor Hoe kan men zich denken! —



art ei.ki jrn on\ ni(&i(m%<un<n(HrMJi on (EJ) on

%

>V7? on on\

en on iBi op <> on on .lij \ ook on ,&? on <
> rj\an\ hetzelfde.

(LTt on on ? \ KW. zva. n

O C-
?.i_?7 o\ afkeerig.

(Cti on on q \ ook 01 xa > \ (ndèh) uitroep : ei ! zooals in Ei

wat? ei zoo? ei neen!

rn tun tui ^ \ KN. schoon , fraai , mooi , van gedaante ofge-

stalte, bevallig van aanzien, bv. van een gebouw (vrg.

(rtïLi) ;hn\) <unaAJj.(naLm op %\ schoon en bevallig, van

een vrouw. onrnon ^inajnan q\ min of meer bevallig

van aanzien; een spreekwijze, zooals bv.: //Dat je

geen krania, spreekt! Zeg, wie ben je? onajnan^on

on (ld op ^ * on 32D zmq ajïiorr) ah\ Al zie je er nog al be-

vallig uit, je bent toch een bergmeisje."

ivti on op z onji\ zie r>ax)zonji\

ojï) on on \ naam van het koebeest, waarop God Goeroe

rijdt (Skr. Nandi, vr. Nandini, naam van den

stier van Siwa).

/ / o . ,.. CV
(L7) [ M \ KW. ; (LI) [, ,7/7 OJ) OS)) \ Zie bij OJÏ) On Yv

ojï) (op

\

kw. een verfrisschende wind; Tj. Sënk. vijf.

(na^r)(tp\ I. kw. eign. van God Indra (Skr. Indra).

(noj))(opr>.ïDior\)\ of on a./n (op azniut cm \ Éndra's ver-

blijf of wereld, Éndra's hemel (Skr. Indralöka).

on rr) (on 7o aj) \ KW. zva. (&icirh\ en rr> n on o\ ook

naam van een vjapentuig , en naam van een paard

van Ardjoena (Skr. regenboog, eig. Indra's boog).

on ojï) (on on) ,rt7 \ naam van een berg, waarop Ardjoena

als kluizenaar geleefd heeft (Skr. In dr a-kil a, naam

van eenfabelachtige berg). onojn(on(Kinn\ naam van

een wapentuig. onojn(opos:or)\ een met bovennatuurlijk

vermogen begaafd vorstelijk beambte ; zulk een die in de

Wajangverhalen door zijn Vorst gezonden wordt, om

iets uit een vreemd hof te stelen, of eenprinses te scha-

ken; ook naam van een hemelsch wapentuig (Skr. in-

dr adj dia
,
goochelarij). xj)onri)(ono^oL)\ hetz. tui

oiLin(op^)(K)ni\Kw. bedrog. onojn(ap(0) rvi\ waar-

schijnlijk verbastering van het Skr. indran'ila,

saffier. onxr)(op(0)m(oirua^)j)\ gelijk donkerkleurige

saffier, van hoofdhaar. — un<n(un(apanjj\ ook r>

orion)(ononj)\ het paleis of het hof van God Endra.

uitermate, on ajn z (op u) on\ of ajn (on tuirn\ zie tan aj)

7i7\\. — onzAi(op\ 1. zeer, uitermate; velen, ver-

scheiden; ver, verwijderd. oi<E<iz((m.r))an\ zeer be-

dreven, met vele kundigheden begaafd. — 2. spoor,

overblijfsel; plaats (vrg. on (E>izton^).

ry
_

^
(1/7? ,k? \ kn. een balk, die de nokbalk-(?? ce.ii on rui) stut

en op de dwarsbalk (mi asi oj> asnjj of xa rvj ni) rust.

—

CY a O omn op mi as)) \ KW. zva. aj) on asn z ^ .1.77 on oni mi as)) \ en ajnfa o
lap mi mn \ zva. asi ann aji osi) w

CY G) CY
(7777 öp \ kw. zva. asrjc)\ holrond. — mo)on^nanjj\Kü.

het oog van een bloedzweer; het middelpunt van

iets; in een kring, in de rondte.

ajn on \ kn. het achteruitgaan , teruggang , terugtred , te-

rugtogt ; het aftreden van een post. .077 7/7 xm on \ een

trekboor, boor met eentrekriem; naam van een klein

vliegend insect , en van een soort van zeekrab met knij-

pers (een soort groote spin. G.).— e) ui \ achterwaarts

;

zich verwijderen uit iemands tegenwoordigheid ; terug-

trekken, terugwijken; aftreden van eenpost; afzien of

aflaten van iets; van de linker- naar de regterhand

schrijven, (ei on ono aj) ru oni o\ achteruit en omgekeerd

,

bv. vallen; fig. achteruittreden en het omgekeerde

II. kw. een ber^ in de verte gezien. i^E)(on\

/ o /o
zva. or> ojv z ozm <lo) n\ — on (E) ion on \ en maj)[opon\

o /
zva. (nosizmn ld\\

( oh «su
ori h 77 (on onn kn. weg , te zoek

,

van iets waarvan het iemand ontgaan is, waar het

is of gebleven is.

onojoiz (op \ kw. overal , in menigte, on ajn z (on oji asn \ zeer

,

Y
zeggen, ie

j
yi om ,iu \ zva. ,7.-77 ti-h,

(1 (Yb
laxion^ even als

,

of terugtreden als. — rn oh\ iemand uit een betrek-

king ontslaan. — rnopojnc>n\ iets al langzamerhand

afwennen. — osjo/t-vs voor iemand teruggaan of te-

rugwijken; op iets achteruitgaande treffen oftegen iets

aanraken ; van iets afzien of aflaten.— rn on *?i <r? .7,-77 \

iemand doen achteruitgaan of terugtrekken ; achteruit

brengen; van iets afbrengen; iets afraden; iets uit-

/
stellen. — xjnonajrjihnnnon/p een ontslagene. <

urn on nq on È) \ een ontslagen Dëmang,

daarentegen, van tets dat achteruitgaat en erger vjordt.

m on auvi \ even als , of achteruitgaan als.— on on) z*y$
on\Kl. en on on) z on Tion/iKN. zie bij oj)i rvi ^ \\

ajnanni\ zie osnopniw

01 iun (on onojt KN. de spruw in de mond bij kleine kinderen,

of ivel mondzweertjes (aphthae). Vrg. (Cd r)crmte)jj\ J.

friajr)z(on(Kj)f)\ het eiland Onrust.

o^n(ano^asr)ji\ eign. van een zoon van Dasa-moeka (Skr.

Indradjit).

a

r-
((KI

<E)
t

\), een ernstig of deftig gezigt. — as) on on) ri on) \

ojnonon)qKN. ernstige uitdrukking van het

oom .

Y- «t,

de uitdrukking van het gelaat ernstig maken, een

ernstig of deftig gezigt zetten.



itm on tntjt \ zie (in hmjt \

iur)(hnwn\ ki. wat door een hoog aanzienlijke gezegd wordt

{poet. ,
gew. (U) n on hm \ Vrg. ojsi aji% \

)

; ook vrnw.

van den 2den pers.; zie bij naarnw — xa.ap^cn\

/ Q O v

{on ,7V) vt \ en asn osri \ N. , tui im on on/i en (k.) ottii \ K.)

071 on om art \ tot iemand zeggen,zeggen, spreken.

iemand toespreken, turi «n.ap un ann pass.; verkort
£-

oTion hv(hin\ geroepen, ontboden worden, last ont-

vangen om iets te doen {hoog er dan amant (Eiaii on ft);

ook oti on on) (hein of (im (cichn iKiiiHijp met een ander

spreken of praten (<vj>> :ut on on an/iK.). — ot) an om om

rnam\ {utirnomzonjt'S., icmri om on/)K.) iemand iets

gelasten of laten doen. uoii7ianomani^iiriam\ pass.

{(hmrna<rz(haji\ gew. (Ui'rtamzonjii^.); verkort xnantm

o a
(hm ~(ii ?i hm \ clu on hm arn ~/n rn hm \ en art hm hm ~jn art

mtKrt\ {ndikak-ake) , dikwijls als redevooord na een

woord dat last geven beteekent , zva. om; ook wel

actief last geven. — <ui oei op nrn\ iemands zeggen,

wat iemand zegt , iemands woord of woorden. — .e?

(L-)W)M)MN zva. o:ihi,hiion\\ .1 17) (hO hit hl) ~j71 77

tt art) \ omtrent, over of van iets of iemand spreken

of zeggen. — u ik,o on om \ of óji on .7,77 \ al wat U zegt

!

zooals U beveelt! — xmaparnans tot iemand of op

iets ojiapurn zeggen.

ajnonastyixKN. buiging, inbuiging, door drukking of

zwaarte van een last, zoolang de drukking duurt. —
(ei itn asttjt\ buigen onder een drukking of last. —
(E? on asti rt ont \ doen buigen.

ojri on rti on . vertrouwen, geloof, gew. oji asianaxijiw ajrt

imtnji^maptrun\KSS. de persoon op wien men ver-

O
on on tltanN.trouwt of zicb verlaat, toeverlaat.

, O (P) 'j. '.Q

(ilq astiu7rc\ of oji asn 77 om (KijjK.) vertrouwen, geloo-

fd)

ven. — om on jviji\ te vertrouwen ; vertrouwbaarbeid

,

crediet. (ui m asnm ru/ix spr. — hm rei on rvt/t\ zicb

voordoen als geloovend of vertrouwen hebbende. —
O o . , O

ar) on ai) \ op iemand, vertrouwen. — oTton tvj rn tv»? \

of 07) on nrut on om \ kn. op iets zijn vertrouwen stellen.

nn nn
07) <tn 7i_j rfn on rt) rt om

£~ C-VK}n het een of ander hebben , daar

men op vertrouwt. — 0.11 on ixiono\is. ligtgeloovig.

—

tut 07i on aruft of (w asn <in oinji\ vertrouwen, geloof;

oj) (en on orvojt\ ook vertrouwde. — ajioman (ruiann of

ojihHonrr.ionjpKN. een bewijs of onderpand van ver-

trouwen; gijzelaar.

Ojv oporLirt\YjW. zva. o^rih-i onjwkn. naam van een kruip-

gewas of slingerplant , en van een kinderspel.

OO ,.. O
asn on oi_)/t\ zie bij om on axi/i\

om on 7L)/j\Kvr. zva. ajti on\ het stil zijn, het zwijgen;

kn. stolling, het stollen of dik worden, gew. orncifn
GJ

orL)fi\ — (ei on rvtf)\KW . stil zijn {ook mi (si on rutn ,

en beide als Krama in gebruik. J\). — ajian.rLi/j\

kn. doen stollen of dik worden; td. koken, een pot

of theeketel koken, amfioen koken {ook olie maken

door stampen en uitwringen. J.). — rn om on trua\K.

• z-- O O
en KI. zie bij urn 11 n amjt\ on\ en Ytawortnn anjtw

O O ZT 77 T J • •• • CY O O
0^.11 on axi\ Hou. In die, in 01 on on orui on ~m on ojlo \

Nederlandsch Indië.

on
OjT) on (Ei

OO

r

&?rt\KN. , uf-ii^Ki., bedwelming, dronkenschap.

—

(Ei'on :eijt en ^)r~>i^ bedwelmd, dronken; zeeziek.

tri ijl 1 rn in z uit oriton (eiji\ een liefhebber van sterke

drank. (Ei on & on iEiji\ zich als een dronkaard hou-

den, o 77 is ook kn. in den zin van woedend in11 O o
een gevecht, en in spreekwijzen als (ijtrrt chi asn ^\

bloeddronken , en (nxjiz(oinnari(iJi\ een dronkaard;

ook als naam van een hoogen boom, waarvan het

hout alleen tot brandhout dient. — 07) on (ei\ of (êi

on(Et\ en EjnnizorL\ of cp(nnizori\ iemand dron-

ken of bedwelmd maken, bedwelmend of dronken

makend. — ^7?<o,?7T'??(K7
/
7KW. vermoeid, afgemat.

O O o o o o
G. — e ) art e t on o \ kn. dronkaard. — oJn on ceji Jrt on

(Ei on ft of on Ei hi En on o en ajirrjjrinizorianjj of ajt

oinozonrinnzan on o \ met anderen zich vermaken door

zich dronken te drinken, een dronkenmanspartij.

ojï)oh\ zie ahw II.

ajrtrrt ohz\'KN. naam van een plant. ojnrrtahzorïia7rrtan\

naam van het kluizenaarsverblijf van Bagawa?i Si-

dik-watjana. ojrtrriohzarjix(Jiui^ionjt\ naam van een

priester in de Manik-maja.

ojrt ,7Y7\KN. aanhoudendheid. uri(h.i priori 01 oti\ voor al-

tijd. — iEiari\ voortdurend, bestendig, aanhoudend,

niet bij tusschenpoozen. rn o^v z "n ie/i art \ niet besten-

o O
dig, intermitterend. — ei on oti ti hm \ doen voortdu-

ren, bestendigen. — lEion o7)ort/)\ aanhoudendheid,

bestendigheid, (ki (Elan a7iriori\ op den duur, aan-

houdend, altoos.

run art \ kw. zva. (ui(8j\ niet herkennen. — ojnori\ Sd.

, a . a \ ., o . o .

moeder, un on ojti on \wJ. uitroep , zva. otii om 0711 ojii w

aj7ioh\KN.; (uri oh vii oh \ roepen om te komen, in ee?i

onbepaalden zin. — 071 oh \ KN. , on (Eit ain \ KI. , iemand

roepen, ontbieden, uituoodigen om te komen, iemand

zeggen , dat hij komen moet. nrj oh 071 oh \ aanhoudend
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.. o
itq rui (ei \ mv. van (Cf, tm \\roepen om te komen.

aai (un ah a chiji of ai <

geuoodigden.

roepen; ergens bijroepen. — cui(ciah\ het roepen

(ci(Hijj\ geroepenen, uit-

zie (K7 <k> ?? <n-w \ voor iets of iemand

ci/n ,hi \ zie asii w

wach-ajn(Hi\'N. , (l,ti ai aaz:uiji\ E..; (ciap\ (Cl mi (Hl z (uyi^

ten, in den zin van een tijd lang wachten tot dat

men iets doet ; op of naar iets wachten ; iets te wach-

ten hebhen. (ckhi\ en aai aa \ in de spreektaal ook cm

oji\ ,hii(K)\ (Hh(K>i\ en gew. onaaiz(ui\N. , (ei (n aaz (koji

en (Hn(ri(Hi2(Kij\K., zoodat (zoo lang durend , zoover,

zoo zeer , tot dat) , tot toe , tot aan toe. (ciaaajn

ihi\ (ei on ia z <ui ~rn on aa z (koj\ aanhoudend wachten

;

zitten of staan te wachten; op iets hopen. Ook ver-

keerde uitspraak voor (ei asn (unasn\ >

onasnziuyis — él<naa«S\ of (tl o^oa

021 on asn z (ui ^m

\ en (cianaaz

J»\ of cci tri (Hi z (ki _i*\ wachten, op iemand of iets

«s^wachten ; iemand of iets afwachten.

rny~n\ ca on aa z mi siaan aaji\ op ofmet iets wachten.

—

(Lm<ri(Hi(HiiHi/]\ (cm on aa z (ui ^)kaajj\ het wachten op

elkander. aaitltHl(H1(Hl/j\ (Hïl 01 (Hl Z (UI ^KQOfl\

duldig, lankmoedig. <n(uiiznaaaion(mwaaji\ onge-

duldig. — cui (ciaa\ tui (ci mi (Hi z (Ki/i \ het wachten. —
tui ca (Hi <un (hi \ (ui cm on ihi z cui ~m on aa z ojiji\ iemand of

iets , daar men op wacht of naar verlangt. —
//

tui cci aa

onaaaari\ jong getrouwden, bruidegom of bruid.

tui (ei on (hi (hi ah\ de bruidegom, cui ici on aa aa on om z aaji

de bruid. In zamenst. met verkorting dient caaciaa

(Hifi tot betiteling van jonggetrouwden als ze nog

geen kinderen hebben, in (eji (uiart aa chiji voor den

man, en on icn z aai on chi chiji voor de vrouw. na on (ia aa

on (hi (hi n\ titel van een achterkleindochter van den

Vorst. — cui cm on (hi (Hi ihiji\ een als bruid opgeschik-

te pop; bruid en bruidegommetje spelen. — (EJiaaon

}(hii\ iemand bruid of bruidegom maken.

(uniHi\KN. een booze geest, spook; ook het mannetje

van een soort van stinkmuizen (Tjëloeroet) , dat in

het donker naar vuur gelijkt, (un (Hiicrriajui \ eenhuis-

duivel. (un <hi iui ihi \ een boschduivel, cun hi trui cun asnji

\

een zeeduivel. — (ciaaajn(m\ te lang wachten.

o o O i o -l

(un on (hi \ kw. zva. (ci(cmiHiji\ gluren. — (ci(naa\ be-

gluren, bespieden (vrg. (citHKuyi bij iunm (u/i).

(vr}w\ (onta) kn. kameel (Sd. hetz., Mal. oenta,

"?^T

S/cr. o est ra, Prakr

struisvogel.

o ét ha). (Eji (hi (mi ~rn

1

(un m\KN. , /oifcc\Ki., tand. aji)M^2(mi\ sport vai

een ladder. — curiri aa z aaji\ tanden van een zaag

.

en iets dergelijks, njnon

t

sel van de tanden.

-m^aaz aaji \ afdruk-

on cun

z

ihi \ kn. flauw of brak van putwater; poet. het

vast er op rekenen. — vi(cizaavi(unz(Hi\KN. vast er

op rekenen. — aj (un z aa oji ni \ kw. zva. aai cwi on asn z

aaji\ (Skr. antahpoer a). on mn zaaaiasaiz cm \ zie

bij (UTKHiiHiw — (ncunz(Hi(Hri(Kn(Efi\ veelkleurig,

bont; een uit driehoekjes van verschillende kleuren

zamengesteld buis; naam van een buis door Batara

JEndra aan Ardjoena geschonken , die dezen in staat

stelde om te kunnen vliegen. aitunzaa (ukik\ en on

Q](unz(Hi<r]aj}tHi\ eignn. van twee zonen van Wre-

kodara.

(tm (Hi asnji \ zie asri
j

asnji \

O Q
(U7KH1 9\ KN. ; (Cl (h

O o . .

(ci(Hiq\ tets spm-(ci (hi q \ spinnen.

o o
nen. — mn aa ^ mn aa ^ tun aaji\ het gesponnene

(un (hi (un on \ zie bij mn asn \ II.

(un (hi (hi/i\ ozitHi

- 8
(Hyi\ zie bij *oïT)v

(htji\wj. iemand ergens zetten

O
1 (Hl (Hl /i'.KN.;

plaatsen, posteren, ia xm\hi (hiji\ passief.

mn on ihi (Hi/}\ KN.
O O

ajn on (hi (hi ~jri on ihi ihiji\ naam

soort van gebak van geraspte kokosnoot met sui-

ker in balletjes van meel.

ajn aruHiji^ kn. diamant (Sd. Ml. hetz. Vrg. (un^n\).

iuniKi(Ki(Zji\ een edelgesteente van een donkeren glans.

O • ...
on a,nn ihi (hiji\ zie bij ojnasiw

O ...
rnojnzan (hiji\ zie bij (utkhi^

rnajni(Hi\KN. afteekening, schets; ook fiche of iets der-

gelijks bij het spel tot inzet, om na afloop van het

spel verrekend te worden. — via7ii(Hi\ schetsen. —
(n(cit(Hi(Hi\ schetsen, en iets tot inzet bij een spel

gebruiken.

(najnzt<Hi\KW. zva. ojniHiw kn. gelijkenis van iets naar

hetgeen het lijken moet. oniuiizn^onajnzitHis die ge-

lijkenis niet hebben, er niet naar lijken. — ont&iz

<an\ de gelijkenis of het aanzien van iets hebben.

rn (un z na 01 ai>izim\ het lijkt er niet naar, het heeft

er niet veel van. — on arn z 1 tas kw. zva. •thiasn'-nw —
in tun z liman ihi ^mzimfiajj^KN. gerucht, ruchtbaarheid,

opspraak.

(un(Hi\KW. lang, lengte, bv. van de armen; ook

kn. ligt, draaglijk, matig; verligting, matiging, of

het uitblijven, van eenig ongemak. J. — (Cn %8
n1 ^
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aan iets meer lengte geven; iets langer maken. —
kiotti«ik77\ iets verlengen, rekken.

X
cun r> (hi \wJ. kn. rustig, ongestoord, bedaard (vrg. (un

(mnim ,-n<ntn-n\ iemand iets rustig latenrinsn). — (Cl rj rmni ri

,

doen, met rust laten.

a / a / /
(LmiKI\ (Eil(Hl\ Zie rn(Lll(Hl\\

as{^ asi^ ( «a,

(uiïfhn \kn. schudding, in een horizontale rigting rond-

i n , aCY a .. .

geschud worden op een wan. — icï/mta rijst zoo

op een wan rondschudden.

(unthn\KW. zva. r/,Hnrvi\\ kn. fig. onafgebroken stroom

of toestrooming , bv. van geregten en geschenken.—
(Ejkki\ onafgebroken voortstroomen of toestroomen;

toevloeijen, bij gedeelten toekomen, van vooruitbe-

taalde pacht , door telkens een gedeelte pacht min-

der te betalen. — imaaeeamy aanhoudend blijven

smeulen of vlammen, van een klein vuur. G. — xn

anajrnu)\ hetz. G. ; van den buik, wat wij noemen

roeren of rammelen van honger. — ,c? *o t> \ iemand

aanhoudend iets doen toestroomen ; iemand iets doen

toekomen. — (c? £f? <~n <n ikt? \ iets aanhoudend doen

toekomen aan iemand.

w kw. het vlammen van vuur: KI.

X
zie bij «JfW

kw. brandend heet.

o/
(un(hn\Ki$. het omgedraaid of gekrenkeld zijn

krenkelen, bv. van een touw; kreukelend, slingers

-

o/

o/ o/ . o/ . . ,

(Ei (rn \ (van (Li on \ ) iets om-gewijs

draaijen, omwringen, bv. de hals; in elkander draai -

jen.
o/

(UI (H)\
'fH asK

OJ (U1(H1\ (UI (TL) (Hl
ia.

o o/ .

elkander gedraaid of gewrongen, aji rui (hi il/j rui (hi \

zich in allerlei bogten wringen, allerlei krampach-

tige bewegingen maken. — (&?w?m\ of izprui
o o/

^K

en (ëji rui ihi \ in elkander draaijen of wringen. — aji

(tui <him anj\ in elkander gedraaid of gewrongen; ei

o a/ a a/
ZVa. (LI (TUI (Hl LI (TUI iKl \\

/ j, ' Q / -, , 'S j. C
ai(L7i(Ni\ of cun (ki \kw. net weggaan.— ri(EJi(Hi\ of iei

ag\ zva. (tuiaci\ weggaan,

«a.

(vkuiji\ ook wel (un(hinji(Kfi/j\K.,

tusschenruimte, afstand tusschen het een en het an-

der ; tusschentijd, een zekere tijd, die iets duurt of

naar gedachten duren moest; ook teeken, blijk (vrg.

(Uïim\); en zva. tui asnn \ <vi asn <vi (kij}\ vermoede-

lijke gissing, ongeveer; bepaalde maat, die men hou-

den moet; en kw. zva. ajntviajnrviw ajn (him asn rui

(lckhi\ drie dagen daarna, riti (un i nn cun orni ojj ri (Ui \

niet lang daarna. (uii(hnonm\ asn(Him\ en asnmm

ta poet. hetz. tui (Kii ~m nnm \ genoeg tusschentijd!

lang genoeg tijd gegeven! turt oji (un ,uim \ eenige tijd

lang ; ook (KJi(uniHim\ naar gissing. — (Knarn (Kim\

dm (un (Hi (ui (kijj\ zva. (nn tui nsiim \ vermoedelijk op te

maken uit iets. — (ui ihim tm,\ ca (hi tvi tui _bA een

tusschenruimte ergens voor stellen; iemand een tus-

schentijd bepalen; iets beteekenen of iets als ver-

moedelijk doen verwachten. — cm arrno (hii ~m r> ihii \

aziM<vi(i^i^(KritKiji\ voor iets een tusschentijd (bv.

van een maand) stellen en zoolang wachten; een tijd.

lang wachten om den uitslag van iets te zien. — tui

wti\kn. zva. cun ihi m\\ m clli cui ihim aa oin dagen
«a, «a, «a,

(i

b

nacht. — iuiiHim(Kij]\ tegelijk, gezamentlijk ; iemands

gelijke van leeftijd.

(un<rj;Kirinm\KN. Fort. enteiro, geheel. Zoo ook ck.o

«a,

*,
eheelenal.(ui (uil riiHirin'iiricHiw

(Lm (hi T7 mi ^*\ of ricumiHinruHii jjk\ kw. het uitspansel

(Skr. antarixa of antarixd).

Lun^crri/iKN.; (ki,i^i
i

amn\ bevelen, last geven, aan het

werk zetten.

HijHnn\ I. kw. en cuiun cHi(Hnjj\K., zie bij rimmriM
b

rirui^w — II. K. zie bij (unrvi?\\ — III. KN. ; (Cl

t>Q[Kr)ji\ slaperig, dodderig, dommelig van slaap zijn

of worden; dutten (vrg. (unmajij).

(Lii tn ihi hyijj\ in de spreektaal en in poëzie ook cun ri

Oio.
\(Hll>Hnn\ (UU (Hl

o O
ri(Hi2fHn/i\ (un (hi ^ en cLcnonam N. , asn rhi(K.i/i\K. , ten

einde, op, uit, af, bv. afgebrand; van het hart,

ten einde raad, moedeloos (vrg. ri(ismamji\). — ti

ri (hi ihiijj\ (ci(HÏ\ tHi rui ckajj\ tot het uiterste komen,

zoodat er niets meer over is; het tot het uiterste

brengen; zoo volkomen mogelijk. — (ui ri (hi hii \ gew.

o o O o . , j. , O
ccicvicKJi^fk.'ü., (Hi rui (Ki ^*\K. tets armaken; (Hirui

(kji^a\KN. iemand afmaken, voor ter dood brengen.

(Hii (un ri ihi nn ihiji\ in dien toestand geraken, dat al-

n r • Cl O Cl
les op of weg is. — ca ri (hi kyi rj nm \ chi ruicKi j^khii

chiji\ iets geheel opmaken, bv. door het uit te drin-

ken ; alles wegmaken ; het hart -radeloos of moede-

loos maken; uitputten, bv. zijn geest. — cLnrntKi

(kïi ^~nri(Ki<KricKij}\ asn ruict^i j=&ckiji\ wordt gezegd van

iemand die alles verloren heeft, bv. door het spel,

roof of brand, of die alles uitgeput heeft.

en (un (Hi ckyiji \ zie bij rjiumrirLi^w

(un ihi ckïi \ ook wel asn (kïi \ kw. zva. cui asii \ en t&i asn \\

osl

ook flauwte , bezwijming. G. — (nn (Ki(Kn\ zva. ihii

CX j. CV
^

(U1CC1\ Of (KlKUrtEjl^lW
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<unanasnn\'KR. , 9JinriKm/iEI., een veest, een wind; ook

de nog gesloten bloem van de pisang, anders as:

W£ eil «y«>n«'7"gj«5f>
r O o

rm/i\ een wind lozen, thrn ajn anasnjt oftnuMasn/is en

un tui nr)(cnjj\ onwillekeurig een wind laten.

(
?ƒ

Htasnji\T£W. heen en weer slingeren; flikkeren, ap vi

x n(n*gzaJlji\ zie mkhiw

O
«a.

lün^na^nKN. het aan wal komen, landing; N. 3
ook wel

asnojin (ntas), zva. (Eiahn<K.iji in de zin van zoo pas,

zoo even. — (BiirgaJinKN. in 't alg. komen of terug-

komen van waar iemand of iets tijdelijk, en niet voor

goed, geweest is: van een schip aan wal komen of

gaan; uit het water gaan; van het werk naar huis

gaan; er uit zijn, gered, geborgen zijn; fig.
van een

meisje, gehuwd, uitgehuwelijkt zijn; ook zva. het

Trarische venir de: zoo pas, zoo even. — ccianiKnjj\

iets uit het water halen; aan wal brengen; binnen

halen, Iv. van linnen dat te drogen hangt; een pot

of ketel van 't vuur zetten; opruimen; iemand er-

gens uit redden; een meisje uithuwelijken. — turn

.k;^*\ een zaak ten einde brengen, afdoen, volvoe-

ren; ook mv. van maoaJiji\ — rn ihi i*vJ ^un nm \ iets

aan wal brengen of zetten. — <una<iaJi^A(iaji\ plaats

waar iemand of een vaartuig aan wal komt , landings-

plaats. — (uitHi(Ki^(Hiji\ hetz. J. — (ui i&i >hn (Kin en

iuicckhi 'km\ naamw. van ki ihi (k.iji en r:im ojiji\ — n v

(nmKhOfKjjji; zie beneden.

(unm JUflM. langzaam, b.v. spreken of in het rijst-

blok slaan. — rn ,rn rui ri <hti . iets langzaam maken

of doen. — rriihn rui ^/tiihi (ii.iiHin langzaam gedaan.

3jn/nihnzrLijj\Kü. de bamboe, die midden onder een

bank loopt, onderlaag van een rustbank of ledikant;

een stuk hout of bamboe, tegen iets aangebonden,

om het steviger te maken. — iinriqrizrin iets van
«s^ n.

een (urun ihi i ruin voorzien.

unmrunKN. veerkracht; een bamboezen veer in een

vogelknip ; de vogelknip zelf; een medehelper om iets

te erlangen; ook lokker, lokaas. G. — kimruij^\

veerkrachtig zijn, meegeven, i^ifo itiffi run\ veeren.

fliowMM^ een veêrende, met debeioeging van

het hoofd trillende, haarnaald.

i rj (hg z rvyp KW. zva. <n om ri armz nruijs Vin

KN. stijf op zijn eisch of bod blijven staan, bij han-

del of ruiling. — rn ri ihn z rui ^m ti cm z rui tmj \ stij f

tegen elkander op zijn eisch en bod blijven staan.

iU)Ti*n?n.ïj)\TLN. het geslikt worden. — rn(Hiruiji\ slik-

ken, inslikken, opslikken (vrg. rn,<r*->p bij ajr
)i
(nj

j^

II). — rniHini\ iemand iets te slikken geven, ihh

r/n <hi rui aa n\ iets dat men doorgeslikt heeft.

rni(Hirui/i\KN. zamengekronkeld, inééngerold. — rn

O O
op rtijj\ zamenkronkelen , inéén rollen.— ^VW <n^i~/r)

l

asn<ru(mn\ zamengewikkeld, inééngerold.

ivrjthn rti/iKN. bosje, pakje. iM,l?)mm\ een pakje (vrg.

ajnim\). — kt ontruim in bosjes binden, in pakjes

wikkelen. — ajnaa aru cmn\ in bosjes of pakjes ge-

bonden; bosje, pakje.

O • O
(uncmrup zie rsiiruiw

rm fa (Lï/iKN. standvastigheid, getrouwheid, trouw; zelfs-

vertrouwen (van cisn(uin\). — tenagiuAj^ standvastig

of getrouw zijn of ulijven; vast op iets staan of staan

|\ iemands vast en laatste besluit

O

rnori (ui~ji^

blijven. — rntmcui/j^

afvragen; iets met kracht doorzetten. •y-nM(u/j\ vast,

onverzettelijk (zie ook bij rn fnxriji).

vast bij iets (bv. een vroegere verklaring) blijven;

zich trouw betoonen. tKn (tm %niui ^i mji of(nna<uui~Ji

(Hif}\ getrouwheid, standvastigheid. — rnaPniui^i

aan\ standvastig, getrouw van aard.

(unaff(ui/i\KN. de angel van een bij, scorpioen, enz.—
mimrjin\ met de angel steken. — aziaaaJi-Jts mv.

tun aaaJtn\ zie bij rno<irnijj\

mmm^kn. korst; aanbaksel of aanzetsel in een pot of

pan. — (LV(hn(uyj\ 1. een korst krijgen; 2. dooreen gat

kijken; iemand begluren; naar iets luisteren (Sd. hetz.

„ O „ O O Q O O O O O
Vrg. <untnghg\). — (unw n ~m i^nr^Jl en rn rnaJi ~ï (^

cuin\ bij herhaling, aanhoudend, telkens, gluren.

(urj(hn(u/j\KW. zva. rmtEJi ~i (isnn\ wat met iets anders

vergeleken kan worden als er aan nabij komend, en

cy
rvci5n\ geleide; kn. iemand vergezellen. G-. '7

(Hi(ui^iriiKn\-K.JH. 1. iemand op een afstand volgen of
aS^

> CY
achterna gaan; 2. zva. rn as» nn rq inn \ bezorgen, zor-

gen dat iets of iemand behouden komt waar hij of

het wezen moet; fig.
iemand, door hem ter dood te

brengen , bezorgen waar hij wenscht te komen, rn %n

(ui —? rj mi oji asn "l^V

<

lJ> V u> N

isri (in oji ~,tj an (ui-~i tui/i \ op

zich zelf van kant ma-

ken. — isrj op mi ~m (Hi oji _j (Hifi \ op denzelfden afstand

met een ander blijven in het loopen; op gelijke hoog-

te met een ander staan, bv. in kunde. — ^nnunz

(H^cuyi^Kyf. zie bij x^i(mrmj^\



ïff
lo'

(U)ïm(U}/j^kn. het voor een gedeelte ergens uitsteken

{vrg. mnccïojin). — <anagajijt\ voor een gedeelte er-

gens uitsteken of te voorschijn komen. — ri xqxji-^i

tn<Kii\ iets doen uitsteken.

i n hn nvx\ KW. zva. xmoct^\ (voor (uw asn xjn va\ of mn

asn ojï) imij \) ; uitgeput, krachteloos, gevoelloos. G.

a . o
«t/j |K7 cm \ ^£ «ïm ar> w

(Lw Sn<ur)ij\KS. zwaar, ##» iets dat op de hand gevlo-

gen wordt , en van een val of hamerslag . — l? in

DO
uiin of jcnanaznji maken dat iets zwaar neerkomt,

bv. een klap of hamerslag. «n»g(cn^mSiap\ een

zware vuistslag geven, kii on ^~>hp ook wél xni fa <uiji\

op zijn achterste vallen. — r)MCT\ of itixnxm\

ergens iets zwaars op neer werpen of laten vallen.

kn gn xrri \ ook ergens iets op zetten , zooals eenpot op

een komfoor. Zoo ook vjel ti moji~>i\\— xn xn un rn xni \

iets neer laten ploffen ; iets zwaars op iets neêrwerpen of

neer laten vallen, l? xn xm ti mj v iets ergens opzetten.

itnxnx:nj\ zie hij xjnxnxxin\

ajnxnxsnijiKN. het in menigte uitkomen of te voorschijn

komen, bv. van een uitrukkend leger; fig. opwelling

van drift. — tea»g(mia\ in menigte te voorschijn ko-

men, on ckii zm xm /) \ kw. gezien worden ; zigtbaar , ver-

neembaar, bekend. — amanccn xn ,i\0. een te voor-
/ «a, ca <Ji

schijn komende menigte.

ajiian\KN.; ojnaaojnimy oorring, klein versiersel in de

ooren. — (ntundag(unag\ broeder of zusterloos, van

een kind; en heen en weer gesmeten of gezeuld, een

speelbal zijn van iets {vrg. xixniz(xaxni(xfi\). — m

rjxrit hivi hivir] h~ii\ heen en weer slingeren, zeu-

len; met iets heen en weer slaan.

<L/ï?ffo\KN. stil, weinig beweging maken; zedig.

OjT) xn \ zie a_m ri xn xnin \

ajn&g\KN. bos, meestal van boomtakken en hout {vrg.

ajnMina^). — tmagast\ iets in bossen binden. —
(vn^ix7iihnji\ het in een bos gebondene, een bos; in

bossen; ook benaming van een wijze van te drogen

zetten van de padi.

ajnoh\SJN. geluk, fortuin, lot; gelukkig {vrg. ictïotïn).

(un^xfnasnui\ Bataviasch geluk, spreekwoordelijke

uitdrukking voor buitengemeene voorspoed. — xni

xjii xg xji xn /f\ fortuin, voordeel, geluk, voorspoed;

voordeel krijgen, profiteren. — rnxni2xg\ door het

lot begunstig worden, voorspoed krijgen (van ge-

luk beroofd. W. !).

otï Lr/ zahtun mi\ zie bij tun xriw

am m^j^nKjST. het uit de schede getrokken zijn. — tci

xn (Kin \ kn. , on <~n xnix

\

KI. , een zwaard of dolk uit-

trekken, uit de schede trekken; een ring van den

vinger trekken, onxnitxn
]

xjij\\ uit de schede raken.

—

(cianoji^jk.\ belasting heffen in natura; van iets een

gedeelte als belasting heffen.— (unanojt ^A.;xnn\ uitge-

lezen, uitgezocht; in natura geheven belasting; tolhuis.

xjnnntxn\ of beter (Vvt)rmi\KVf. zva. <n(GnzoJi\ en w

tnajizoji^ kx. zie bij <ri icm rinm \\

aJnamn \kn. vermindering, verzachting, bedaring, ver-

ligting, ophouding; verzuim; uitstel {vrg. thfnarm\). —
Aiarri\ verminderen, afnemen, bedaren, ophouden,

zich stil houden. — vinnixn\ of£)cnnxn\ietsvev-

minderen, matigen, minder doen; xjiimxn, ook

iemand uitstel geven. — Li mihti ~n,rjxni\ iets doen

verminderen; iets verzuimen, verwaarloozen ; tot iets

uitstel geven {zie ook onder ajncrm'HTiji).

x.7tmcrpi\KS. duiken of zich op zijde, vóór- of achter-

waarts buigen , om iets te ontduiken of te ontwijken. —
o nn hn

, iets ontduiken of ontwijken.

:i_??oTmKN. Indisch, Hindoesch (zie ook x.ii xn\).xri.ijn

nonm\ een Hindoe, xsiixn^ojricrm^ Hindoestan.
/ o" ai

Q
,iyn.Tm\KW. zva. xsiiipi\ en (uncrpt ui .mi \ KW.

ê CJ

zva. xa.rrn (Eirhi/}\ kn. iets in de hoogte wer-ixr>y en *a wny*

pen en weer opvangen; een vogel aan een touw la-

ten vliegen en weer naar zich toehalen; een vlieger

oplaten. — xjry rm xjii ti^ixni n \ weinig van een ander

verschillend, bijna op dezelfde hoogte staande, in

kracht of bekwaamheid; ook rangorde van hooger

en lager {vrg. ajn,arrixjiicmi\ bij a/nam). — (cicrm

ajn<Knjirn\ overtreffen.

inrn\KN. iets dat bij herhaling in de hoogte gewor-

pen en weer opgevangen wordt, een kaatsbal; ook

loten, door een steen of iets anders op te werpen

en het lot toe te vjijzen aan hem, die den steen heeft

opgevangen; ook door het uittrekken van stroohal-

men iemand, die van een misdaad beschuldigd is,

waarvan geen bewijs bestaat , schuldig of onschuldig

verklaren, naarmate hij een lange of korte halm

heeft uitgetrokken, — een vnjze van loten, die oud-

tijds in gebruik was, en nog wel, naar men zegt

,

in de desa's wordt aangetroffen, tun^arm ajnpi arviji\

een bal daar kinderen meê spelen, een kaatsbal, x^ii

crmunaiiix bijna gelijk staande in hoogte, lengte,
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' CJ

(Lm/n(rrn\

dikte of ouderdom met een ander {vrg.cun arm cun (Kn

iKii/i bij cutiarm). — (cianm\ zva. nsiarm\ en loten.

—

<Jf J
ê cj

}
d cj li cj

tui on arm un ~m na cun \ iets verloten.

oa iloiz arm \kn. ladder {ook trap, en steiger bij het bou-

wen van een huis. J.). na cummm eet an tun \ benaming
'

CJ **-.

van een slecht teehen in het haar van eenpaard.—
(mmm m. \ ergens een ladder tegen aanzetten; opeen

gol-ladder klimmen,

vend hoofdhaar.

ajn arm (ui ~m arm tuin \

(nx/mnr)arm\ of cun na erna \ ook wel (uhna(Uj)\KN. voor-

beeld, gelijkenis {vrg. cun' (ui (E>1\). na cumnr) arm rnxmi na

naam \ hetz. run na arm naivi\ en na tun ? na omi na cun 2 on arm

na(hn\ bij voorbeeld, bij gelijkenis.— rui cuma arm \kw.

zva. (unnaarmw

ajnarpa^\KW. zva. ajr\oncuiz\ nederig; de minste zijn,

de nederlaag lijden; kn. afstammen, van een woord.

schraapzuchtig, schrokkig. J.

cun arm ? cun arm ? \ op een nederige wijze. W. inhalig,
CJ CO

,unarmq\ de minste,
CJ

nederig worden. — cuiarm?(un\ jegens iemand uede-
CJ

rig zijn, voor onderdoen, de minste zijn.

.unmn 9 cun cuin \ voor een ander bukken of onder-
de Ji

doen. — cai arm ^ cun na un \ iets nederig maken, de

minste doen zijn; van een woord doen afstammen,

afleiden. — mn arm ? cun arm 9amann\ afgeleid woord.
CJ S CJ S Ul ö

cun arm ?\ of cuncrrn ;\KN.; on mn?\ of(uiarm?\ie
cj^

J cj^ ar J cj^

van een plaats verdringen en zijn plaats innemen;

een plaats innemen door verdringing of verdrijving.

tun tun arm ?\ of cun run arm ? \ pass. un arm ? \ verdron-
Cj CJ CJ

gen worden door iemand of iets anders, un arm q \

o o oer ^
en un mn ? \ kw. zva. un oji oj> w

CJ^O O . ,.. Q
mn arm ^ ^ zie bij cun arm ^ w

CJ CJ

cun firn ? \ kn. ; eert arm ^ \ plukken , zooals vruchte?i ; in-

zamelen; van of uit een boom halen {vrg. (Biapunj

bij cütcuinmjj). (uiarm? (Ei a^i\ een schoondochter afha-

len van het huis van haar ouders op den vijfden

dag van een bruiloftsfeest. — nsiarm?(un\ mv. —
(unarnqcun cmj]\ het geplukte, pluk. — (unsiarrn^\

het plukken enz. — (&insaarm?\ poet. zva. eert arm ?\\

cunarm(uij\KN. as of spil van een wiel.

n-jiumarmthn^\KW. zva. nanvi (eiiunjj\ en (Kncnji\ of na

nairudnrh\ tusschenruimte; kn. verligting, verpo-

zing of rust van werkzaamheden; tusschenuren

,

vrije tijd.

cun arm cm ~m arm a-n n\ zie bij nacumarm\\
cr cj ^ J t cj

cun arm \ of n-tcunna irrn \ KN. omstandig verhaal. — cci

arm \ of na tui na arm \ omstandig verhalen.— ojicui errn \
Cx) ' ' '" • f~\CJ

het omstandig verhalen.

X .
/-

(unnamn\ zie na cun w

CJ

ajncmi\KN. het bestendig op dezelfde plaats blijven.

—

nsiarrn\ bestendig ergens blijven zitten; zich schuil

houden; niet uitgaan, altoos in huis of in de kamer

blijven; op dezelfde plek met iets werkzaam blijven.

/
na cun na arm

/m\
CJ

-,ie cunamw
CJ

CJ

(unarm(unji\KN. bukking, gebukt. — ceji arm vrui \ bukken;

ook zakken , neerslaan , van rijst die in een pot ge-

kookt wordt. <ti arm (hrn arm ckd n\ aanhoudend bukken.

—

CJ CJ CJ ^>(

ccimjiHn\ voor iemand bukken of zich buigen. —
'Tj «K

(oarm(hfnnn(Kn\ iemand doen buigen; zijn lichaam

neerbuigen.

cuncrrnuTyjxKN. een jong meisje, juffer {vrg. (unnanriz

(hrnjj bij na(io)2(n!Hi2(Knjj). cun arm cun Jii crmihrnji\ lok-

aas of eenig ander middel om tam pluimgedierte

te lokken.

O
... "rn/i of na tun na arm un #\N . cun arm (u/iml. , laag;

*Ji mn ai arm am i)\ cuncK^cunmm
< CJ <JI CJ

uin\ zie bij ajncLnw — na(hwnaarm(hcnji\ ten onder

D

nederig ; laagland

(U

gebracht , overwonnen. — tei'na arm (Knna(Kn\ of nacet

arm ,unna,rrn\ iets laag maken , lager maken.

CJ
a a

cun arm
CJ

CJ

(Kn /)\KN.; (Ejm7i(hrnmr>(hrnn\ zachtjes en lang-

, O O O O O 7ij.
zaam naderen. — aci arm un ~/n arm un \ iemand zacnt-

(jJ CJ *-.

jes en langzaam naderen.

iiamcunjps., aJh arm lunnTL. , stijging, rijzing, verhoo-

ging; toeneming, vordering. — i^jarm(unjj\ (enorm

(unj)\ stijgen, rijzen, hooger komen; toenemen, vor-

deren ; ook het (hij of zij) zal {of zou) maar {eig.

komt het hoog), bv.i "Gij moet hem niet tegenspre-

ken {of spreek hem niet tegen)

,

O
..' I am hii _b*(M cum
I CJ

cui^f\ hij zou maar hoe langer hoe driftiger wor-

den." (Ei) arm un (ui (El arm (un ~jh na azi ruin \ het zal met

eiken dag moeijelijker worden. — (viarmtun\ aciarm

cun \ met iets hooger komen ; iets verhoogen of ver-

arooten. — cci arm un ni tun \ nsimm (un un cui/i\ iets ver-6
6 CJ 'H\ ' CJ "K <Jt

hoogen, vergrooten, te hoog opgeven, of van iets op-

geven. — tunormun (uij)\ (unormtun iui/j\ verhooging,

opslag. (unarni(un^)mn'un(uijiKN., ook wel cunctm

tun ~m arm urri (ui/ik. , trap, optrap , stoep
;
graad.— tan

arm am cuiji \ cu> arm tun cuin \ zva. ceji arm unn in den zin

van op zijn hoogst of het zal maar.
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ajnanrn^ioyjKH. het hout van een schaaf; de schaduw

achter of onder het donkere gedeelte van een lich-

tend voorwerp, bv. de slagschaduw van een lamp;

naam van een zeevisch, die de Javanen gedroogd

bij zich dragen, als een toovermiddel om wildepaar-

den te temmen; een van bamboe gevlochten schut-

dak, waaronder zich personen bevinden, om bij het

spietsen van een tijger hem te porren als hij in het

midden van den kring blijft en niet op de lansen

wil inloopen. — (Eoarmrmarmy-nn\ al bukkende lang-

zaam naderen (vrg. bij aTnarmrunfi en unamiun/j). —
CO c-y' CO ^'

(üricrprwifn ^rcrmiKYi \ tot iemand al bukkende lang-

zaam naderen.

- O
on un mi arm (unn \ zie om onmm unit \

(uncrmasnnKN. slijk, slib, modder ; de hel der Boedisten.

Q Q O O . , , 7 .,
uncrmasiinKN. ; uimrmsn/}\ iets, bv. een kruik met wa-

CO Ul co <-J<

ter, op de heup dragen.

cmnasn.

en doen, iemand iets verwijten. — oji nnmm asn ~jn

crmasnn\ verwijting.

tun crrnajin\ ook wel (vnajin (ndas), n. , wn^\K. , <&i

m ikïi \ KW. KN. , hoofd , kop. asn onunzao -jtimm <k)jj of

asnon>unaf)(Kjyi\ een groot soort van bijen, hommel.

n o n
iHn cm m &j) ihn ~jnmm (U)n iuti <~n un asn ikii/i\ spr.

ontunrq<rmirij)ji\K\v. achter iemand gaan; een bediende,

o o.
zva. (Ufin^nw

<t/«o77j ,ïs«^kn. ; tui arm asn~mmm «snji\ iemand verwijting

bij un^arrn^ en mo^izwunarmajin\ zie

unarmruyi^Kii.; unarni on n~mmm (ruijis touwen enz. in

elkander draaijen en strengelsgewijs door elkander

slaan {vrg. urjarmiruin). J. — un crm arm~mmm (rui

afyi\ met een ander touwen of zweepen in elkander

strengelen en dan tegen elkander trekken, om te

zien wiens touw of zweep het sterkste is. J.

(unarpKE^MLü. volharding, vast besluit, aaioMunam

«^\K.w. zeer volhardend (zeer hard loopen. G.). cun

n

liggen; ballast. J

bij iets blijven ; iets standvastig voorstaan ; iets, waar-

van men beticht wordt, maar op zich nemen, az\otm
CO

£jt(uiasn\ de dood maar op zich nemen, zich aan de

dood onderwerpen. — cun arm tpi aaji\ de borst van

viervoetige dieren, ook wel van een mensch (vrg.

(U)(U)\).

vn arm iemkn . ; 02iarmimn\ zich in de grond begraven,

zich verschuilen, verbergen (vrg. (uimmtEyi); tegen

rnm^~mccm'(&jj)\ iets zwaars om iets vast te doen

(aicmi(pi\ in iets volharden,

iemand een wrok hebben; vertwijfelen. —
(Bi JnarmiziicK)jj\ op elkander verbitterd zijn.

O o
(unarm

on tun z arm ar> een z ur,i\ benaming van een mannelijke be-

diening in de kraton in vroeger tijd.

cunarni oejï cm \kst. ; (uiarpi ieji an\ verwijten, iemand ver-

wijtingen doen. — ut tui arm c&i cm \ verwijting.
-^ „ " CO

CO

houden van

nnrncm/j of un arm cmnKN
.
, on (un tmrui nKl. , het stil-

iemand die gaat. manun arm arri aöi onjiy CO™
(ut\ benaming van het rustteeken - (anders ajiasn

asnjt). — (BiarmamjjKN., ontxn (tp ruijtiLl., stil houden,

r>
staan blijven. &iarmanr>(U)\ staan blijven en huiverig

CO CJ t)

zijn, en (EAcrmcmontEnzartn^ (of unrjanztnn^) staan

blijven en omzien , spr. voor in beraad staan , daar

men iets nog bedenkelijk vindt.— (a arm amn\ iemand

of iets doen staan, staande houden; personen of

goederen aanhouden; goederen in bewaring houden;

iemand niet willen laten gaan, aanstaan om te blij-

ven vertoeven; weerhouden; zwanger zijn van een

vrouw in de eerste maanden. — arn crm >hcnji\ on om

(fninj)ji\ tot stilstaan komen, tegengehouden, gestuit

worden; staan blijven, ophouden, stilhouden, encanz

O o/

Cu' o o . .

(unarmem ^marrn cmjj\ iets
CO CO

asn (hkv) (hm arm mijj\ onophoudelijk. <hm arm cm ten ~ji t)

<hij}\ zie bij amcEn~Jt^\ — a7iarmcm\ on vn op trui

\

voor iemand of iets , of bij iemand stilstaan of stil

blijven staan, azi arm cm ~m arm cm \ iemand ophouden

in iets dat hij verrigt.

waartegen men stuit; dwarsboom, sluitboom; rust-

teeken in het schrift. — aJnmm mi Jn arm cm n\ vui-J CO CO U(

ligheid op of bezinksel van vloeistoffen, kaam, drab,

hef, droesem; ook een middel om een ziekte tegen

te gaan. — unarmmi~mcrmcm(hnj}\ bij elkander blij-

ven stilstaan.

| Om
CO

ajncmTnji\ zie bij unarmcmji\

O«(rwoTMiN. iets dat tot een koek plat gedrukt is,

zooals trasi, djoewadah, getoek ,enz. unonarmem ~m

onarmcmj)\ tot een koek plat drukken.

O CO

ajritn ami z cmj^. , asn om a^K. , ei , eijeren ; kuit van visch;

krop van kool; het harde gedeelte vande gambir.—
anoncrmz<rnjj\ (mmuhnn\ een ei of eijeren leggen.

azKnmmzcmjjKJX. dik worden, stollen, gestold.

o o o/ a aCY , ,

ajnarmcm\KW. zva. ajiihrn\ a7n(KQ\ en ojiimwKN. nout-

werker , timmerman , schrijnwerker.— art arm oncmasi.^

o o/ q o o o
zva. (En cun t> \ overwegen , en cm arm ? un \ aanvoeren.

ajnmm\KN. ; uncrmunarm\ een doodvlekje, of klein
CO C<0 co

zwart puisje in 't aangezigt.



16 \IL712Y} 17)11 Z11 1111 Z \

om arm kn.; (cictih\ ongebruikt liggen. — tjrrrmKW.
Cdc C l CJt

zva. : i i.i\ kn. benaming van ongewapendepradjoerits,

die de vjacht houden bij de k'amandoengan-poort.—
as)mrh.asi\ iemand van voorraad voorzien. — asiarpiW
i ï yj un\ iets wegleggen, in voorraad houden.— om

crmcGiimn\ wat men weglegt om te bewaren; voor-

raad; reserve. — cbi arm asi onn of urn teicrmasi onji\

naam van de tweede poort van de Sitinggïl naar

het binnenste van de Kraton.

manrn\ of oh (ndang), OJ. een uitroep: toch! of
CJ

O
• wc

ei lieve!

(uv<rrh\ of na cun arm \ km. KN. bij iemand een bezoek af

-

CJ ' OJ

leggen; ri om nrïi

\

kn. vrouw, dochter of vrouwelijke

bediende van een Pandita; non. om arrh om arrh \ of
OJ OJ J

\amcrmhrjccn arm \ herhaaldelijk bezoeken afleggen.

asi arm asi \ of na asiarpiasi\ dikwijls bezoeken.
OJ ^ ' OJ

o o. O o o a
omarnMü., om c&i^ji asn an/)^K. , asn asn ? om on/) \ KI., de

OJ

asnan/i^K., asnasnqajnanjj\.

doek, die een vrouw bij haar maandstonden gebruikt.

o a. o O o a o.mi (U) cun arm \ en on ooi na ani z urn cun a~m \ spr.

a . CY o o . ...
cun arm \ kw. zva. c&i <rn oji nn \ — asicmi\KN. niet in

CJt CJt

's lands dienst of bij een ander dienstbaar zijn; amb-

teloos als burger leven. — asi
Q .. O
arm asi \ ergens ambte-

aji asi arm \ een amb-
OJl

na urn z arrh \ KW. overal bekend;
'

OJ

~n.crpi\ overal bekend gemaakt.
11 OJ *

loos of als burger gaan leven

teloos man, een burger.

(uncrm\KN. algemeen bevel of verordening; algemeen

bevel geven, xjn arm cun aria \ proclamatie, publicatie;

rrh\
OJ

of aa i ojli asnanh ojnarrii \ algemeen bevelschrift , schrif-

telijke publicatie.

vermaard. amonaman
Il CJ

osi arrh asi \kn. aan velen algemeen bevel geven. —
(I OJ

asi arrh asi nioni\ een bevel algemeen bekend maken;

iemand proclameren, bv. als kroonprins.

(unacm\KN. opstapeling, ophooping. — an arrh cun ani \

opstapelen, ophoopen; zich ophoopen , opgehoopt. —
cun arm unart-h isi onji\ stapel, hoop.

o
na cun arm \ zie cun arm w
( OJ OJ

oncunnriarrrtz.Y^. iets dat over de schouder gedragen

wordt, en bepaald een degenkoppel, en pijlkoker.

na cun z arrh \ KN. ; ni ai z arrh ah \ qoederen met schuiten uit
« CJ < (,J

J

een vaartuig lossen, of menschen afzetten. J.

asn on \ beter ajnosmsKJU.; asi asm \ bespringen, in een

onkuise//e beteekenis (een ander zie bij ani asm \).

(unicm\Kia. puist op het hoofd.

naajnzasm\KVi.; na cun z ccm na ajn z asm \ op de handen staan

met de beenen omhoog; en naam van een dwerg-

achtige Boeta, aan vnen een roode vlek, die men

soms aan het lichaam krijgt, .toegeschreven wordt,

met de meening , dat die Boeta daar iemand gelikt

heeft.-— naisizasmriamzasm\ op de handen loopen

met de beenen omhoog.

na cun zoi asm z \ KN. uitstekend , boven anderen uitmuntend,

voortreffelijk. — o'i asi z na asm z on\ iemand overtreffen;

ook in het bieden, iemand overbieden.

naajnasm?\ of naomnaasmz ?\N. plat woord voor asn oji w

omasmonji\ zie o^:onji\

ajnasm anjiKN. (vrg. ajnnaon\); asi asm on /i\ gluren; er-

gens door gluren , iemand of iets begluren. — oji asi

osmin &njj\ iets om mee of door te gluren. — o,w

asm on ~<n asm on anji\ naam van een medicinaleplant.

^??irw\KN. een tot teeken dienende lange staak ; baken,

zooals bij
,

t landmeten (vrg. ajnasm\ asn ojt en mi

asm \ ) — asi asm \ in de hoogte opgestoken staan , van

lange staken.

iunasm vKN. vrij, los, ongebonden, niet eng besloten

(vrg. ajn(icj)\). — on asm \ iemand los laten gaan,

niet binden; iemands begeerten toegeven. — ajnasm

n~i on/i of <t/?7 rena om asm ni onjj \ los , niet gebonden

,

bv. een gevangene transporteren.

om (asm ^\ zie !<tfv^

amasmamj\KVï.; asiasmonio\ op klein crediet koopen,

borgen, geld schuldig zijn voor gekochte zaken; ook

naam van een dorn. — ast asm ani \ iemand op klein

crediet verkoopen, borgen, te goed hebben. — asi

asm om na ani \ iets te borg verkoopen. J.

ajnasm amn\ KI. zie bij amasrj\ en naamzna ceiw

a^nasmosnji\KW. zva. (uhcm?\\ — iEiasmosnji\ zva. da

cmi\

ajnasm >is)ij}\N., cunao\K., kalk, gebluschte schulpkalk,

die bij de sirih gebruikt wordt , als ook tot witten en

stucadoren. — asiasmo^n\ ananojizanx iets, bv. een

sirihblad, met kalk bestrijken. — oji na oji z ann\ een

potje voor kalk in een Sirih-doos (zie ^1 '^1X a
1
y
r\

(

^yi

bij am[cmamj)).

(ticumr) asm z (bi>^KN. verlenging , van ijzer , dat gesmeed

wordt ; voortzetting y van de gang van iemand die

op weg is; het langer inhalen van de adem.— na asi

z

oi asm zosnj}\ iets langer maken , bv. ijzer door smeden;

zijn gang voortzetten; de adem lang inhalen; de

huurlijd verlengen. — oiojiizcnomitabiianj^ een af-
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stand van ongeveer vier palen, die een drager van

een last aflegt, en waarna hij dan een poosje rust,

om vervolgens de togt voorde zetten.

am (cm ruin of ê&icm tnjia\ Ar. in dj il, Evangelie.

(nn asn arn asrn ri,i /j\ het Evangelie, het nieuwe Tes-
a a
Tncum

tament.

omarm (ru/]\KT$.; rcjxrm ruin\ halen, van vogels, die de

bouwstoffen halen voor hun nest; ook van iemand

die geld van huis gaat halen, om zijn spel te kun-

nen voortzetten. artazm n in ^jn rei arn (Hin\ of (LTjami

nrüi^m csi itrni}<yi\ met een volle teug de adem inha-

len, zooals iemand, die op de fluit speelt , tusschen-

beiden doet; en diep zuchten. Zoo ook ariamiruiaji

(Kin of (unamnarytruiriJiji (dat ook wel als K. of KI.

beschouwd wordt). — rui art amn ruin\ het halen, het

inhalen.

run ami ru \ en om ami rrun \ KW. zva. a^i rei ? \ (
Skr.

andj ali).
O— ariamirLi\ zva. <cmi&i?\: — mi (O

<s> en'
a /. O O o

ann ru\ of tu) (iTi a~m ru n \ zva. tui ari om mi w

xmctrmn fn(i^?am/jKN. van een hoogte afspringen (yrg.

amaiarrm min). — anamin or>(i£rimi\ op iets ergens

van neerspringen.

• O
(cnri mn ce.1 n\ zie amaK(Sin\

ajnfni7W2<rn^\KN. 1. zva. (Lmarmjinnmzcmji^ 2. ont-

spannen, van een viool; 3. ingestort, van een dak;

4. ergens op uitloopen of uitkomen, van een weg of

water , ook van iemand die een weg gaat en ergens

uitkomt; 5. sterker en sneller gespeeld worden, van

de muziek na een Djantoeran , 10aaronder die zacht

en langzaam gespeeld wordt.

om !ciri \kn.;m7 arm om xnh \ latwerk voor slingerplanten of

leiboomen.—• asi rem om arrh cci \ aan iets latwerk geven.

!tm(cm\KN. het ingaan of inzitten van iets ergens in,

zooals van een pen in een gat; zich in een zaak in-

laten (vrg. bij (LrnrKj)tHnn\). — (Ei(crn\ er ingaan of

inzitten; er indringen, bv. van een vocht, dat vlek-

ken maakt , in een kleed; op bovennatuurlijke wijze

in het lichaam van een ander persoon dringen of

gaan; intreden, d. i. aanvangen, van een biduur;

intreden in een betrekking , bv. van vriend; intre-

den in een godsdienst, d. i. een godsdienst omhel-

zen; poet. zva. (Ei a7i!€ij\\ — (m(um\vn\ ergens iets,

bv. een pen, inbrengen, indrijven of insteken. —
ari ami <ui <w tun \ iets ergens inbrengen, indrijven of

mi (vrri (ci <mricm (Hin\ in elkander gezet,
es &, <-J< ° '

insteken.

zamengevoegd , zamenvoeging, bv. van twee planken

door middel van pinnen of klampen. — jjajiarni\

het ingaan, intrede, aanvang, in dezelfde beteeke-

nissen als i&i<crri\ ook het binnenste (vrg. ajirujtHnn

bij (LmcKnrunn). — (E/Kcmam\ iemand met iets inner-

lijks begaven of bezielen, run tui amimi o-n n\ begaafd,

bezield, met iets. — ren tam on ai (un\ iemand doen

intreden, inleiden in een betrekking.— ajiamia^t cmjj\

een in een betrekking geinstalleerde.

on ten ann \ zie rn om (hjj arn n\

cun3f)j)\ zie bij am.JÜ.^ II.

' onjj\ zie bij arniw

II.ajnaru)\ zie (cm>

ajr)(hnji\ zie cemw

o
tun (hojj\ zie cem om <\

<un<mn\ zie bij <^7*>1^ II-

(ur)(hqj)\~8., r}aJi(rr}(njjj\K., nieuw; versch; nieuw van

iets dat iemand nog vreemd is; nieuw aangekomen,

en nog vreemd op een plaats, van een mensch ; jong-

geboren, pas kortelings geboren, van een kind. tui

n. , aji(èiahn/i\K., met al wat nieuw is, en(ei (Hii
OS .

aji(Bia<in\

alleen zoo lang het nieuw is, ingenomen zijn, van

/.
en cun (Hyjajn aqj)\ nieu-nieuwigheden houden, a.n <ku\

welings. — m (m/jno\KN. iets nieuws voor het eerst

dragen of gebruiken, i^n (Hi/j^n (Hin\ voor het eerst,

bv. iets ofiemand zien ; iemandVreemd , ongewoon.—
iets nieuws of vreemds hebbend of(m (m/j un (Hyj ni

invoerend.
O

(ho/j ti rn (un \ rt (in nm trui tun (Hij) \ iets

nieuw maken, vernieuwen, nieuw opmaken. — dm

(hn nnn (Mijt of (L<n (Huj i_rn (Hyjni(Hi/j\ rri (un in rij (hi n of

rn (uh cm rn tn ,i ^h cru rvt tmji\ nieuw gemaakt, bv. van

schuld; versch gevangen, bv. van visch; nieuw ge-

kregen; als nieuweling. — mi ax> (huj run tmn \ vernieu-

wing; het geld (gewoonlijk een half jaar pacht),

dat, wanneer een dorpshoofd door zijn zoon wordt

opgevolgd, door deze aan den Loerah-tabon be-

taald wordt; ook het geld dat een dorpshoofd schenkt

aan een nieuw over hem gesteld hoofd.

o .. •

run (Hi/j asnjj\ KW. zva. <Yitnn(nj)\ en run rei mi w —- art (Hyi

asr>jj\ zva. art nj asnji en oti ari rn nui arn ~sn on asn nn <tn artn

asn~n<ipi(uij}\N., oji (Hpiagi(ij)^\K. , spr. zich van het

leven ontdoen, zich van kant maken, door zich te

laten uithongeren, of ook op een andere wijze.

ajn (Hi/j asn/i\ r&i (Hi/j asn/j en azi a-rinastiny zie (im(Hiasnj)\
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(unmm\
CaJt

wii,)mm|kn'. zva. KJ >nm t ani/i\ met de mond fluiten. J.

(Lv^n/jnjinMüTi. koud, zooals marmer ofmetaal ; \H,van

water en wat vochtig en koud is ; flauw , smakeloos.

sun ]hj)\ I. kw. £##. ojntKiiw KN. droog, vangebluschle

kalk, als die tot medicijn gebruikt wordt ; ook naam

van een boom , waarvan de wortels tot medicijn die-

nen. — II. (grondv. xxn') tuil orjji\N., tun (ci(hJi/>\K.

,

het bieden. — (ciah/jM^., (ckvkmi/iml., bieden, din-

gen; op of voor iets bieden; scrhm aoji\ imp., axucn

ohj)^ axicun ahn\ of &ci(i7ih\ pass. — tui cci (mjj\ het

bieden; bod. — (lh ah/jcun ahntci ckiji\ tun ia tui ~m (ui

(Ki^Aimj)\ tegen een ander dingen, loven en bieden;

en wat men voor iets biedt.

o
\m(nahni\i&. wj. zva. tunxyi\ en tntcrm\ zva. (La(Knji\

voornaamwoord van de eerste persoon.

G) O/ G) G) j. G)
(u)i(H}jpKT$. zva. (urjanw am (Kjji(uncmn\ of ajïifnjiajri

(ho/j (ei an n\ het punt op de kruin van het hoofd,

waar het haar zich scheidt; een dergelijke scheiding

in het haar van paarden (vrg. tsinp\).

iLmtHi(E^n\KN.; om »q(£jiji\ po'ét. en oj. zva. ^o!^e\

drinken, anders alleen van wijn en sterke drank.

(EitiKiiEij) Mal. en oj.

drinken.— ici(Ki&ï\ iemand iets te drinken geven. —
tci (Ni (Eii on am \ iets te drinken geven aan iemand. —
a/n (hi i&iapj\ drank, van wijn en sterke drank, iei

an (&1 (hi/j

\

o J. Jietz. ajn an cei ~man<£Ji anji \ verschillende

soorten van dranken. — tui (ei an(Ea/i\ het drinken.

unam\KN.; aitciarm\ het air en voorkomen aanne-
GJ ' GJ

men als van iemand anders, bv. van een aanzien-

lijk persoon, (n cei crniri (un crrn\ nabootsen, nadoen;

zich door houding enz. het voorkomen en air geven

van iemand of iets. am rn ajn arm ai ajnmm \ zoo ge-

maakt, dat het de vorm of gedaante heeft van iets

(U)(un(ci(hiiEJijj\ gastreren

o o

anders. 'gy ook wel amarrii\ nagebootst

voorkomen als van iemand anders; ook de aanleg,

bv. van een tuin; inrigting van een machinerie.

rn (nu arm ri am arm \ of am trm am arm\ het voorkomen

en air hebben van een ander, zooals van een

prins.

(ï)(unrtcïm\ een soort van lansen.

(un >m kn. liet in een kleine straal in een mi u of meer
GJ

lóodregte rigting stralen of neêrstroomen van water,

zooals van de pannen van een dak.

die wijze neêrstroomen; {ook gestrekt regtuit voort-

gaan, in gestrekte rigting zich bewegen, van boven

CV
<&iarm\ op

naar beneden J.) ; stralen , stralen schieten , van een

glans (vrg. cj II.).

' • ' TT »(unanm\ zie ui\ II.

(Lfiiarn\Y^i. het geluid dat vele insecten door het tril-

len van de vleugels veroorzaken (vrg. xnnqamn).—
(ei arm \ zulk een geluid maken; fig. snel, met snelle

beweging van de beenen, voorttrippelen; en zva. (cicrmw

(Lfnmm\KN. het snel zonder om te zien voortloopen.

—

tarm\ snel zonder om te zien voortloopen (vrg.

ajnamram/i\KT$. het knikken met het hoofd, als teeken

van toestemming. — a^iarmamn\ met het hoofd knik-

(Cl(

ken.

O
(cimnastr. iemand toeknikken.

ajn(rni(Kri/i\KN. de toestand van iets, dat men laat lig-
Gü <~J{-

gen of staan, zonder er iets aan te doen, bv. van

werkzaamheden. — ajimrriam ~mmiiamn\ in zulk

een toestand verkeerend; ook ledig, van een plek,

die niet bebouwd wordt , of daar geen boomen of

G)
huizen op staan. — Vrg- ajn(U)amjj\

ajnam
i

(hiyj\KN. kleintje; kleine uitwas aau aardvruch-

ten, ook de kleine knollen, het kriel, rondom een

aardvrucht; en uitwas bij of aan een vinger of teen

, o o . G) o G) o -i
(vrg. (Kjiioifruijj). — ajn arm am ~/narmam aon\ pink,

kleine vinger.

ajnaiaimam/j\Kü.; ajn ai mri 2 am ~.m ad\ een groot hoofd

op een klein lichaam, een soort van dwerg.

(Lmcirnihiiji^KN. 1. een staljonge, die het geringste werk

verrigt; een gemeen mensch; 2. dik, vet, zwaarlij

-

vig. (nimiihnnrnthrn/) of cei am am arm am a\ zien

vet mesten.

ajn crm amji\ kn. schuim , zooals van water (vrg. ajn nri ^ \ ).

— (E<imm am (i\ schuimen, zooals bier (een ander zie

bij «Jigjietf).

(unam.rLyi\KT$. pakje, zva.'^unwirun\ en pakje ofklei-

nigheid, die men op reis aan de wagen hangt, of bij

de last van de lastdragers voegt. — tcimriicnji^iiamii
GJ GJ

irciji\ in een pakje gewikkeld zorgvuldig bij zich dragen.

tun mii trhiji of ajn <rm <ru ~ni arni trein kn. korrelig gekookt,

met fijne klontertjes, bv. sago; xmchmirun ook naam

van een gebak van rijstmeel gemaakt,

na mn i rn arm itliji \ kn . de zamengewrongen punt van een

doek, die men een kind in de mond steekt, om die

open te houden, als men het medicijn wil ingeven;

(<n (cv i rn arm armji en ari asm rri (hi ? \ de pisangbloemknop,

het pisanghart. Vrg. <^(f<i\ en iun arj mriji\ J.); ook
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een plat woord voor de torsten van een vrouw. —
fn(vmr)amnrLi/j\ de mond van een ki?id met de za-

mengewrongen punt van een doek openhouden; en

met bloote borsten looj>en, van vrouwen.

(najnonmrttcmn en on (EioncniizamjiK^. een soort van

bergeend.

(unarrïi\ of (uncrrns pop van een rups (on ajii arrh\ hetz.,
QJb

J
QJb

l l J K
' Lzli

en a)narh\ ook bet windsel garen op hei klosje bij
isüb

het spinnen. — ri on crrh\ zicb inspinnen. J.).

iom\KN.; cun arrii tün cmi \ zwoel; warme, drukkende

lucbt.

O .

(unarm\ zie tunamw
ub (Hb

(Lrhcrrri\Kl$rri\ KN. ; asn 01 tvi t cm ~'n arpi\ soort van kleine wesp. J.

on(unanm\ zie mncnnw'

(s/b Lab

rn(iairncrr)i\K^. ligt te dragen; ligt, gemakkelijk, van

werk; ligt, verligt, draaglijk, van pijn en alles wat

iemand drukt; ligt, niet zwaar, maar fijn of boog,

van een geluid; ligt van ooren, voor ligtgeloovig

;

ligt te bewegen, van het hart. (uiianooMivicrrrn

ligte wijn. ritun ri nrh cuii oji (ekki nn \ voor gemeenzaam.
' ' Cü

— onccioriarnixn\ iemand iets verligten.

—

vtocKncrm
' ' " Cü ' ' Cü

(VDfncnn\ iets ligter maken, verligten. — Vrg.. aJi

nn trv7jj\

nwr)ayu\K$. een rijstlepel. Vrg. (najunarrhd^

vnith^ zie bij nhw

isn!Ki)\KN.; xmi»o» ojii (kh \ een wen of dergelijk blijvend,

verbard vleeschgezwel.

rix/n(U)\ zie bij oni^iKhfiiVii^

r)(Lmfn(KJi\KN. naam van een kleine ronde mossel (ook

benaming van een zilveren tien-cents-stukje, a^ioncun

ri(Kji\ een dubbeltje. J.) — 0107101031*1 (Lfnfri(nji\ vrees

zoeken aan te jagen, of kwellen, door grootspraak;

met gebaren uitjouwen (ook tegen iemand een lip

trekken. J.)

t/n/*o)\KN. zuur, m azijn ge ;de vruchten.— m ikh nn >

of nn(uwyi\ iemand vriendelijk of beleefd uitnoodi-

gen (een ander oc\xrrK~n zie bij (unmm\). Vrg. <zn
Oh" Oh"

aj)nr)tHi\ bij (Kftniw

un ffo)\KN. zva. (unasm\ baak, baken, opgezette staak

tot teeken bij a
o

en; ook ton, boei, en andere

bakens tot aanwijzing van ondiepten, uitgezette

o/
vischnetten enz. — (cï(kh\ oprigten, overeind zetten.

— (tnfljjTiN ergens bakens zetten , bakenen, afbake-

nen. J.

(un(K7i\ of on mn on ckh \ kn. bij kleine gedeelten

,

het

klein ; ajn(Kn\ ook een soort van fuik van bamboe.—
rrj(hrnr](KJi\ bij kleine gedeelten hier en daar vallen

of gevallen ; een weinig gestrooid of gestort. — on an

<n<*j)\ een weinig laten vallen of strooijen. — oriazian

S o
<r)!wn\ mv

ori arn o i ikji nq chtji of (KrioniKnoncKunn (hijj^ het hier en

ibn

iets hier en daar bestrooijen.

o. a a/
daar gestrooid geraakte. — ajiasi\(Hn(Kii\ of tui

(Hntn,iaj)\ overal bij kleine gedeelten verstrooid. —
Sa/

H'Yi(um<KJi(una<ji\ vermorst, verkwist, verstrooid ; ook

minachtende benaming van iemands kroost.— <namz

(kj)!hh(kj)\ bij kleine gedeelten gestort raken of geraakt;

vermorst. — oirci 2(Kjiajn(Kii\ iets bij kleine gedeelten

storten of strooijen; vermorsen.

<unijj\KN.; vnaoi^ en tin rijt iun ast \ een zeil reven, ge-

deeltelijk oprollen, wegens te harde vnnd. J.

/ . aa/
ai(Liiori:ioi\ zie (uniKiiw

(un(wr)\ zie (Kjmo\\

ajnM3iq\ zie 1*3 4

w

/ o/ . 7 .. o a/
r)mm (Kn mn (kji \ zie bij (likkjiw

(un ri 1 tui asnn \ zie aii(Kji(i>ii/i\

(Liiri{(Kii2(isiiji\ zie on \kji i asnn\

(un(KJi(U7iji\Kix.; a^jflO)ffOï\ tegenaan slaan, komen of

stroomen; een plaats ofj'uimteheslsian, of bedekken.

dn (Kn nm/i\kn.; <£i(K*(Kri\ iets, dat iemand niet toebe-

hoort, zich toeëigenen, zich er meester van maken.

(tin (KJitKnji \e.ts. het geluid dat door insecten met de vleu-

gels gemaakt wordt; ook het geluid van een hagedis

(vrg. (kn Kiihmjj). — cm ckh (imji\ zulk een geluid ma-

ken; voortdurend spreken, babbelen.

(unrri(KnMiji\KN. zie nri (kji (hrnji\

(uh(Kj)(Kn/i\KN.; (un &j) urn ~jii oji (unji\ verloksel, waarmee

men iemand verleidt. — ai? ckj (kki ~/n oj\ (toin \ iemand

verlokken, verleiden, om iets te doen.

(im (Kji (kiiji\ kn. wrijving.— xri ikh (hmn\ wrijven , de oogen,

en lijnwaad bij het wasschen.

(un:Kn(Kiifl\KX.; utiiki (hmji\ vergen wat iemand ver-

pligt is.

O
(urifniKii asnji\ zie tl ckji asnn\

(Ulld)iKJl(K1,l\ Zie (Kil.KI

O
^X

<un (h3itrvin\ zie <M r
J-^

(uri(Kii(nj)ji\ zie cunrui\ en onmm nru ;?\\

cun (kji rtiiji of (Lm(KnarLi^(K3i(Lcr>ji¥3iï. spelende betasting

.

zachte knijping of schudding van een kind of hond.—
O O O , . . ..

xri(KH(tKiji\ gew. cci(Knarui^ricKii(ïijiji\ zoo Detasten enz.

«^^^n zie (K^onj^

2*
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boxtunKW. zva-, in*h,\ {Skr. atjala, een terg,

ei(/. onbeweeglijk). Zoo ook wel verkeerd (Kn<n,i\ en

oji «o) ru \\

i n 11 ; i r> zie i n }

j^JI"'

(una<j) ajijj\KN. ; (cittJi (U) -~i \ zva. ojiojkhii^ J.

abncKD ojïji\ zie ooi ajtn\

Q Q O Q O . , -rr O O
iLiii;unKN.; > ii ioi^i\ iets proeven. A^. oji iki oji n\

ojiiojiojiikn. wat door de menschen over iemand of iets

gesproken of gepraat wordt; gepraat (#777. ooi oji ojijj).

run (Ki) (u)~nj(KS) ojiji\ blaam. — ojiojiojiji\ spreken;

praten; vermelden. oji oji oji ~.kio<si ojiji\ bij dezen of

genen van iets praten. un op oji (kdoji^ijkd ojiji \ spr. —
cei «o) ajij)\ poet. zva. ojiaoiajiji* — (normaal ajyi\ ver-

meld, vermeld worden; bet onderwerp worden van

het gesprek van de menseben; vermaard, daar de

menschen van spreken. — ojiikji oji ~Jioiom\ van of

over iets spreken; iets uitspreken, oji;»o) oji~m;0O) oji ~ji

rnthoi\ iemand in opspraak brengen, blameren. —
aji oji 90) ojiji\ bet spreken enz. — 11 oji 2 oo> oji ~ji onji\

met een ander of met elkander praten; wat van

iemand gepraat wordt, gewoonlijk in een slechten

zin , opspraak. oxha^iannnajizojioji^Ji onn \ van wien

de menseben niet meer praten, de verscheidene, de

overledene. ui 01 ojizoji oji^i onjKN., ojti (&i oui -ji oji on

,ww\ki. zamen met elkander praten.

mn ffo) tsin\ bij verkorting (uj (Bin\ en axn oji (&ui\ KN. bleek

van kleur , vooral wegens ongesteldheid.

l /; 1 ) t&iji\ kn. vaste voorstelling van iets. — ojickji (Efi/i\

zicb iets vast voorstellen. — oji oji oji ojiji\ vaste

voorstelling.

ajna3)\KN. stijfheid, het overeind staan van de man-

lijkheid (vrg. tuna3j\ en omoj}(i3i\). — 07iui\ stijf

worden, overeind staan.

iudi^kn. horizontale uitstrekking, bv. van den arm

{vrg. ojnaji\). — ojioj\\ zich horizontaal uitstrek-

ken. — (Biajis regtstreeks onder een hoofd staan,

zonder tusschenkomst van een ander aan een hoofd

verantwoordelijk zijn. — xnoihiCCi\ iemand iets toe-

steken; tegen iemand iets uitsteken. — oji cyji oji 01

i/i,n\ iels in een horizontale rigting uitstrekken of

uitsteken , of uitgestrekt houden ; een gemagtigde voor

zich aanstellen. — tun a3>n onji\ gemagtigde, agent.

/// 1 kn. naam van een kleine riviervisch. cuna3i(un

1 1 Lemmet, pit van een lamj); een lont. — asta-Ji

a/ti i,i 1 1 van ecu Lamppit voorzien.

• n
ne lh T) w

nri(un\KW. I. zva. ctw| en <&ityAiKn\\ {Ml. ajer, wa-

ter). onxjTi a5r)(V)\ zoet water, drinkwater. onojnom

/ / • a / a /
(eji\ rniuninAajnasnjs 11 run ajn\&.i \ oiLncrn\ iiojnoj)

van edelgesteenten, meun, oniuijj

r
TT / / / S S
11. (n(vn\ oioji\ ojnoioji\ cunon(&i\ en (EJi<nojn\

a. ojian\ wachten

o
(VI 0S1^^\

kn. sterkwater. — 77 ajn on oji \ zie ojn on oji <

wacht toch!

nriojn oji on/i\ imp.; onajn rnasn\

Sa o
onojn^ri\ zva. oji 71 on 00 w — oji 01 oji

Ti anji en aiajioiaji\ zie beneden.

TicunzwLW. zva. onnnrri(mi/)\ bevreesd, schuw; (kn. een

tegenzin in iets hebben. G.)

iunni\ 1. n. toeroep: komaan! toe maar! {waarschijn-

lijk verkorting van «)-n\ zie bij ojmn\). 2. kw.

o O o.
zva. orvj(ui?\ ajnoa en (cnonnw — o_m^ri(L/nni\KN.

onbebouwd veld, opene vlakte, weide.

ari,ojnni^YJN. zva. cun(ij)\ -riosn\ en (inan^ {Skr

de zon , de maan. Vrg. tj» enmn 0x1 \). ojnosiniajn

<-n\ benaming van Batara Endrei en van Batara

Wisnoe. om 11 .<£,? o>» \ bijnaam van Kresna als incar-

natie van Wisnoe. {Skr. Hari-murti, in de vorm

van Hari, d. i. van Wisnoe). ojn^inrjiLizoni\ en ajn

n-ias7i,vion\ zva. motu de hemel {zva. oiajn(anii

rn(rui2nm\ en 01 ojn (on acrjoji on \). run ^n an 0x1 (eji^\ zie

on axi (ai ^w — ojnniajn^n\ kn. de nageboorte.

ajnrinn\KN. laag, vlak en open, van land. — azi(n'~n\

laag, vlak en open land, in tegenoverstelling van

berg en woud. Een en ander zie beneden.

Cl o . o
ajn^n\ zie t?\\

ojnnri\ of ^<vn\ of -n\ 1. KW. zva. ajion^w {om 0x1 ani

on\ naam van een wapen van Wisnoe. — 2.ajïini\

poet. misnoegd, verstoord; zva. Tioni,)i/j\ ook zva.

oji oji \ in de beteekenis van mismoedig, bedroefd.

omnris 1. ook om t bv/o\ en ojnoAfi\JvW. zva. ojnihnm/i

dat daarvan dus een oude vorm is {Skr. hira). 2.

ojnnn\t$. aanhechtsel voor het beziitelijk vnw. van

de derde en tioeedepersoon , nevens <kiii\ {zie de Gr.)

<L/j)
rrj\ 1. kw. zva. iioai2oiojji\ Zoo ook ajnmoii\

a o o o o a o o * , o
ojnniosn\ ojn^rioni\ a.n n^ thn il en 0x1117 turi\ {iajioni\

en niim\K.). 2. kn. ; rm\ iemand aansporen of

sterk dringen om iets te doen. 3. ojnnh\KN. jaloersch-

heid , benijding en afgunst uit ontevredenheid wegens

bevoorregting van een ander. — oji--n\ en riozi-n^

jaloersch en afgunstig zijn. ajmiojn-n\ zich over

een ander beklagen. — <<_) rri t) on\ en on «11 01 «t> on\
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iemand benijden. — ojnonTKKin\ op een ander ja-

loersch en afgunstig zijn. — ooioifEio/Ti tmjt\ zich

jaloersch en nijdig toonen.

(L/??t)\k.w. zva. om\ los (vr#. ajn/n ti\); kn. uit

elkander verspreid naar alle kanten, van vlugten-

den; verspreid wegvliegen, van vogels. ojnTiajia-m

ak «jï ihi li (hnjt\ wispelturig. — <e7^t» zich versprei-

den naar alle kanten. — ajn TiajnTi\ en orjTiojn

tj\kn. een liedje uit het hoofd zingen, een deuntje

zingen. — ajn t-, ari~m ti on n\ liedje, deuntje.

(unnri'-ns KW. zva. ajn il \\ KN. ajn on ti\ of on ajn z on ti\

het los hangen van het hoofdhaar, ten (kd ~rn^ -n \

stofgoud. — {L~i<n
r~n\ of on ui z on ti \ het haar los la-

ten hangen. — ajn/rj ti oaji ar),j\ iets dat los van el-

kander hangt; met loshangend haar. oiuvzoiti

fn(m~rmr)^naaji\ loshangend, van het kaar. — oji

oiojizoitis het los laten hangen (loshangend haar,

een loshangende haarvlecht. G.).

rn(tv rri\KVf. zva. on (Ki z on ikiz asi) n\\

nnajnzTi (óra), in poëzie en in het Mangkoenegarasche

BK. ona<ïZTi\-8.., on ajn Z OM \ BK. , on azn Z OS)) (K)JI\ K. MD.

niet, neen (vrg. onojnzn^ihcnji); ook vragenderwijs

achter een gezegde-, niet? is 't niet, n'est ce pas?

Zoo ook onojnzTiasn\ on uu z asn (hi \ Zeg , is t niet ?

o. . O O .

iKiirjUjm ti rntunz ti \ uu aaion azn za^noio-nz asn a<yt\ wat

iu 't geheel niet is, wat nergens naar lijkt, wat on-

gehoord is; allerlei malle of ongerijmde dingen, al-

, , • O O O
lerlei nonsens, ten orn on asn ^jn z 07 on rn \ (ki ot on asn z asn

(Jv7li^\ ten stelligsten niet! 't is er ver vandaan!

O O o
mi uu z ti -n a^n z Ti rn (Hi\ 01 uv z kn rj cm z asn pi oji (kiji\ op

geenerlei wijze, stellig niet; ook tenminsten toch.

Zoo ook (Ki «ï ajn z ti ,n a^ri z ti m (hn\ (ki on asn z asn rj on z

Do O a , . ,

asn (Ki a,i (Ni/jw en on un z asn ui ui a~n ~/n ei \ tenminsten

alleen, ajr i^ asn on ikiz ti\ {voor omas; asnoniKizTi^,

oji (Ei ~7,£p on (ui z as'n ckijj\ het moet volstrekt! onajnzTi

uv\ on azn ? asn (Hr\ een uitdrukking vóór een zin,

waarin men een bevreemding , of iets dat bevreem-

den moet, te kennen geeft, en die men dan veelal

door Waarom toch ! of Hoe vreemd ! vertalen kan ,

maar die eigentlijk beteekent : Het moest niet! Zoo

ook onojnzTi (£nm(hcnzri(hnzitj)\ ono z asn %n om asn (ki \

eig. : Het moest zoo niet ! on ajn z
,_n orn oaji ajn \ on azn z

asn on oi axi z ika ^a\ zie bij ornojiw — Tioain (grond-

vorm of verkorting van oi o^vzti om /])]$. MD., on azn z

iisn(Hi/j\K., trouwens, immers (eig. is 't niet? of zou

't niet ?) ; bv. a-m oui on om "n orn ti ojiji on (t^? (on art enz.

Trouwens ik gruw (of zou ik niet gruwen ?) als ik

i o O o . ,noor enz. — onaziZTiury ajn on <&? z asn (hn\ op tets

neen zeggen of antwoorden. ri az> z ^r» om ~m on om \

isn
~~

niet zoo is.

un oi r&i z asn ui orn onji\ van iets zeggen dat het

ona,onzTi\Ki$. naam van een dik en lang soort van bam-

boe met doorns (vrg. oJhtis bij tin).

onajiizonTi\ zie ajn on tiw

ajnTij\7$., ur) a<n ^ \ K. , bedoeling , doel , oogmerk
, plan

(vrg. ajh arn^\ I. en ajhom?). vi asn ~/n t> q\ kn, vij

-

geboom. on rut z % ajn ti^\ vijg. — otti^\ ajiam?\ be-

doelen, beoogen, het oog op iets hebben; naar iets

staan ; het op iemand of iets gemunt hebben ; het op

iets toeleggen (ahixn^\ zie ook bij ajharn%\). nm^
a,7ixJi\ ojia<n^aji(tq.aji\ wat beduidt het? wat is er

aan gelegen ? wat komt het er op aan ? ivn ti ^ ajn -n > \

ah'Kn$xJh(Hrt^\ zich op iets toeleggen; iets er naar

inrigten, hei er op aanleggen. — a:,iTi^ajn\ (cuun?

ajn \ ook poet. (&i zn ti ^ ajn \ naar iets streven , op

iets het gemunt hebben, asi ti ^ ajn ti ^ un\ a!ha<w^ajti

(Kn%ajn\ zeer naar iets streven. — ajiazi ti^\ oji ah

(hii % \ het bedoelen , de toeleg , enz. oji azi ti 7 ajn ti ^ \

. oji <ii? om <> 0,71 (Kn > \ het er naar inrigten , enz. — iei

oj)ti^\ (&i aj) om i\ het oog hebben op een anders

vrouw. — 0Ji<uh(Kn%\ oogmerk, bedoeling. — a,n

ti ^a,v (hi/j\KN. het voorwerp daar naar gestreefd

wordt; roofgoed; de weerbare manschappen, die in

tijd van nood gewapend (ieder met de wapens, die

hij heeft) worden opgeroepen, om als (LTiTiiKn^AtHin

te dienen, de landweer; ook wel de werkbare man-

schappen, die opgeroepen worden tot eenig werk

(vrg. a,nrim op anjj).

o a / , -. o
ajn T7 ^ \ kw. zva. (u (07i oji \ en ajioTa,i\ (grondv. ti^\

vrg. ajn ti\). — itn t> ? a,n ti ^

\

kn. tot bedaren zoe-

ken te brengen, zoeken te troosten of te bevredigen,

vooral met goede woorden. — <o -r> <> v>? -o^ ayrn sus-

sen. — oji xn ti j \ vertroosting, opbeuring; ook de

vrouw, die de bruid naar de bruidskamer geleidt,

en vervolgens ook den bruidegom noodigt daarheen

te gaan. — oji ui ti ^ ajn ti ?\ het tot bedaren zoeken

te brengen, enz.

ajn Tt %\ kn. ; om ti ? ajn ti ? \ iets zeggen , om iemand te

waarschuwen. — oj)Ti?ajn\ gew. xnTi^ajnTioajri\

(arn ti ai u)\ Ki.) iemand toespreken.
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)

in nq\ zie m^w
)cld n"~nq\ zi e o ) n i 9 \\

)

it H'ti^m ^\ zie onm ^ o \\

o o o a
x/nm .j \ kw. zva. ,?l/

<~n ? w
o q o o

<K7m^iunn^ kn. iets

zachtjes en langzaam verrigten. — a£ni{{un\ iemand

tot iets overhalen, zva. run (tuier(Kn/jw

j^\KN. schuin van de mond of bek {vrg. (urjcrirt

^TUO'
—

^l
n}^ scnumien, schuimbekken.

in (L7i ni ?\ zie <n <i/>? rinmqw

ri (un rj t> i ? \ of fnajn-n?\ kn. verontrust , beangst , ang-

stige bekommering.

(ï)x,7}z lnm?\ kw. schudding, beweging. Vrg. (ncmzrnn ?\\

cunnr)nfiii-j\ zie mcuiinn\

tL7}nri(unnrt\ zie nirunmw

(un--r><un-n\ zie bij tkwitiw

O o. • 7 • •

ajH(nm^(m\ zie bij tnni?\\

o . o
(unnnajnajh<i\ zie nKunoMW

iunnnmji\N. , <"n anji\ poet., «jxkj7\ of(C»(ij)\K. , naam;

met name, genaamd, heeten; ook kn. namelijk of

trouwens. Vrg. cm rei \ arniurirKa^ en ;iRtha\ — iuv

-n(HTjl\KN. genaamd naar het eerste kind ofnaar de

woonplaats. Zoo tnnm on ~/>? (ha (hmji \ en innni on aa oji\

N. , K7innitf)(Kfj(Hi/jK.; bv. (ui <h~n ^?iaii cmn\ de vader

van Sidin. (nnnxm (&iok\ de Kjaï van Madja. — (a

ni(hn\ (z.i(ijirhn\ iemand of iets noemen; iets bepaald

noemen, (zeggen, wat of hoe); beweren (het zóó

noemen, terwijl een ander het anders noemt) ; iemand

deze of die naam geven, dus of zoo benoemen, voor

als zoodanig beschouwen, on na oji tv» (K/mnin\ Déwa

noemt men nu eenmaal, d. i. Déwa is een gebrui-

kelijke benaming. (un(cinriarijj\ pass. poet. — ccim

m-Jïï'~n!Ki\ iemand een naam of namen geven, d. i.

scheldnamen geven. (Loajian^rnnKni^nntho^ pass.

poet.

ajnonnrKKijiKïS. de Arenboom, een soort van Palmboom.

(vn ri nrt cmn \ zie <un n a

(LOTTiffO^NKN. bijdragen, hulp toebrengen, bv. metgeld,

of hel deelen in werkzaamheden, (unsnap'r) i ; met

de vingers bijdragen, van iemand die niet anders

bijdraagt tot een feest , dan zijn vingers, om mee

te eten. tunnr>a<)^^tKrui\ bijdragen, deelnemen,

met krijgsgeschrei, bij het aanzien van een kamp-

strijd van een ander. cun-n op a:i a^n\ bijdragen,

deelnemen, met geschrei. tun"nanxn^\ deelnemen

in iemands vreugde. — iKi-niHis bijdragen, een bij-

drage geven. — ajr
}i'
r
)iP}

(

'PJI^
gezamentlijk bijdragen;

bijdrage, wat bijgedragen wordt; deelgenoot, com-

pagnon.

(niunmtmns zie entunm !&i/>\

rjtun aji(hnji\KM. ik, mij, wij, ons.

nnajnzonm (Hin\ zie (un/nmw

ajnm(hq\Kvr. zva. (Hnxh\ (Skr. harina, een hert).

cunnrt!ha\ eign. van een Wida-dari.

<i/nTijQ\KW. zva. a^}nnxntnxn\ (Skr. ar o e na, een

naam van de zon).

on(umnr>(hn(Ki\ zie bij (un(m^\

on mn nj on asn om \ kw. beest , beesten.

(un(ni«j)\ en verbasterd onojtiorKO) \ KW. de oceaan, de

zee (Skr. arnawa). — fno7)(mv)\ of nbir}(vn(mzj)\

naar de zee gelijken; zeewaarts gaan.

«7rjffo)\KW., (uittJ)\KN. steenen of metalen beeld (Skr.

artjd,\ oorwerp van vereering, een beeld).— tuntKn mi

na \ kw. zva. ceji (uiajina\ (verbastering of schrijffout).

(L.w(ij)(hn\KW. eerbiedbewijzing, huldebetooning (Skr.

artj and). — icuukki\ zijn hulde betoonen.

ajn »j» (Eji (hn \ kw. zva. <-ncunajiji\ het aangezigt wasschen

(Skr. dtj amana, het spoelen van de mond, als

men 's morgens opstaat en vóór godsdienstige han-

delingen; artjy amdna, geëerd).

ajnni\KW. zva. or)CEiam\ volgens de Dasa-nama een

lang uitgestrekte wolk.

ftyw m? \ kw. de zon (Skr. arkd). (vr}i)(Lnihni\ de Zonnegod.

cunmains I. kn. statelijke begeleiding, stoet of optogt,

bv. bij een bruiloft. — xnnKn^ m statie begelei-

den, van de optogt waarbij de bruidegom naar het

huis van de bruid, en beide later naar het huis van

de ouders van den bruidegom begeleid worden. —
(unmnm ~m t» itpi an/j \ in een stoet achter elkander.—
tut nrm ihrnjj\ begeleiding in staatsie.

II. n., njV'V»(Kf)/j\K., arak, een sterke drank van

de stroop of de meiassen van suiker en këtan bereid.

<ivnT).rv>7fl\KW. zva. ,zj)mtisn\\ (irniiihni^rtini(hoyi\Kii.

overal vertellen
;
(ook nauwkeurige opgaaf of opsom-

ming van zaken. J.).

menschen iets overal vertellen. -- <n i i?mnm-jr)iï

(unfj\ oiteenspreiden, omhalen, door elkander gooij en.

(urtTKKnji en fn(unm(Hnj)\KN. droog, d. i.heesch, schor

van slem; droog, opgedroogd, uitgedroogd, van inkt.

.

— &tnrtwnn\ droogte van het weer; (ook er zeer vuil

uitzien, niet een korst van vuil, van het lichaam. J .).

a a a 7
i i n 1 1, n - n n <h n \ aan de
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omasncmtci natKnji \ oostmoeson met groote droogte.

(iyn--r)i>o}^\KN. een schel geluid dat sommige insecten

met de vleugels maken, scheller dan ojncrm^ Vrg.

O O o ... o o
arn <nm arn n\ — ajinaarnn^ poet. uuiarn/i en tunitci

ihyiji\ een schel, schril of krijschend geluid maken,

zooals de krekel; ook van de olifanten: en zulk

een krijschen wordt ook aan de Boetas toegekend

;

poet. hinniken'. — tui on na arnji of cui (K;iarnji\ ge-

fcMjschj poet. gehinnik.

ivr)fn rri:Hi)jj\Ki>i. het geluid van het scheuren van iets

hards of van het snel strijken of veegen over iets

hards: bv. met een bezem, rits! {vrg. ojnnaarnn).

arn cuuj ajn onni a<iiji\ soms voor een luciferhoutje. <io

O a O O -m on Ojiziiri aria/non na arnji (ia nm on arn ari cki (vn <£i\ spr.

— Li onna arnji\ wegrissen, gretig naar zich toehalen,

zooals een speler zijn whist. J.

<L/w->7fK77^\KN. de uitvaardiging van een bevel; wacht-

briefje of wachtlijst, dat door de afgeloste wacht

aan de nieuwe gegeven wordt. — anniamn en aa

ti arn ~nr*ï "^yi^ wegjagen, zooals kippen. — onna

arn\ bevel geven. — amnri (Kp aaji\ met <n(ótz\ of

andere benaming van een persoon, iemand om weg-

gejaagd te worden, iemand van het laagste gemeen,

een schobbejak. — am xrj na arn iki/j\ of a_a (eji na arn ann\

naam van de tweede poort van de noordkant van

de Kraton, waarmee men op de Aloenaloen komt,

en van de plaats daarbij, waar de wachtlijsten wor-

den afgegeven. Ook is oji onna arn anjj de naam van

een gebouw aan de oostkant van de Aloen-aloen,

rvaar de tijgers in gereedheid worden gehouden voor

een tijger- en buffelgevecht.

tunniiKn^KN. een ijzeren werktuig van de krissckeêma-

kers met een scherpe omgebogene punt, om er mee

uit te hollen.

<unnaamji\KN. zva. (UinaarnjjW

O
on ajnni amji\ zie ajnnaarnn\

<ïi(Lcnonnaamji\K8. met uitgespreide vlerken op zijde tre-

den en trippelen, van een haan, die treden of vech-

ten wil; fig. van iemand die gelegenheid zoekt om

met zijn vijand tot dadelijkheden te komen. — nricci

cnniarnn\ om een paar vechtende hanen heen zitten

en ze tot dapperheid aanzetten; een vijand omsinge-

len, insluiten {een ander zie bij rjamojniani/i). —
hen, of een vijand, op bovenge-

oi!unzcnnazamji\ KN. ; o i (im z ori na z on (Kil ~jii z on na 1 arn n\

naam van de bloem van zeker onkruid {en een aan

een lange stok gebonden mandje , waarmee men vruch-

ten en bloemen van een boom plukt. J.); ook zva.

en (un z art trui z on ikii ~ni z on cru z arn n\ schimp.

7
mnzna(Kn^rtina(Kii[)\ zie run na arn,5r VUI"

noemde wijze naderen.

/
7 7 / / n o

unaxi\KW. 00 lc wel (un(ui\ en tuna.jin\ 1. zva. arnaui

(viasnn en tendnasnn {Skr. ar da, toegenomen , vol);

2. zva. (Ef mi \ inhalig , vrekkig {misschien van 't Skr.

ard, kwellen, plagen). asn(uiiaa\ zva. (rui ivi ? ecu cbi

asn fi \\ tun (en om &n\ voor cen (en (ii/i (lii na w (in iki arn^ C~

spr. — (un&a(ti(KJiz((Ki\ benaming van een slag-
é-

orde in de Brat'a-joeda {Skr. ardatjandra, hal-

K / a a /
ve maan). — iun (ia tv> trui arn\ zie (uitlkkhw — ajn

/ O a .

<ia 01 on aui mi \ zie (vi (niruiiuw — cun tui tiana irvi\ zie

o q
na tia rei w

/ Q • O
ajn&a\ zie (uniaxiw

(imia\ Holl. order; kn. zva. aJaei(iK\ toelating,

vergunning.

cunnicuan en onajnonna&aiiM&yf. zva. on cm <r> na tian of

(rid^icnnacia.p — (Ginatiaji (naj)tnna(iaji\K.ix. slepen,

gew. fig.
, bv. in hel graf slepen; menschen wegsie-

pen; menschen pressen om dienst te verrigten; een

bediende van een ander voor een tijd leenen en tot

eenig werk gebruiken. — a-rnwx en nri iai onm op \

mv. — ii (Kn 7i na iuaji\ onwillekeurig weggesleept. —
ajnna&aanri en onajnon >

,
tici anjj\ gepreste menschen;

een geleende bediende; weggesleept, van iemand,

die door een kortstondige ziekte of een epidemie

(unni&ajixjaN. geleide, in poëzie; (voorgespannen beest

om een voertuig te trekken, gespan. J.) — iinna

aafi\ iemand of iets achter zich meevoeren; iemand

leiden of geleiden tot iemand; aan het hoofd van

een stoet deze achter zich meevoeren; aanvoeren,

van troepen; een gevangene geleiden of opbrengen,

als men deze achter zich meevoert. (Kn njn na ivan en

onnmnaiiaji pass. — (vian na (iajj\ geleider; leider,

aanvoerder; voorgespannen beest om een voertuig

te trekken , gespan. naasniimtuiKinatvaajiorv} ^fram

(oianjj\ een wagen met vierspan.

curina(uaji\wsfi. zva. (K/j(ia\ en het zich terugtrekken uit

het aardsche leven en opvaren ten hemel {zva. ojigËi

arn (ui on (ui [(Kn (iK \ Vrg. (ijjnaaxyi); KN. zva. rtceiz

onnazaxiji\
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n i /; 7> rj i.) i\ zie om -~n axtjt\

i ij i.i >\ verbastering van het schïldwachtsvjoord Wer

da ? Zoo asm .vi mn axt ^ w

ajii{ici(Kt\ zie oji&CKHiw

/ \

x ii i.i j.i Ki } kn. Holl. ordonnans 'O
ii i.i j.) Ki,ihJs. nou. oraonnans. — aiiinan

anjt\ van de ordonnansen. Zoo wrt (&i -Ji,ajri<un

(KI ^ton/t\

* CY o O
(L7)(iniu\ of ajnaxtxhi\KW. zva. ajn asn \ en (uiirn

aajt of ajiajt%\ (Skr. hredaja, het hart, gemoed,

zetel van het gevoel; kennis).

CY . Y
O, 11 0X1 hl) N Zie 0J11 IIO ft/W w

X . o
(JTï? <t5?7 \ 2Z£ &0), ui (isnjj\

(L7i asn \ n. , ajn ai asn * a-aji

\

K. , meening . beteekenis , begrip

(Jf/. ^efc. Skr. aria), ojii asnvttHrs ajn nn asn z on (Kii ^a.\

of om ai asn z(ki^k ui a<iji\ dat wil zeggen. — ast asn en

/ o j. CY

a

CY o Y
(Eiasiasn\ of «si asn \ en tEiasi asn\~8., «si ai asn z (kh /i\

Y rCY CY
(Eii ast n asn ? a^i/i of ast rn asn z oj)/i\ (ei asi vi asn z ojijj\ k. ver-

staan, begrijpen. — ast rn asn (hm ~rt in aai \ ast ai asn z

oji ^jtam (miji\ iets te verstaan geven, verklaren. —
CY o ry . CY

ajtastasn\ oji on ai asn z a^i ,j\ verstand, begrip.-

—

ui ui

o? izs7? aan \ ui ut ai asn z oji ^* anji \ verstandsvermogens

.

(Lrn^nasnj\KK- grasmes, groot krom mes of sikkel, mi

n^asn«j)\ een groot soort van kapmes. — «smiasnjj\

gras snijden. — dsiniasn/j\ iets met een grasmes

snijden. — «smi asn ai a<n\ voor iemand of voor een

beest gras snijden. — ui asim asiyi\ grassnijden. —
oji umi asnjt\ het snijden van gras. — oji asmi asn

*o^\ grasveld, waar men gewoon is gras te gaan

snijden.

ajn au) asnjt of uriasi>/i\XJW. zva. (Ei arri anjt\ stil blijven

O
staan; zva. aninmaaijt in zijn loop of gang gestnit

of belemmerd worden; en zva. öj)uiasn/i\ stroef. —
zva. (Et arny amjt\ (zacht, langzaam. G.)ojnxias^

ajn^isnji\KN.; ast na «stift of{asiasrifi\ iets vastbinden

aan iets of met iets , iemand aan iets vastbinden en

vastgebonden laten staan. — asi nrt asn <?? un \ met het

een of ander iets vastbinden.

ojri'-ntisiijiKN. scheur, spleet, reep, in de lengte afge-

scheurd of afgesleten gedeelte, van bamboe of iets

dergelijks. (K>t mn -n asnjt of i i nasnjj\ een reep. —
(i?tniasnji\ iets scheuren, afscheuren, splijten. —
aJn1~t asn cmn\ gespleten, doorgescheurd ; te splijten;

reep ; aan reepen.

in ui ui k\. verminderen door bezuiniging. — tin

i njt\ iets verminderen door bezuiniging.

ajn-nasnji.KVt. 1. pees, ader; 2. de naaktheid, de

schaamdeelen (Ar. l" i *r).

ajnniasii/pKïï.; tT['r"£\,N bezaaijen met rijst in de hal-

men. -— om nn asti (kiji\ eij eren' vóórdat zij gelegd zijn

;

een zwangere vrouw; rijstveld dat nog niet beplant is.

ajir-nasnjt\Kï>(. 1 volgorde; naar de volgorde of in be-

hoorlijke volgorde; zamenhang, of goed zamenhan-

gend , van een zin of van de vjoorden van een zin

;

langs iets, bv. het strand, voortgaan; langs (vrg.

asn
l

n7 a
^yi)-

lL/>
7,

'y
]>

r
l

lJ

£l^
de (°/ ne^) volgende in een

reeks. 2. kn. , (mans of (cniip\Ki., het door zachte

drukking met de vingers gewreven worden , bij pijn

in de leden of in de buik. — asinnasnji\KN. 1. naai-

de volgorde verhalen, opzeggen of opschrijven (kt?

ajrt Ti asn Jskaxi &n \ alles naar de volgorde , van woord

tot woord); langs iets voortgaan {anTiaspaaim.asn

(Ev~ji\ spr.); uit de zamenhang van de zin opmaken;

metalen draad trekken. 2. kn. , aJn oiiaa\ of aJti

;cni on \ ki. , iemands lichaam of een deel er van met

zachte drukking van de vingers wrijven. Zoo ook

ast n^ asn^^ asnjp ( kii ^ «sw^n pass. G.). — cut asi

niasnji\ het voortgaan naar de volgorde, enz. —
ajn Ti asn ^/rt

l

nn asn anj\ volgreeks , bv. van geslachten.

ri asn z aim asn ,i\Ktf. naam van een insect, dat een ra-

telend geluid geeft. ^ asn z aim n asn -jnztim astij \ ratel,

draairatel, zooals de nachttvacht soms gebruikt. J.

<n asn zaïniz asn/t\ KN. ; ai ast z ai . zax asn ~m zoinnz asnti\ ver-

kwisten.

Y q Y o o
OjTi asn un \ KW. ; asi asn arn \ zva. asm en (diwTM.ni??

asn \ zich voorstellen , denken ; en bij zich zelf spreken.

om asn asn \ kw. zva. asrarti\ en benaming van de zang-

wijze Langdang-goela.

Y CY . / a
asn ai asn z a^.iji \ asi ?? asn z a^ijt enz. , zie ajn asn w

Y Y
ajnctJt\ a/n :ca\ zie ajn ivi ojiji\

Y o o
(1777(13» \ ZW OJItKIW

Y Y
tfy????i>?.\ zie a/n v^fiw

ajnnnajiji\ I. kn. onderzoek, navraag, informatie; bij

zich zelf nagaan, eer men iets doet of aanneemt,

of het aannemelijk is ; vooraf onderzoeken; bevin-

ding omtrent een zaak, hoe iets bij voorafgaand on-

derzoek blijkt te wezen, of iemand voorkomt, tvn

ni(Ki ~,imt ai a^ji^jka^v ai iistnj ii \ 't blijkt moeijelijk te

wezen, "f komt mij moeijelijk voor. — (t7T>(M-/w*T)

i i ^i.\ iets vooraf onderzoeken. J. — ajnnnoji^&nn

(hj)^t.(HT^\ lusteloos; zich te lusteloos gevoelen om
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dit of dat te doen. unik),)n^)^)w|iï) luste-

loos tot betalen, van iemand, die de kwaal heeft

van niet graag te betalen.

II. «jnniajin of cït7<ma> Ar. . »£.£, troon. u.7?

vtcruamnrtoJta of icnmtn^ianno^a de troonzaal

van Allali.

III. kW. en ki. zie lu biw

(L71 ni OJtjjS K.W. -i'tf. LU 1} II I? Hl 1 eil 7) 07 77 to <- w Fr^.

^nm.Kijj\ grondvorm -77^\

(umiajiflA 1. KN. behoorlijk, waardig; waardig zijn,

verdienen. 11 vu? n lu ai ki^ niet waardig zijn, niet

verdienen. — 2. de stank van bloed. — bitiojiji

kw. bloed. — 3. kx. de stroom van de zee (Ml.

hetz.). 1^11 lu ai ki 1 de varensgezel die zich te wa-

ter begeeft om het anker vast te leggen of los te

maken. vu 077 ai lu 11 ?o? zich daartoe te water

begeven.

imtnnrtQjtn\KK. het binnenste gedeelte van de pisang-

stam. — t 1 77 -71 ki
1

fijn geweven, van zijden stof.

(tcnasn m 11 tJijt\ een soort van ketan , die klein van

korrel is. J.)

(Lil LI K)l\ Zie LI KK1\

!.)) )i 7) jj.)\ verbastering van arrest. — vniai.Kiji\

iemand in arrest zetten of houden. — lu 11 ai ?.?_^?

cHTji\ arrest, verzekerde bewar

?u_=-? 7,7 i in arrest,

arrest, gevangenis.

LU 71 -77 ? 9Jtn\ zie rn -77 l M[l \

ajriai tojkx. uit één stuk met iets, dat anders uit een

ander stuk bestaat. — icmM/i\ uit een stuk ver-

vaardigen; uit één stuk gemaakt; massief, niet op-

gelegd ; tegelijk met iets, dat men verrigt, of met

een functie die men heeft, ook iets anders waarne-

men; een land, waarover men loer ah is, ook te

gelijk zelf, in plaats van dooreen bëkël, besturen;

uit de schotel eten, zonder op zijn bord te schep-

pen; water door de keel gieten, zonder glas of beker

drinken. — 11 hii ai ki /j\ een woord dat met een an-

dere uitgang hetzelfde beteekent als het woord waar-

van het gevormd is, zooals ov. ki ,ti ei.i van uiaji\*

ijhimiKiji of ri aai ni ki^msi ,1 \ een woord dat in

twee beteekenissen genomen kan worden {zooals 77

77 vu ? 77 U77 1 een aa nq est o k en en een niet a,an-

g est oken fakkel, en vnuvuaa antw o or den

en letale 11 leteekenen kan) , en dat gebruikt

mg. L77 hl LU LU 11 7 7

l? 7i 11 ki ^ri 7,7 j\ huis vau

wordt om iemand te foppen of te bedotten. — 7) U7

nrtajin iemand door het gebruik van zulk een dub-

belzinnig woord foppen of bedotten.

un n ki.i kx. snee, afgesneden plak, lap of schijf (vrg.

ii lii 11 11 ki 1). — xnnriojia\ in plakken, lappen of

schijven snijden; ergens een lap afsnijden of uitsnij-

, j. a a o a a a
den; fg. lii lii ii ia unajin ui lu ai ?,? ^77-77 .kij\ —
cm Ki^rtii 7,7? \ voor iemand een snee of plak snij-

den of afsnijden. — unniaji^&onji\ gesneden, aan

plakken gesneden; een afgesneden stuk. — viviai

7 .ir het suijden in plakken enz.

lïi -11 iii kx. een scheplepel van een klapperdop met

een lange houten steel. 7? v 11 > nr\ je 1 11 11 l u 11 nh 1 l 11

77 u^ spr. — ii -ti 111 met een ir o es scheppen.

' 7 '? Ka
)

Kv,~' ~ va
'

,1Si
'
b7J N en r7) t? XN '1 x " l n ' l

7
7
/

?

ï

/

N.j neem lii hi ^11 -77 ki ik. , onwijs, van iemand die

naar geen rede luistert. — 7,?? 7? ?o ^?? 77 to )>kx.

buikzuiverend middel; een purgeermiddel gebruiken.

—

n:iii > n kx. regelen, ordeneu; ontwarren, uitplui-

zen. — vi 77 j,7 ~ii 77 ki 1 de buik zuiveren; buik-

zuiverend, purgerend. — :a ~n > > ? kx. , 7/7 77 .7 ?? isn 2

lii hii ki., stoelgang of buikloop hebben; buikloop.

—

.f? -n Ki^\ buikzuiverend.

11 lii ?7 77 1,11 kx. afgesneden stuk van vlakke lichamen

{vrg. LimiKii). — ij n 11 n ki,j\ snijden, afsnijden,

Iv. van papier of linnen; een kleed snijden, naar

het fatsoen knippen {vrg. lii ;i ia >)-. fig. van iets

een stuk afnemen of een gedeelte afhouden. —
77 u? 77 -77 Ki^riri i:n\ met iets snijden of afsnijden. —
.7? L7? 77 -77 ki _ï7 7,7 7 \ afgesneden stuk , afgehouden ge-

deelte.

j_7? wm kw. zva. (kjiku\ en xm«a^\ {Skr. harsana,

genoegen, pleizier; genoeglijk, pleizierig, van har sa,

genoegen, lust, pleizier). — vi vo.ki feestvieren

(G. voor ,U7 L-iM\ pleizier maken?). — 7,7 ts m

zie leneden.

/ / (TT
j

unvtaiA^ en <un<v&<iM\K~w. zva. viiuiy\ {Ka-

wi-vormen van Skr. har sa; zie lij idhtii). —
hllLll LHhl j

hll Lil Vr}l hl 1 en U7I OJTI (VAOJUl OOJl\ ZVa.

hll UI] VI % Vil J-O/IN

ie vn v±i\\

q\ zie lij 770.;\

tLwnx.i m^ktv. zva. 77 £7 ,777 \ wolk; en eign. van

den jongsten zoon van Ardjoena {Skr. Ir divan).

ion ion cvn na aj) n-nj \ zie l ij vu
\
axj \\

7.77 13

7_?7 HSL tl?
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ruir^i mi ruiji\ II. VÏ3?

ajnTi <t» o*yl\ oudere naam van een landschap in het

oostelijk gedeelte van Java, misschien het tegen-

woordige BI o ra.

)j i »
- n fd) tui^\ ook ^nmuuins eigenn. van denpersoon,

die vóór het aangaan van de Brata-joeda geofferd is.

rrjojnnoaj)(Hi\ eigenn. van een Wida-dari ; en van den

olifant, daar Batara Endra op rijdt (Skr. Êrd-

icana, Indras olifant).

rnmnnimi(un\JLW. zva. run mi dom ,toj \ of (K/jnnuimn (Cl

<kt^\ (onweer? Skr. êrdwati, bliksem) ; ook eigenn.

van de vrouw van Bdla-dévd, een dochter van.Salja.

rtv>?
<-n<ri^\KN. verhindering, beletsel, ongeval. Vrg.mi

njfjj\ J. (Ar. ijOyC, accident, geval; wat in de

weg komt).

mn mi mi/i\Jimy^ I. N. Md. G) /
(unti^\K., run mn.\ KL voor

ytwjl of mi mi mij>\ iuriqp(i£;\ of cciak\ en (uri

rniayi. of (ai(iyi\ voor, vooraan, vooruit; nier voren;

te voren, vroeger; ook runajiruiji\ (unak\ in het ge-

zigt, onder de oogen, in zamenstelling als (un&ntun

(ui (uu) (zie runrtq), en axirn ruicun-jn mi (uijj\ in het

gezigt, onder de oogen (van den eigenaar), wegge-

nomen worden (vrg. lunchn (u/i), mi rui mi-miuru cm

tvk ajiitnacn ook wel enkel micuiruiji of aa nik \ aan-

staande, eerstkomende (maand bv.). cuh tui ak tun rei

nsnj^\ zva. miï rm rrri nr> mn rei runn\ op de hoofdplaats

als leenbezitter onderhoorig aan N. trui no q rei nik \ de

loerah vóór , de loerah van de wacht aan de Régol. —
(EJi(K7^ma^\ titel van de vrouw van een Mas-nga-

bèï. — <~n on rici rui ~mtik\ zie nn on na rui/i \ — onccizn^

a^iui(ui^\ vroeger of voorheen. — rei cm tuut (gew.

t&iaZiiuiJi) N., rei(ik\K., met het aangezigt naar iets

(bv. hel oosten) gerigt. (eurCi rei rui ruiji\ ook tei trui run

G) O '

rui myi\ spr. — mi rui mi _<? rn tun \ mins: mi tun tuiji\

iets met het front naar iets toekeeren; met het front

naar iels gekeerd zijn of staan; kort vóór iets zijn,

digt aan iets toe zijn. — tun tui cui-Jti cuirui-^n rui/i\

i n i -< i n i . i imjj, tegenover een ander, of tegen-

over elkander. — mi mi mi ^ji tui n\ mink mi rui
ÏÏT

r,^. de

plaats of ruimte vóór iets, bv. vóór de deur ; ook,

i ii i of (uri (ui nyi.\ KI. , vóór, in de tegenwoordig-

heid van iemand. — mimi mi ruij>\ N. rui dn (&\ \ K., mi (ei

r,/\KW. voorste, eerste, voornaamste; voorganger;

aanvoerder van troepen.
O O

tun (ui iui rui (uiji\ om mi

> G)
<ci(iz:\ voorbarig. — mimi rui ruiy^N. , rei rei (te: \k., u i

) O _ X
naar voren. — ikïi hj) 11 u i tui ~i tui/i\ te^

(UI (UI (UI (UI (UI -^1

(iÉs9nrmn\ va praesentie

veel naar voren, te ver vooraan.

G)

G) -

mnruimin\ rnnns:\ zie

G) /
II. tun rui ilm\N., run as; \ MD. •, mnrnnj)\K., iflitü\KW.j

tunnyi\ (Kii(w.\ of tunruti\Ki., voorhebben, willen;

ook, en dan tun ak\ k.md., iets begeeren, verlan-

gen ; iets of iemand willen hebben. oniumTicun mi

il/jann., w mr) 2 mr) (hi ~m air \k.mt). , niet willen, niet

begeeren, niet wenschen. Zoo ook in -n^cun cm runs!*.

,

or)(iarn'-h(un(ik\K.~MT). nog niet willen, begeeren of

wenschen. (un mi mi nsn \ op sterven liggen. [Het kawi

miuvA beteekent lust, pleizier in iets hebben, en van

daar iets wenschen of willen (zie

beteekenis van vóór heeft het gekregen door het ge-

runayuhn): de

rei mi mi ^i)bruik als krama voor run rui ruiji\~]. —
ruiiui/j\ (citijkur)(vk\ iets verwachten, hopen; naar

.0 X
iemand verlangen. — rKnajirui/i\TS. ot^k.md., (i<n

iva\ki, , wil, begeerte, verlangen, bedoeling; ook

met lust, vlijtig in het Ieeren; en geneigd tot iets.

(Ki txn rui rui \ al wat je wilt. ikji tun ha(kji tn tei—ji mui aa/ix

al wat u behaagt, al wat u verkiest, tun rui tn mi ~ji tn

iUTuri>v)\ non
G) Q

tn dj) tri ti£z mi mi cm ^i (wi (ei (xnji\ uit eigen be-

weging, vrijwillig, urn rwri mi~Ji\ ook arn mi tn rui ~ji

(Hi/i\ urn mi tri (en cmj) of ihii rn ten (H)j)\ en (hti (uitn rui^i

tritHi\ (Hn mi tn ten rn tui\ cHnrn (uirntHi\^f., run ok rn ra \

laat het maar wezen! laat
G) a

MD., (Un (IK (Cl (U)
(H)JJ\ K

hem (of haar) maar! thiituktci
O

tnjKUKleZ^ laat

het maar wezen, dat ik sterf! laat mij maar ster-

ven! (Hn rui rn mi -^i (Hi ~m mi \ of tun munten (Hi~m ojj\N. ,

thTim mi mj, (Hi~j),(iri(ui\K. , met wat bedoeling ? waar-

Q G) cy . o
omr — mm tnn rui mi n\ ronHnoK\ icmtun(iyt\ oj rem

run rui rui/j enz. , eig. rui tun mi mijj (al wat gewild wordt)

zeggen, zich geheel schikken naar iemand, iemand

alles toegeven. — rei tun mi cuiji\ !um!un(ik\ iemand

zijn wil geven, toegevend, inschikkelijk zijn. — ici

ojioji-ji\ mi (ik rei \ (ciayi(Hr\ iets of iemand willen

hebben, aannemen, niet afwijzen (axiun mi mi ->\

pass.); iets of iemand begeeren of verlangen (tui tun

ajiaji~-ii\ pass.). — mi (ui rui^nrniun\ ca (ik mi tun <inn\

(ci<vA(un^tirn(un\ iets begeeren, wenschen, verlang-

en; van iemand iets verlangen. (CKtyuun^/nrnun

wordt ook gebruikt als KI. van (un tri turn (hiji\ —
irn mi rui ~ j rui'"</ of un (i

G)
iun mi mi .,.,» rui n\ en un a^ nn rui","'/ SI

of tun tun tiK tci (i<yi\ begeerte, wat verlangd wordt,

kiezing;. — mi<uniik\tun mi tui ^i<ruuj\ uit eigen ver
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begeerte, verlangen; iets verlangen, zin in iets heb-

ben. — ui<Hnak\ tot of naar iets of iemand een

verlangen hebben, in iets of iemand zin hebben. —
oji aai (ui ui ^i (hiji\ ui (hu ak on chiji \ begeerte , verlang-

en ; wat begeerd of verlangd wordt. — ui m ui ui ~n

ui uiji\ ui (ci ak (un tik \ verwachting, hoop.

(tmniuijj\Y3$. vaak hebben, slaperig zijn (vrg. (unm

/hTj^N III.). — ooi *n ui _? on n\ slaperig worden,

door de slaap overmeesterd worden, wegens gebrek

Oun ui oji/i\ zie ui efl\

un -n uiji\ ook wel ajn-nunji\Kyf. zva. uiuriasnji\ aai

o O -

ui \ en ti: tl asn .? w (&i ui ti uin zva. <xn uki asn a \ ciui\

en ajn ui asn ? a/n <ri aai w — iwrjtuijiKN. visch van-

gen in een ^rion aii ~ji z aa n\ fig. bemagtigen, onder

zijn magt brengen. — an^r>aji-^i\ mv.

(urf-nuijix zie unnizm/i\

(unnouy)\-N. , or>*^\K. , leven; het leven; in wezen of

in stand zijn of blijven; tieren, niet sterven, van

iets dat geplant is; aan (niet uit, niet uitgedoofd)

zijn, van vuur ; {ook van een toerk, dat nog niet

vastgemaakt of in elkander gezet is, en nog weer

losgemaakt kan worden. J.). ani aajiunnii ojiji\ on asn z

(Lui(rh(K/i\ levend water, bronwater, on ui z un -n ui ~jii

aai \ asn (VtJi cm oZi ui aa hki \ de levende , hier op de

wereld levende en met elkander levende menschen.

r/ 7 O. O O. - O - O.
Zoo ook a-Jiuiun^n ui/j\ ajnaai ancma^i\ en unun

uii'-n ojiji\ uiiuicïiiaji\ de levenden, de menschen.

ui asn unnn uiji\ de dood en het leven van

voor iets waar iemands dood of leven aan hangt.

O Q Q O
on (ai z (Bi asn urj>ni o.a on aa ^ \ sjor. — artm ui~m ni ui n\

uricmcma^n een /«^ontginnen; iemand ondersteu-

nen in behoeftige omstandigheden. — on-riui^i\

uhcm^iui\ iemand het leven schenken, in het le-

ven laten, aai un -nam ~ji aaji of on aaiz ti ui ~ j aa/i \

aai chi (ki on aaji\ in het leven gehouden; het leven

waarin men behouden blijft, ui uiion asn z nn ui ^i aan\

o . o „ n 7 7
spr. — tci t, ui ~ji ni <t<n \ un nm tui asi om aoti\ een doode

levend maken; (ook iets zóó maken, dat het nog

weer losgemaakt kan worden. J.). — am^n oji^ji aan

of ajrjn^ui^rn'-naji(HTji\ cm aZi an aaji\ levend, bv.

vangen of begraven; van planten, die goed van zelfs

o
rri^nujn\ gew. ojion^iaji^jiaan^

(Kil 07i chiji of ui cm (Kii ui (Hiji\-wa,t in het leven houdt

of tot levensonderhoud dient, levensmiddel, bestaan,

tieren. — uivn,niui/)\ aew. oji un 'yioji -~iaa n\ ui cm

kostwinning; middel om het leven te behouden of te

redden; en levenswijze. Zoo wordt ook een halfvol-

wassen kip genoemd, die tot de offerhanden van

een Tingke b-feest behoort, om (Hyi ojiuinnui^ji

(hiji\ levendmakend water, levenswater.

a Cl q o * .

uii ti uiji\ kw. zva. a/m\ cm(Hi\ en un (&i \ kn. wat ge-

lijk staat met de waarde of moeite van iels , en deze

O
vergoedt; vergoeding. ajiaaiorui~mnnajin\ spr. oni

nn hi nn ? ojri uij'-n uijj\ geen rede verstaan (i

schijnlijk van het Ar. l n .r , wat billijk is). — om

nri ui^nrjnrj ojiji\ bij ruiling, afwisseling, beurtelings.

— mi nj ui o\ verruilen. G. <n (Hii z ti oJifi\ zva. (hii o

u

tin verkeerd; in de war, van iemand die een ver-

keerde voorstelling heeft. — uinrjOji^Ji\ voor iets

in ruil geven. — ui ni oji ^i on aai \ iets in ruil geven

of verruilen voor iets anders. — on on z tt\ oji _,j on om \

(van naaizTi mn) zich vergissen of bedriegen, bv.

van het gezigt. — ojii ti ui-^i ihiji of om nri oji ~fn ttj

ui—i(hij\ wat in ruil gegeven wordt; ruiling; met

elkander ruilen, door ruilhandel.

fno-nTjfWMKN. bang, bevreesd. — nn on on nn ui ^i ri

(niHn\ iemand bang ot bevreesd maken; zich er bang

of bevreesd om maken.

un ui oji (Kyi\ Holl. harpuis.

ajna.j)\ en unaj)ji\ zie a^maxiw

om as; \ zie oji okw

un ik \ zie uiae^w

unos:'Hj,\ ook wel ajins;!i£i\ I. eigenn. van den derden

zoon van Pandoe ; en naam van een berg in het

oostelijk gedeelte van Java; ook Kawi-benaming van

de Rëdjasa-boom (Skr. Ar dj o end). uiioKihooDioe:

(uui\ of ojnos.(Hi (iji ioj,io7nojn\ eigenn. van den Vorst

van Mahispatï. — II. kw. water dat' zich in de

holte van rotsen verzamelt, volgens de Dasa-nama.

ojnos:cHi\ zie bij oji okw

of ajn njii \ en ojn^n oaji \ bij verkorting m ojvi \

kw. zva. ama,n\ en '~nasn\ titel van een jongeren

broeder van den Vorst (vrg. un r~n\). Tegenwoordig

wordt dit woord algemeen gebruikt vóór de eigen-

namen van Pangerans en van hun zonen (Skr. arja

en drja, achtenswaardig, achtbaar, iemand van

een goede familie, iemand van de derde kaste. In

het Javaansch schijnen ajnajvi\ het Sanskr. arj a,

en am ,rriajui\ zva. amnn\ of ojnaJsi\ met elkander

verward te zijn). — ^niiaxia<i(Ki^nnia.v}\ of nirn

un 0.U



(unnnrn isiz\

>) ui ),i )

}

i ui is de titel van een achterkleinzoon van

den forst , indien hem niet de titel van Pangeran

verleend wordt. Dezelfde titel voert de oudste zoon

van een dochter van den Vorst, die met een onedele

yehawd is, terwijl haar overige zonen ni n nci tm mui

genoemd worden. — (hm -n twi imi/i\ de woning van

een Ria.

o . S
tuil Tt (tui \ zie cl,h (tu w

eunnrttsin\ ].. zie (tümicei^w 2. kn. grondlaag van tak-

ken, bladen enz. voor een dam of weg. J. (Vrg.

xnnip)\ voor een dam enz. zulkcun "n (ejiji).

een grondslag leggen. J.

cunajireyix zie ojkei/j\

ajn-niEjji\KN., "»7 '|^fl N poet., geurig, welriekend, aan-

genaam en zacht van geur (vrg. oji cm\); lieflijk van

stem en toon van spreken, (ui^ncunni cenn\ de wei-

riekenden, zva.de schoonen. oji cun no isi n\ de schoo-

ne - — (M^SÏ 't'1/)^ een vrouw liefkozen , zoete woorden

geven, timio (sin\ pass.— ^\SrSSl <f»/0
N liefkozing.

(unni(si/j\Kia. gebroken takken, halmen, bladen, gras

enz., om, met modder gemengd, water af te dam-

men of een breuk in een dam te stoppen (vrg. mn

nnBin\)- (ook gebroken wapens. G.)

O
(un (si csiji\ zie oji isi/i\

rrjojnnn/sy^ ook wel en cunno (hnn\ kn. verbaasd, ver-

baasd van verwondering ; zich verbazen (Ar. ^ xs-i

vrg. crnce/jooji). — cna^inifsi\ over iets zich ver-

bazen, (hrnrnojnnn r£r>(hr)/i\ ook wel (Kn(ntun<~nthri(Hin\

in verbazing. (hnicnajnnn(si(hnji\ ten hoogsten ver-

baasd. — en ten ti rt (si ~mm csi \ verbazend. — en on

nn isi 11 hoi \ iemand doen verbazen ; iets als verba-

zend beschouwen; ook, en gew. oiioTTne^me

<n(Kn\ verbazing wekkend. — tui rn (amn (ejiri\ won-

der, wonderbaar. — tui rn on no rn tsi ~mm csiji\ ver-

bazing; wonder. — ajirneinm pi,(hnji\ wonderbaar,

wonderwerk.

(unno(&)ji\KN.; cunnitsinn (üjiji\ naam van een kleine

groene

nn (tm ajt a imw. zva. flb) <n oji ?,(Ktiji\ (ook zva. <Y)(um mi

«xjl> G.).

O o
rn cun i tui ii /iji \ kw. zva. oJi&o) q\\

o o r o . 7 o
(UnnruejIS (un nn rr> ,. rt \ OJ (un r ricn(SlZ\ OOIC nr)rntSI2\

kw. zva. (si(Kü(Hijj\ (Ml. harimau; zameng. uit

hel Skr. hari, leeuw, en oj/inKW. tijger).

(unnnri isu\ zie (unnocsi^

(unm(si\Ki>i. maat, in de muziek en bij het dansen.

(un(nceiz(Hi~fnnri(si\ de maat in acht nemen.

(ün (tl iKnji\ rnajniisiasnji of mi tsi (iïiyi\KN. eerbied, re-

spect; eerbied bewijzen, eer bewijzen, salueren (Ar.

&c r
2-)- asnvticn<unsaa^in\ eerbiedige groete. — xq

(Si asu \ iemand eerbiedigen , respecteren ; iemand eer

bewijzen, eerbied betoonen. imn cun csi asn (hnji\ geëer-

biedigd; vereering; eerbiedenis, respect, eerbiedige

groete. — cui ajn tsiasn n of tui kji ieh asn n\ eerbewijs.

(ói(KA(r\i)M^i(hïri(si(isiiji\ eerbiedig antwoord. — oji

aai mi asn aaji\ eerbetooning , eerbiedenis, eerbiedige

groete; plegtigheid; plegtigheden tot eerbetooning.

xmnn (si eigenn. van een JBoeta-vorst van Pringga-

dani (Skr. Hidimb a).

(unno(si\ eigenn. van de zuster van Arimbct, de vrouw

van Wreko-dard (Skr. Hidimbd).
Q O

(tm ni rn (si z \ Zie runm ,si \\

(uncm\KW. 1. zie bij tuumw 2. zva. arf,^ (vrg. mn

icrrr\ Skr. agra, spits, top; en aga, berg).

/ o
cunon\ zie cuionw

iim nncrnji\K8. fijn en los, in poeder, niet in klonten

of kluiten, zooals van aarde en zand. J. — <i7jttj

on/j iets zacht en fijn maken; met de hand zacht

over iets heen strijken of vegen; iets, bv. losse

aarde, zoo met de hand wegstrijken. — tuinicrn-jn

Timrrt\ los maken, los of fijn wrijven, loskrabben,

loshakken, lossteken, losschoffelen. J".

cun rn niz cm n\ zie rnn^zcmji^

a o
(w?-r)fmfl\Kiif. een zeef van bamboe gemaakt (vrg.din

munHnii en (Kinri'). — azimam\ daarmee zeven. Een
CJ( J on

, a a a a o . j.. o a
ander xnnruni\ en cui ^rirrnrniKin zie bij ihii nn oiyi

\

(unnirmji 1. KN. ; (SiasiKunnnamji en arini arrijj\ van

ouderdom sterven, van beesten en gewassen. — 2.

(CTinncm/j en a7jnn<rri
l̂

nnrïrin\WJ. zva. cun,'~r
jl

trn
Jl

en «yrfm-nffixnjl"

(un^ncmji\KN. al wat dient of geschikt is om aan te

hoogen of gaten te vullen, zooals van een weg. aLi

ui ri cru ~m ti ern/j \ spr.— <uii -n on ~/n -n onjj \ aanaar-

den, ophoogen, aanhoogen of opvullen.— (ü7'17f^ N

iels aanhoogen, ophoogen of dempen; iets door op-

hooging overdekken met iets, zooals met aarde, (tn

n-i(tn ii i <i 1

1

k m een dijk maken van lijken. 071 rrjroi

(i
1
1 tu xn ihtji ici no rr^

(ili vi <l:/ tmjf \ spr. <n oen z ^ opi imjf

door ophooging overdekt raken. — aJn
i^li

mi ~/r
}i^li



xjtamjf

cm (Hip wat aaugehoogd is, het aangehoogde , als

het werk van iemand.

<riajm (vi amn\ KN. schudding, beweging, opschudding ; on-

rust; in beweging, onrust, of opschudding zijn of

komen {vrg. ai ikh 2 -ri cm n). — nriivn2 cuinm7i(Kri\ in

beweging, opschudding of onrust brengen.

ajnm<rr>\KW. zva. tui (tn (i~iji\ KN. zie bij imuaw

(un cni nrt rv)

2

\ zie (ui crri ri rui 2 \\

(unnrtacnjis zie (cmn(cn/i\

ajnrtniixmj)\ zie <rjnn2(cnj\

(W)(u™\kn. stukje, sneedje; bv. anam(Ki(üri(ui(vniji\\

tui asri aji -ji ni (Kii {of (Hi asn ajin ) tin om (kjiiuti (ui icii/i\ spr.

n
tun 71d 2 ren /i\ zie rinmumW ÏÏf
Q Q Q. Q

0.7111 inyi\KW. zva. tuil rei mi n\ <riajnm\ eniunarrnw KN.

CY .

ongeveer zva. on cun izi ~ji \ veel gelijkenis, veel gelij-

ken, (ui tun -n rm /i\ heel veel lijkend; het schijnt wel,

het scheen wel.— (&im (vnn\ nabij komen in gelijkenis,

veel gelijken, zweemen. (Ejinnam mrriam \ wat er min of

meer naar gelijkt. — tcini(cnjj\ nabootsen, ten

naasten bij volgen. — (n^nu/rmrax min ofJ ° ca

meer nabijkomen in gelijkenis of overeenkomst. —
(un^nnm(m/)\ wat nagebootst is, nabootsing; ook

iets ongemerkt zoeken te doen. iun ri ci 2 (Ki ~ nm vm

(hi/i\ spr. acht geven op de gelegenheid om iets on-

gemerkt te kunnen doen.

o - o
run n~i ,vmjj\ zie cun nj (ui/>\

(imn-inniji cuiini tun en (KJinn(cnjj\Kj<i. mengsel, door elk-

ander menging, of bestrooijing van iets met iets

anders, zooals van bloemen, of ee?i spijs. iKri(èi(un

n (ui ~/nn ivyi of (unni 1:11 ^jnm xnyi \ verschillende

soorten van bloemen met fijn gesneden pandan-bla-

den dooreengemengd. — (iriii (ui n\ (in\nn (irnji oftvrn

m.vnp mengen. — oti iui^i\ icinnti7n\ of turn

<-ntcn\ met iets mengen, vermengen of bestrooi)en;

ook indoopen of bevlekken, turi an nn (en $p % \ in bloed

gedoopt of met bloed bevlekt, met bloedvlekken.

(Uiiii(cnj\KN: vlam. cun nri xni ~m nrtxm /j\ wat gebruikt

wordt om een vuur te doen vlammen, bv. spaan-

ders. — cziniccnp vlammen. — iciyriccn on ooi \ iets

doen vlammen.

o o
(vnn ri (en 2 \ zie (vnm rei w

cunnri (en ~ni\ KN. storing, verhindering, overlast van

iemand die op weg is, zooals van een voorbijgan-

ger , of van buren, (uh cmfunnnrrnip naam van

een wetboek tegen verstoring van de goede verstand-

CKJ1

houding van de Soerakartasche en Djokjolcartasche

vorstendommen. — (cinrjvmnrj\ iemand storen , ver-

hinderen, overlast aandoen.

(i/wtonN. , (vn<v>i'K,iji\TL., wijd van elkander, niet dicht

aaneen, zooals van tralies of vlechtwerk ; schaars,

zeldzaam, zelden {grondv. rü). iun -~n (tm n'i \ tuncui

(Ki ~m (ui !Kyi\ meer ofmin wijd van elkander, schaars

of zelden. (luii (Krj(crii\ zoo wijd van elkander als

het vlechtwerk van een mand, d. i. digt aan elk-

CY
ander, van wonden. iuii(ci(Kir}^(ci(Hii^icnixniii\ of

(Cl (vn (kti ~rn (ei urn ^i nm(vvri\ spr. — a7i rri\ of (ei

i~}\KN. doorzigtig. — vn ni ajnni ca \ ca cvi ckji ~ni an

J*\ schaars beginnen te worden. — ooi tt (ci aoji\

(kti dJKKi ^i(nijj\ te wijd uit elkander. — ti-t» ickhijj

of vi rrh vn (hi/i\ kn. wat doorzigtig is ; doorzigtige stof,

zooals gaas , floers.— Mawrn'N. , (vn(v>i;Ki/i\K., door

schaarschte hoog in prijs, duur. rui ni tui vn chij\ (lh

(i?ickv(ij>\ duurte van levensmiddelen hebben. — (kti

arvinn (ci (Hi (i\ (kiio (ki ^achiji\ te duur. — (ci <tkci\

(ei rui (kii ^&\ iets verbieden {311. larang, verboden).

— rvi to (ei iniji\ (unaji(Ki^tA(Hiji\ wat verboden is,

verboden goed; verbod.— (&iru^hci\ rei(ci(ui(K>i^n\

duur betalen.

(vn cui\ kn. (doove) kool, houtskool, a/n (ui (cicm(ioi\ ivoor-

zwart, hu (inri (un (vi \ ebbenhout. cun iu\ en (vkcioji

xjti(vi\ naam van een rivier-visch. — aji(ci(vi(un

(vi \ iets tot het maken van houtskool, tiqmrimiiz

cm vn (vi (tv (Ci \ balken voor houtskool , benaming van

een schatting in bouwstoffen.

/iTwrfxo. bedaard, rustig {vrg. (unnr,^). oricumniivn

tot bedaren zoeken te brengen, troosten. — (cmi

(ei ri kii \ iemand of iets tot bedaren brengen; zijn

adem tot bedaren brengen, adem scheppen. — (ui

(cmi(unii\ wat tot bedaren brengt, troost.

(1/77 'T! \ KW. ZVa. CTT1W (Uïl nn (Cl (H1JI\ ZVÜ. (CYI TT•(Cl

(hi/j\Kü. tegelijk te doen hebben, (un tö (ci on op ^cvi

axi (ei rui (Hi /i\ veel werk te gelijk te doen hebben.

oyft'M'rn zie ni^nw

(unri rri2\ zie oi'rizw

xm(ui\$ï., (kjv£i\k., zwart {vrg. (unnp\ Ml. kit dm,

Sd. hideng). cki hm hui unri (ui\ spr. — un (ui\ icfri

<&i\ zwarten, zwart maken. — (cni(cirn!Kn\ (crruei

(ci (Kin (htji\ iets zwart doen worden, maken dat iets

zwart wordt. — (vu tui vn anji\ aji£i(ci(Hi/j\ onbe-
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plant, i >) ; i (of '?•'',) <un «Ji on (ht/}\ zwarte, d. i.

onbeplaute
,
grond, van het rijstveld na de oogst.

on ,ej ^ ik i <un (vt xnM/js de tijd van 't j aar , wanneer de

velden onbeplant zijn.

aywr»'\KN. 1. kant, opstaande zijde; helling van een

berg; liet op zijn kant staan van iets (vrg. ontunon

nr^ri). 2. geleide. 3. het vierde gedeelte van een

bouw. — rrJ?i\ hellen, schuins afloopea, afhellen;

dalen, lager zijn, van de prijs ; overhellen, over-

hangen, op zijde hellen; op zijde liggend, op de

zijde; fig.
overhellen, overneigen, van het hart; ook

zva. oriajmnr)(u)nsHasn(Kvn niet juist, bv. van de ver-

klaring van een woord; onzuiver, van het spreken

van een taal. tisnrn.)aj}suhnni\ overhellend, d. i.

loopend , cursief schrift, (uno ieji ni\ overhellend Ka-

wi, dat geen zuiver Kawi is, maar. toch ook geen

Djarwa. (Btc&inri^ benaming van de cijfeiietter 6. ie/i

rh(S.-%\ over en weer hellen of op zijde liggen.

—

(crrjNKN., (LfntioTtinnn^fhmf} KI. , begeleiden, verge-

zellen, tot eerbewijs of staatsie; ook, vooral in

poëzie, zich voegen naar iemands verlangen, zich

vereenigen met iemands meening (vrg. (eiou)\ en

. ,-. 7 ° <~>- o. o. j. a a. a o. O
(uwn?). Ook i/mi(n <Ti\ of (cmi tun ti\ e?z(toi arm

'
J J

CxJ

<n(ijir)nr>iunfi\ begeleiden, in een onbepaalde zin.

ihrh(cmixmni\ de stoet. — fnfnn^n\ begeleid, ver-

v?>n^i(&\ iemand vergezellen. —
(ei ti cm nri thcn \ (un on arm on nrt aai on cuii \ iemand begelei

o o.

gezeld worden.

T
den. a;i Ti (CTn (hm \ ook een persoon ofgoederen üe-

geleiden, om te waken voor ontvlugting of ont-

vreemding; iets op de zijde leggen; iets op zijn

kant zetten; iets aan zijn zijde hebben. — GEaniazi

ti inn \ iels doen afhellen ; de prijs doen dalen ; iets

op zijn kant of zijde leggen of doen liggen; iets

schuinsch of hellend houden; een woord verdraai

-

a o q. o a o. o 7
jen. na ie/i t> xn on ixn \ pass. — ili aiji

rTncci\ op iemand

of iets zijdelings doelen of zinspelen; iemand zijde-

lings op het oog hebben, met de bedoeling dat die

persoon iels hooren of vernemen zal. aa a^i oji ti asi \

of 'UKi.-ii i n i i pass. — in) u r:i anjj\ bezijden, de

naaste plaats bezijden iemand of iets. iuri om ni (ai on

ai*ON aan zijn zijde, w-riaz) arij\OJ. hetz. (voor oji

in niii.ii een zijde). — ti ï tirn i imv zijdeliiig-

sche aanduiding of zinspeling. — (Uixn'ris gevolg;

wat benevens een pacht nog daarbij als toelaag

moet worden opgebracht. — n aai n tui' >>\ naar een

kant of zijde heen. iwoncuiTinnnjmsiiao^ naar de

oostkant gelegen, ni na (un on mi Tin/n onna? ?\ op eenige

afstand ter zijden, bv. gaan zitten.

(utrin\KN., tam m\ KI. de neus (kw. en Ml. cuntijj,

Skr. grdnd).

fl-/n<~n\KN. garnaal (kw. en Mal. ajnaji ; vrg. xsn<nxx\\

en (unidmzanjj). ajnniaji cish\ een kreeft, ajij'-ham

t?\ een groot soort van kreeft. ajiiTia^v(wi\ bena-

ming van een bijzonder soort van oorkrabben. tui

o o a .

(W ^ iui en , ? (un ti \ spr.— cun Tinm nn ui (m

n

\ KW. zva.

(untucuntuiw kn. de duiker (een vogel); ook een

soort groote pissebed; en vorstbalk of vorstspier, een

bamboe die in de zamensluiting van twee zij stuk-

ken van een atëp-dak ligt om deze te verbinden. J.).

(un (Ci \ kn. diepte , van een wond of zweer, eun tui cvn

<u»> het zwart van de oogen (vrg. ajnniajn'f))-, ook

zwart zien, stuursch.

ajnnj\-KN. ; «si -ton naam van een soort kleine muggen.

(&ina (£ji'~ri\ knorrig, misnoegd, uit zijn humeur. Zoo

ook ayinaaiiïni\ — xnniajtjni\ op iemand of over

iets knorren. — mi eeny% aii ?j \ het knorrig zijn.

cun. ttjnkw. zva. (Loi(gr(K.on\ sloop. kn. ongevnlde zak

voor een kussen, n. in de spreektaal zva. ^^ip

(vrg. ama^j). — amnrj(Loi-r>\ overdekte geut of wa-

terleiding; twee reijen troepen op een afstand van

elkander. — (ci'-nayn-rp bedekken; iemand , bv . een

gevangene, tusschen gewapenden begeleiden.— ojküi

nj\ of d,i(Hi-n\ benaming van pieken, die een

voornaam Javaan nagedragen worden , wanneer hij

in staatsie uitgaat.

mM)Ti\£W. zva. oj)ni\ (tn ojti'-h on om <tj \kn. een dakje

of deksel over een doode bij een begraafnis, en een

uitstekend afdak aan een dak. J.). r> (Bl*n\KW.

zva. (urt o^) (Kin \ — on n~i nn on (tvm \ KN. , <£# oru <k>) ,ain

KI. iemand te schande maken, door bespotting ten

toon stellen. — oj}onxnnirnajn'yi\ het te schande

maken, het ten toon stellen. — woïï'rxna/ïi'rxpïN

zva. au)Obini\ (ook aan een dak een afdak maken. J.).

tncunni\KVi. beschroomd, bang, bevreesd; voor een

persoon, dien men ontzien moet.— <nxnnii9zi\ voor

iemand bevreesd zijn, iemand ontzieu. riiunTiitn

(Hijj of run on (hy t) (ei (Min pass. — cci oi ,u » ni\ ontzag,

ontzag hebben.

tn (un ^ •Ü \ of oi iuiovrï)\ en oti ajii on n on mii onnri\ of on

on (ui on * (n mi ori n \ kn. de af helling of afbellende oever



<untun\ SJ

of kant van een rivier of ravijn ;
(vrg. tun -ri) ; 71 tui

ni ttj \ of 11 tui rt to rn ui rn nh \ een ondergescliikte van

een hoofdgoenoeng. — ii (in ti <~h 71 ten 7ino\ steil zijn,

van berghellingen.— nitui7i <-ri\ schuins afloopen; over-

hangen, overhellen; zich op zijde van een berg

bevinden.

tntumri'yi2\KN.; <n tun i nri nri z on tun z rn no ? \ een soort van

krekel; het geluid daarvan.

o. ... o. o
iimiun\ poet. voor tun (taiunw

(ritunz'~h(cini\ zie bij tunnri\\

tüh<un/j\ zie turn tun n\

Q . Tcumuns ti7itun\ en un ri cun i tui \ zie tun\ 1.

O O 3 O
tt,7i,hii\ ajn(un\ en cLomuns zie cunw

(mi h7i

\

n. ; w kii \ n. , (Li Kri\K., een kwart reaal , een

dertiendehalf (ikji;kii\k. zie bij aOiimanxan). — tuiitn

rn,umtuiji\ dertiendehalven. cunriiun z(ukki/i\ guinjes.

o o ,,
iitun,un\KTr. zva. /kj}hk\ een, en tM)7iuntun\ zva. tui

(uiak\ één, vereenigd, zamen. (Skr. éka). rn tun aai

o
tiuitivi\ en cki ti tun tun tiuidii \ zva. cun on tui ^m tun\

eensgezind. ti tun tun tun tui\ en tui ti tun tun tun tüi\ zva.

ash mn i\i tui cuyi of nsii om rui ^Atun tui cuiji\ eens wil-

lens
,

gelijkgezind, rnojnoaiojitcpx en ^irituntun^i

tun Jk.\ spr. — nricuituns tot één brengen, één ma-

ken. rntaiiainJitHi\ eenvormig maken. — 7iuimuui\

zva. cm <n .ïk thn\ iets alleen doen. ancuicuiiuicuncmjp

alleen bieden of diugen, zonder anderen daartoe de

gelegenheid te geven.

cun nn nol ^ \ zie rn tun o w

(uil hu ^\ ook <unh7ij\KN.; tui unj\ of tui ooi q\ aan-

dringen, sterk aandringen, om een ander weg of

achteruit te dringen, ook om iets te verkrijgen, rn

o j. .. o o o t * o
<n ren i un ^ \ of ti tun 2 tun ^\ pass. cun rm ^ tun tui un ^ \

tegen elkander aandringen.

rn un i nn tun ^ \ zie ri >un ? \\'

O • ... Tcuncuncuiji\ zie bij tun\ 1.

tun rn tun tm /i\ zie 7iiun2cuij]\

(L7i en tun i (kiji\ zie ti tun 2 tuiji\ en bij ,un\ I.

<uri(n tuti z imji\ zie cunuiiw

(uritun tfn (uiji\ zie chyitunnow

(untun\ Ar. J&.) , na, achter; later (vrg. cunriunno

asnji). (i&:tE.i{ui~rntun\ later tijden; de toekomende

eeuwe. <ifc ter mmjomin het is al in het laatste der

cY o
dagen (de laatste eeuw). vricun cun nmui tui/i\ later in

de toekomst. — tui tun nn ti tun \ iets later doen, of

tot later verschuiven.

O y o Y
ajnwnsES. het ontlokeu zijn van bloemen (vrg. tun am\

en %ji run ).— téi ,un \ ontluiken , opengaan , van bloem-

knoppen; (ook zwellen, dijgen, uitdijgeu, en een

plat woord voor dik worden, van de buik, van

't eten. J.).

&roi\ klokken.(unK7i\K$i. geklok, van een hen.— cd tun \

(ui.unni\ klokkende tot zich roepen.

(unrt tun 2 \ KN . jonge luis.

o CY o CY a CY , , T ,
tun tun \ kn. ; (un(un(untun\ de kraag van een Javaansche

buis of vest.

(wim»\0. sculptuur, snijwerk, door uitsnijding of gra-

veren in hout of metaal. — tm mj \ figuren in hout

of metaal snijden; graveren; beeldhouwen. — mn
o/ . qY qY •• i i

(nyi nn tui/1 of luntun tun tun no tui n\ snijwerk
,
graveersel,

beeldhouwwerk, cun tun nq tHin \ n. , iuiri nrn ttvt tmji \K.,

QCY . OCY A

^
afeflK-TXHTflNK. of KI., (icitia\Ki., gevest van een

aY
kris. — rn tui i tun *-n anji\ lichaamsbouw, figuur van

een mensch.

(un uii \ kn. maat van iets; het meten ; afgemeten ; iemands

toegemeten lot. ajn un \ of tun \ N. MD. in de spreek-

taal alleen, slechts, maar (iatèi\E..). tun r.11 tun uii\

kn. naar evenredigheid, met inachtneming van de

maat van iets. — xn un \ iets meten , afmeten (een

ander zie bij iniun). tui >,n j ?y un \ iets naar even-

redigheid doen, met iets de maat van iets anders

in acht nemen. — tuiunnn\ afmeten, bepalen. —
<ununnri(Hyi\ wat tot meten gebruikt wordt, maat-

staf, meetroede; middelmatig,

landmeten.

*TT

Y
rn tun 7i tun z \ Ml. staart.

(s^n.tun nn \ xmtunnoy ttj)unnn\ c^tunni\ ,o.ïïi}T)\ be-

naming van de klinkletters (Lb*\ tcn\ enz.

xjii im ti \ kw. zva. cun cun \ en c&i <un w kn. (verkort tun

tj), ook wel un un ïn iki^nk. , uitdrukking of uitdruk-

kingen, die men bezigt; de stijl van een opstel;

zin, volzin; ook zva. tuntunni\ bv. in tununnitn

'7'E'? *(#$ X lofprijzing, lofgezang.

rn tun
{

tuii\ gew. ^ un tun ruin of<un iiun.ruin\ Ar. zarar,

kn. verklaring of belijdenis omtrent een zaak in regten.

rn tun ;a<ntun/i\ kn. een gevlochten mand, een vuilnismand.

cun Ti cüh ni tunji\ Ar. %^».), kn. het toekomende leven

,

het leven hier namaals, in tegenoverstelling van

ir aS
tintuip rrg. cun cun \\

a . Y
cun (tuii tuijj\ zie 7i(un:tun\\

rn tun icuntrvyi\ zie cn(un\»<n\\
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i 1 1 i,n i n 1 \ gew. in h n i n <i\ Ar. i s ï\ . nader . naaste

:

KN. na verwanten, naaste bloedverwanten.

o/ j .. o
(LU,hm ( >n) u i »>j\ zie bij am arn rui n\

amarnamnxKK. Manknabootsend woord van het geluid

ha, ha, ha! bij het lachen, en van het geschuifel

of geblaas van slangen {vrg. a.iianiarn
j
'i). — rnarn

i.tip dat geluid maken; met dat geluid lachen,

schateren; schuifelen. — asi (ei ani arnjj\ geschater;

geschuifel.

amarnarnji\KN. agaat.

amarnam^\ zie arnamjj\

asnaniarnj\KN. Manknabootsend woord van het geluid

hi, hi, hi! — xnam-arnn\ met dat geluid lachen

{vrg. mi arn ani n en nriamrianiamji).

asnarnaniji\ zie bij asnorn^

onamriarn arnji\ KN. Manknabootsend woord van het ge-

luid hè, hè, hè! {vrg. amarnarnji en amarnanin). —
riiuinr) arn ruin \ met dat geluid lachen. Zoo aiireiaAii

rj azi nri urn arn n\

fnium(Hriihmjj\KN.; r> asi ? am arnji \ zva. on rui i mj fhmjj of

rui urn anin\ niet vol, nog ruimte hebben; va?i het

hart, bekommerd, ongerust zijn. rnajizamriam ~mt

amarnji\ niet tot volle verzadiging eten, nog wat

openlaten ; een boom of faal heen eu weer schud-

den of trekken, om hem los te maken en uit

te trekken. J.

am vil ito /j\ zie 6^^.asnaxi/j\

amarnasnn\ 1. kw. zva. asnrvi\ band, koord, en mh

mnasnji\ zamenstel, opstel, gedicht; 2. KN. , (vjuva\

kt., hoofddoek, zooals de Javanen die dragen voor

een tulband {Pers. AjUjl)> tulband; vrg . o^i urn on /i\

G) o Q <. on , o O
(un(i,3>\ en oji (Gl ruin). — aziamasnji of (Elicmarnasnn

KW. zva. dh ani asnjj\ een werk zamenstellen , opstel-

len, dichten; ook binden, zamenbinden. omamam

(isr?fl\KN. zva. amrinzm(Ki\ geboeid, gekneveld. —
(U7 arn asn ~m arn asn \ KN. , tun erin p» <"n \ KI. , iemand een

hoofddoek omdoen, ai) arn asn ~m tin oqioji arnruia\ spr.

— amarn vmanji of tun (hm asn ^riarn (im ann\ zich een

hoofddoek omdoen; een hoofddoek om hebben. —
oji (ui urn asnjj \ KW. zva. oji iui arn asnji

\

asnornasnj}\KN. de voorhuid. azi(nenizasnornasnji\ onbe-

sneden.

i i /
• ° O v\ }

m i n in i ui ongebr. {eig. zva. asnam asnjir). riojiam

imjikn. vijftig. —
>i

i.in mi a,n/}\ elk of ieder vijf-

tig. — >/
i n i,n in !uiji\ bij vijftigen. — asiriariam

asn/i\ een ambtenaar van een rang beneden een oji

anasririfj\ Zie bij rnasnv),\\

c-^am asn (in \ zva. om asn on \ G. {Skr. ékatdna, aan-

dachtig, op één punt zijn volle opmerkzaamheid

rigtende).

oX 7 7
a o /

7
, a o y

urn ini ,ki \ ook wel uu Jtisnrm verbasterd asn &jiojui\ en

asn am ojui \ Ar. KN. kiezen , bedenken , bezinnen ; een

middel verzinnen, om zich of iemand te helpen {Ar.

Q
,11

del verzinnen.

asiornajvu~n\ op of tegen iets eenmid-

asi tui ajuini(nrhm\ laten kiezen

;

voor iemand iets er op verzinnen; iets als middel

aanwenden of besteden tot iets.

ajn(tm^i.\ en (rjaJnthm^i\KW. zva. (Eiasn\ oog; het ge-

zigt {Skr. axi, oog, ixa, zien). — aziarnj=n\ en

o o - o
r)ari(hm^A\ zien. — am asn om ^*n of arn ri ajn arn ^a\

en unnm^As of (nrhm rj=&\ zva. am ri asn i anri\ — am
o „ o o j.

(Ei am -i*\ of am rn (f-i arn ~m\ zien. — oji on *rn ^di\ of

ajirna7i*ni^i\ het zien, het gezigt.

a . a
riajn un ^a\ zie am urn ^a.\\

am arn oji /j\ KW. zva. amriasnzo^in en nrnarnw KN. 1. dik,

niet waterig; 2. vlug van leden eu beweging.

amdniojifix zie amoJiji\

j. o
MiifflM\ of iaiaji\*&yr. zva. ojnajiajnaJi\ en raaji

asnji {Skr. dkdsja, de aether, lucht, dampkring,

van kdsj a, schijnen. Een ander ihmoji\ zie bene-

den), ajiashirn o^i \ de zeven hemelen, amam orn oji \ in

den hemel. — aji(hmM\ naar den hemel.

ne amarn^Annw

iUUUI:Kn^4,(EI\ Zl

a n ti-< >i on , // mj ,mj\ een
O O <-'

afkeer van

een letter van het Alphabet ; de letteren {Skr. axara).

oji asn oji ~rri asn arn ~iAnr) \ volleerd in de letteren.

amarn^n azi

\

kw. zva. amajjm\ vergiffenis {Skr. xamd).

— a7iarn^A(£ji\ zva. anasir~n^

iui /tr? O-f "~n w

am r> arp o \ zie rn am > \\

o a a
asnarn anoxKW.

;

iets hebben.

asn arn ruin\ KN. overleg, beleid, vernuft, schraudere vond,

list, vernuftig middel; schrander, listig; schrander-

heid; gezond verstand {Ar. /L&c). amarnriouiun

[asiriajiji\ hoe legt men dat aan? wat middel is daar-

op ? am ,i, >i tin i r n\ goochelarij, asn arn oui ~jii am oruyi\

met overleg, schranderheid of list zijn best doen,

het er op toeleggen. — a:iarnruin\ schrander zijn.

azianrirui^niarnaiinx iets met list of overleg behan-
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delen. — xnaaia^is iemand belisten, door een list

verstrikken; ergens iets op uitvinden; tot iets list

gebruiken, iets met list zoeken te krijgen, (ciaai

iru ~m aai iru \ iets met listige middelen zoeken te

verkrijgen.

(unin?irn,ijj\KN. verstandig, van een kind, dat toont

reeds een goed oordeel te hellen ; meerderjarig,

huwbaar, van een meisje {Ar. #lj1x)- ajn a<n rui ai rui

min\ verbasterd ilh aai amai aui crnn\ meerderjarig,

meerderjarigheid, van een jonge, lij de Javanen,

volgens het Moh. regt, met vijftien jaar (Ar.

Cr-
'

ajnaainjin\KN."^W O
ayiaairuins voor min houden,

met minachting behandelen; de baas spelen.

O
firn <n aai i rui n\ zie ai aai i rti n\

(i/n mi ruiji\KN. windsel garen. (ut cvn aai njin\ een wind-

sel. — xn aai ruin\ winden, opwinden, ophaspelen;

een wapentuig tusschen de vingers draaijen of dril-

len; een zaak verdraai] en. xn aai rui ~ji aa\ spr. Zoo

ook tin aai <nam \ of oji aai nji ajn oji aa n\ voor dooi-
en J ca <-J<

verdraaijing bedrieglijk redeneren. — ojii aai ru aan\

a a . o . .,

ajn (hoi rvi ~m (Kii ra iaan\ ofaji xn aai ni aa/i\ iets om op

te winden; een haspel.

(Lrn(hiin,i/)\KW. zva. on na asn n \ worstelen; KI. haar-

wrong, zie bij anaxi\ II. — arj aai nin\KN. iemand

in of bij het haar pakken, door het haar om de

hand te slaan. — a7iaai7iJirnaai\ een zaak verdraai-

jen (vrg. ajiaainjin\ bij ctm aai run).

rn(Lrm(naaiz(ru/i\KN. met de schouders tegen elkan-

der stooten; gespierd, sterk. — ai rciz ai aai znjin\

iemand met de schoitder stooten; sterk zijn. — rt

ri ajn z rn aai 2 ai nji ^/ti 2 ai aai 2 a%iaan\ zva. ai ajn z rn aai 7.

orup

on turn rn aai aai n\ KN. ; ai ajn 2 ai aai rn aai ~jii 2 ai aai aaiji\ naam

van een Sétan; zie lij aai\cMaain\

ajiiaairuiji of ai ajn aai ck,i n\ Ar. KN. zuiver, rein, zui-

verheid , reinheid , opregte gezindheid, van het hart

,

als het aan niets anders denkt of geen lijoogmer-

ken heeft (Ar. . yct^-))- rui ctJi ~/n aai ojiji\ ik denk

er niet meer aan, of hij denkt er niet meer aan.

Zoo ook (Ki (Ei ~ji aa ~jn aai ui Jji cmnji {(un ra aan \ aa

aiajnaai(K}jj\ nog niet volkomen besloten zijn, nog

bedenkingen hebben. — mi aai (uij\ een zuiver oog-

merk hebben. — aa aai (ki ^in aai \ iets zuiver maken,

zuiver te voorschijn brengen; zijn hart zuiver hou-

den, geen lijoogmerken voeden, alleen zuivere le-

doelingen hellen; iets uit zijn gedachten zetten,

aan iets niet denken.

ajn aai nji aai ru n\ zie oji aainji aai nji n\
ca <~Jl ca <-J<

ajn aai (l/mnkn. wat men van een cigaar of pijp in de

mond neemt om te trekken. — aaa<najin\ aan een

cigaar of pijp trekken.

amaaj (uijj\kn. 1. reukwerk; 2. een buikband van ga-

lon of zijde, bij de dienstkleeding over de gordel ge-

UW
of met bloemen bestrooijen. — vnKrj(ui~.i\ hetz.

— rui ajn lai aji ^iann of ajiaaaai aji ~^i aan \ een

mand die bij het berooken van kleêren gebruikt

wordt.

6^arhaan\ Ar. Aj^c), oogen, de oogen.

ajn iai ^ijj\ zie aai (&in\

(unanitEiiji of arnaaitsijp Ar. ^jC,»- 5
KN. het (Moham-

medaansche) regt; het geregt, vooral het priester-

lijk geregt; gerigt, vonnis, straf, aai 101 (tinj]ai(Fji\

het geregt van de Soerambi. cunaaj (éi(Kiajiji\ dood-

vonnis. — aa aai (e>iji\ straffen. — aaaai(Fji\ iemand

of iets regten, beregten, vonnissen; ook iemand

achten, beschouwen, voor iets houden. — ajnaaii&i

aa/j\ de straf die een gevonnisde ondergaat, xmaai

(Ei^aai^aan\ de regten, de regtsbepalingen. —
(ca ajn aai (Ei aan \ vonnis , straf, tui ojii aai (e 1 aa aa aan \

lijfstraf. — ajiaa aai :Eiaan\ strafplaats.

(unaaiasnn of 'aai aai asn n\ Ar. 'jj&£s-> KN - wijsheid;

wonderkracht van een talisman of geneesmiddel.

om aai \kw. zva. aa_(Ka\ afgemat, uitgeput, van hon-

ger of vermoeidheid.

ajnaai\KN. dor, droog; verdorren, verflenzen (vrg. on

o.. - a. o t

ai). ajn mi cm asn oaji ajn aai \ ai ui aimm aa ajinajn aai \ en

airui ai rnrn ajia aa ajvi
l

ajn atn\ spr. — (ai aai aa ai aai \ iets

droog maken, droogen.

ajn aai \ zie a-mw

ajnaai\KN. klanknalootsend woord van het lang en

helder geluid van een tortelduif, in tegenstelling van

ajnaajaain\ dof geluid. — "li^P zu^ een geluid

maken of daarnaar gelijken.

O
rj(io\KW. zva. ajnaxicmn en

val, gebeurtenis, iets wat plaats heeft (Ml. ada,

zva. ojnaa of rn tui z aa aan \ vrg. ajn(ui\). o^iajnaa\

een eind gesponnen draad ter lengte van 5 ëlër of

wielsomgangen. J. ojnMiHiasittuuitiKajis regel of be-

3



34 'T

ginsel om te handelen voor den Javaan in zeden

en gewoonten. — iLm(iaiunaa\ het (uit oude ge-

dichten ontleende) gezang van den AVajangvertoo-

ner, als hij een pop op het tooneel hrengt. — (ei

tin (lwclci\ overeind staan, van het hoofdhaar en de

oogharen; en zich hoos maken, razend hoos worden.

Zoo ooi' ckidji rij-Mi aa !LtT(ia\ — (Ei on axi (un aa\ poet.

hetz. — osiaaaa\KVf. iets in orde brengen ; kn. iets

voordoen, het eerst beginnen; wj. met iets zich

bemoeijen; aan iemand zich laten gelegen zijn

{zie ook bij ojti aa aaji\ en xaaa(i\). — ojn aa

mfl\K¥. zva. (uiajiasnn en <E/i(uiasn\\ Zie ook bij

aa (hnji\

cunia\ I. KW. KN., ook wel naiunaja\ (ook (tm xan\

kw.), uitmuntend , voortreffelijk , buitengemeen ; fraai

,

•, , o O o j. a O o
senoon (zva. au)aj)^\ en azn <u) uai n\ oj rnjioji^ajna^Ji

aain\ Skr. ddi, uitmuntend, de of het eerste, en

adi, opper- in zamenstellingen); ook naam van de

tweede Windoe. nm na ojti'oji aa\ of ajnaji(iJiaa\ uit-

stekend van gedaante, fraai, (lh na oom osnji\ de eer-

ste, of het schoonste, der aarde, betiteling van de

vorstelijke residenties te Soerakarta en te Djokjo-

karta. (vn na <rn;m\ verk. axiaai(Hi\ trotsch op zijn

bekwaamheid,

spr. (un(iacni\ of

hoogmoedig; hoogmoed. ajnaïïani\ trotsch op zijn

lichaamskracht of gezondheid, (un (ia aaa ia \ of na

wdtinkw. zva. (OKnojiaj)\ (Skr. adikara, opper-

gezag, en het gebruik van vorstelijke insigniën). oji

asn (ia aai ia \kn. benaming van een bijzonder fatsoen

van zadelblad. (unaarviam\ KW. zva. ajiuuina aaa\ ge-

vecht , en slagveld. <un aa oaji asn \ of onna ojui asn \ be-

naming van een tijdvak in de oude mythische ge-

schiedenis van Java. (un&a n«s»\KN. opperregent,

opperlandvoogd (Skr. adipati). {ajiaaajiasii\of[(ui

iuiiuasnij\KW. de adelijken, de adel; wordt verkl.

7 G) - Q Q j.

door oji T) asn (ui arri w ia na na aa ~rn axi oji asn \ of t) (ia

ctii(uri(iactii!hn\ en arn aai ojn na 011 or}\

&a nap trotsch op zijn grootheid,

,, ajiasn\KX. titel van den llijksbestierder (Groot-

vizier) te Soerakarta en Djokjokarta. tui na aim ski

o o - o o
(ia tui asti \ of ajinq ain aa aji asn een meer v ors te-

lij Jee titel, die aan Prinsen van hoog aanzien ver-

leend, en ook gevoerd wordt door de regerende

Prinsen Mangkoe-nagara en Pakoe-alam. ajinaai

ia aa -jri aa aji asn a/nTS l ^JC titel van den Kroon-

prins. — ajnaaajnaj.i\ zva. awj(U)^aajj(ui^\ en zich

veel laten voorstaan; trotsch, hoogmoedig. — ai

ia i ?? i. > \ kn., ook wel 01 na aa im ~n na aa z (kijj\ k. , hetz.

en zva. ajnaicm\ versieren. — asinaaaaai^nniaai\

zva. ah mi irvi <ri nai w Een ander zie bij ai aa \ I. — arn

axi ajina asn oa/}\N., aai na aa z a^i ~^i na asn aa/j\K., het hof

of het gebied van een Pangeran-adipati, inzonder-

heid van den Kroonprins.

II. ki. zva. a/n aii \ naar de gewone uitspraak.

ajn\a\TS.., om azn aa/j\K., tegenover iets of iemand an-

ders; gevecht, strijd, twist: ingrediënt bij andere

ingrediënten in een mengsel van reukwerk of krui-

derijen , en daar de sirih mee gemengd wordt, asn

(intuicKJihayis met de punten tegen elkander, (unna

O G)
a^ai tui oji/i\N. , a,n ojn oa~mas:\K. met het front, met

het gezigt , tegenover elkander, a/non asn (uiq\ het

middelpunt raken. — ajn(inajnan\ om om aa ~mom

aaji\ een gevecht als schouwspel, zooals een tijger-

en buffelgevecht. — iciarj\ of ai (in \ en anonaajj\

tegenover een ander plaatsen om te laten vechten;

tegen elkander laten vechten, strijden, kampen of

pleiten; aanhitsen, opstoken om te strijden; iemand

met een ander (bv. met een meisje) in kennis bren-

gen. a^ia.qa^(ncrm\ hanen laten vechten, ajixnio)in os: na :n f

(ejih\ këmiri-noten om een weddenschap tegen elk-

ander slaan. (uiarj 0010^10)001 oo/j (of aai aa crp oaji

(Hifi\), zijn krachten tegen elkander meten, ai axi asn

ox.i ooi <nn z \ iemand, met wien men een geschil

heeft , tegenover een derde stellen, osi on ui asn \ en

O O
(Kil (Bi asf) aja cm ok^\ spr. •— (Ui aja a/n (in \ azi arn aa -Jn

(ènaryis tegen elkander opstoken of aanhitsen; tot

zijn vermaak of schouwspel laten vechten; ook zva.

ojnajiojnojaw — a^iaiam(Hi\ asaafnaa\ iemand iets

betwisten ; iets als ingrediënt in een mengsel doen.—
annaaazaa ~m onajai(Hi\ oji azn aa ~m (en aa \ iemand aan-

hitsen, opstoken; partijen tegen elkander verhoo-

ren. — ajn na aa i aa a\ asn am oaaaji\ wat men laat

vechten , bv. as: na crmajnnaaxiz aajj\ een vechthaan.—
o.j7i na aa ? aa ~m ai aa z aa n\ Ojti azn aa ~m au aa aa n\ een

tijgergevecht; K. (un ain tm ~m aii aaji\ voeg of voe-

gen, bv. van een kist; kn. toebereid beslag of deeg,

om iets van te bakken ; ook benaming van een bij-

zonder soort van beslag. — ojia:ian\ aji asa xm aan\

het laten vechten; het tegen elkander laten pleiten;

j)leidooi; ook een pleitbezorger. — ajiasaanajnan\

(ui i i i naa^iiasn (taa\ opstokerij , twiststokerij . —
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ajt zti on za z aan \ oji 1,1 zfn aa aa n\ strij dperk , vecht-

plaats, waar men heesten laat veelden; pleitzaal,

balie; ook in Bagelen een vertrekje waarin men

een jonge een nacht laat slapen met een dansmeid,

die dan rapporteren moet of hij al huwbaar is. —
//

zji

zq\ (uzftiaan\ twist, geschil, krakeel; rede, rede-

natie, een redeneren, bv. van een gek; twist of ge-

schil hebben. zjinazjizq\ zji na mi ztïi aan\ of aJini

auitcniHTa\ een regtsgeding of proces hebben met een

ander, een jn'oces voeren. zji zqzji

m

zji zq\ ofzjizq

OJinaaJi tui \ en zji vu tm-Jint zji zrn aan \ of cui zfii aa ~i

o
) -

nrtajiarhiHMs réciproque vorm. — ©joon om of over

iets twisten. iBiaxiicrninhasnan^Ji(Lmaji\ en (Eizqajn

<i?/avT^\ spr. — (zirnzazzq\ (situn<ha\ betwisten,

bestrijden, tegenspreken, weerleggen, zich verant-. '

woorden. — Einzazaai ~monaai\ ge/i ah i.j hu aan\

over iets, bv. een koop, onderhandelen; voor iemand

onderhandelen. — zjizizaz aanMü., (uzhiaaaan\K.

iets om over te twisten of te redeneren, in zqzq

z.a ri za z aa n\ tnap maxi oji azn art ann\ dat is niet om

over te praten, dat is geen raison; (ojiman zaan of

Q
cui zjirjzazaa^^.) regtsgeding, met een ander of met

elkander geschil voeren ; verder onderhandeling, met

een ander of met elkander onderhandelen; iemand

om mee te kunnen onderhandelen; ook tui ri na? aa n\

kn. hoek van twee tegen elkander komende lijnen

of zijden, bv. van de oogen of lippen, de binnen-

hoek van een huis. zji zji m aa z aa n\ een hoek; poet.

ook zva. iti rj zi

1

77 is t aann\

(L7ir)na\ zie bij mza\ I.

o o o o
ajnza\ zie bij run na aa n\

O Q
zjii (ia \ kn. , hu r) za i ^ \ ki , spog , speeksel ; spuwen (vrg.

a/nanaY Mi(in\KN. een achtste van een bouw. oji

O O .. a
(hizmzji / ^hiimzciz^mojnx voor een spotprijs. z,nzq

™ n of (ia xai \ en verbasterd cm zq zrii \ rood spog , si-

rih-speeksel. — zazq\ spuwen, z.i) ent (ia zrii \ met

sirih-speeksel bespuwen. — cci ri &n i aa\ ztizizüiz^

isn\ bespuwen, op iets of iemand spuwen. — (lv

aaz7iiz7i\ met sirih-speeksel iets rood maken. —
oji (dn 7? (ia i aan of zji znm za z aan\ a_i aai zi za ? q ilti

aan\ kwispeldoor.

am<m\KW. water (Skr. oeda, vrg.zjnzaaai\); en zva.

(K-izaw kn. in de spreektaal zva. zjjza\ zich naakt

uitkleeden. om zaai cm \ ook wel ajnnacrri\K.T3. bena-

ming van een soort van gebatikt. — cun za zjïi na \

kn. naar iets raden of gissen (Skr. oéhd); en

zich matigen, inhouden; matig. — z7izazmza\

matigen. — Zjiz7izazjnza\ matigheid. —• zjnzaaajis

zie beneden.

a a T
zizjnza\ zie zjziza\ 1.

O
ajnzapKvr. zva. ajioji/njiw

z.nrizaz^\ zie mnxizqw

a
(hW(ias\ zie on\jnaa%\

ri cun zap 1. kw. kn. verschil, onderscheid; iets an-

ders (vrg. zi zm (ia

%

\ en rt vv za \ ) ; 2. majnaap of

z.nzap Ar.'iddah, kn. uitstel van drie maanden en

tien dagen , die een van haar man gescheiden vrouw

moet wachten , vóórdat zij hertrouwen mag. — zi trj

na < (lh ri aai \ onderscheiden; en een huwelijk tot na

drie maanden en tien dagen uitstellen; ook wel iets

anders zoo lang uitstellen en het uithouden , zva. cen

(ia q (i/n nrt aai w

o • o
? ij ia i n ia\ zie z/iiaa m\\

(LW(iaaa/i\ 1. Ar. .)j}, kn. de aankondiging van het

uur van een gebed; het begin van een gebed. —
2. kw. zie bij (LV(ia\ en (ia aap — xnza(Hi\Kü.

het uur van een gebed aankondigen (een ander zie

b ij run za \ en za aa.p).

(in .71 za 2 aan \ zie bij z.n zq\ en onzai aan \

(Lnzaaan\K~8. drukking of persing bij ontlasting, of

van een barende vrouw (vrg. (im^aiasiiji\). — znza

aa/f\ drukken, persen.

a a . a a
(unanimji of iïia\KN. toestemming, vergunning,

verlof, agreatie, van een hooger geplaatste (Ar.

idn); ook zva. (Laz7pn^n\ en cm on azt ojis zegenen-

de goedkeuring, zegen. aaajiajnza\ of xmi ui aa ~w

(iaaa,p agreatie vragen; zegenende goedkeuring

vragen.

ojiiza aa.ryi., a?c<o.^\ en gew. zs:zji^\k., zk on oji z ^ \

poët.i regen; regenen (Sd. Ml. ho e dj an; van cun

/U7\kw. water?). — (unzaaa-rnzaaanx as-uk tui q\

in de regen gaan staan voor pleizier of om een re-

genbad te nemen. — zrizaaa\ zm zrm oji, <? t-t? \ cim

arm zji

{

(lti \ iemand of iets beregenen, op ietsvege-

O O
nen. — onaaizzaaaaaji\ aaizsaji^ZjV aan\ aaiZKOJi^

(unaa/i\ beregend, door de regen overvallen , getrof-

fen of nat geworden ; in de regen bv. op weg zijn. —
asi za za 77 aai \ (lh zrm oji % (lh aai aa ,a\ iets doen of'laten

regenen, met iets, bv. met bloemen, regenen, za

za aa ~rn za aa zi aai \ iemand of iets in de regen zet-

3*
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teu of laten staan, laten beregenen. — ajiiaxim,jYi,

axioooofi\ naam van een corps pradjoerits in de

Kraton te Soerakarta.

amaxaooji\ zie ajiaxioo^\

inajiiaxiaoji^KX. gek, zot, krankzinnig (vrg.oriiunzaJi^).

en tun axi oo am ooji\ oude gek.— oianaxi aoji\ zich opzet-

telijk als gek of krankzinnig gedragen. — rj oji axi ao\

iemand gek, verzot, verliefd maken. (nooioaonooji\

verzot. — on on iw oom ooi \ iemand voor een gek hou-

den o/ voor gek verklaren. — ri (lv axi <n oo .ju axi oo

.m,j\ een troep hansworsten in de bruiloftsstoet van

een bloedverwant van den Vorst.

ook (wjioiumnkw. en , zva. oj)

\kw. en ki. £##.

am oxioxi_\ ook amaxi a_oi oo\.

Qji~/iaxi\ en ajina?\ {vrg. amoxiaqjj\). a^w en oji ? ajii

o t o
(io*QN kennis geven. — «r

o o o
«77 ^52? ^ ftvr» \ en ontioorioo^

ajiiaxiaoji\K'W. £#<z. oiamnh aan iets denken, zich

herinneren {vrg. am iaoo\).

o o /o o
/i/nt(in\ i&a\ gew. amaxi\KW., ajiaxi\K., zva. 077 »o\

berg (Skr. adri). oji oxi\ zie verder hij oijtthw tui

ikiulci\ zie bij om^
Oio/ . o/

amaxi\ zie axiw

am axi \ kn. omtrek ; en met eetwaren bij de huizen rond-

gaan om die te verkoopen. — t&nia\ rondloopen,

lanterfanten, aui axi taxi axi \ overal rondwandelen. —
(vn&ana\ iets omringen, omgeveu; iets omwandelen,

omrijden, omloopeu, omtrekken. ooi ojit axi na ooji\ <n

OS j. aCY aCY
rnooiaxinaooji\ of ooiaxini ooji\ pass. — ajioxinqcn

, aCY aCY . . ,, .,
ooi\ of oti axi mn na ~n <n un \ iets rondleiden, met

am (ia na aon \

roudreizend of rondtrekkend persoon {vrg. am am on

ooji\ en (vri(nj>(Hi\); bij de huizen rondgevent goed;

omloop, kreits.

amaxi\KN. twist om gelijk te willen hebben, axionajiam

axi\ zulk een twist hebben, Qjinaasn~man\ twistschrift.

naam van

cnoai\ Of an (ia am iia ~t~i en

iets rondloopen of rondstappen.

(vi urn as» -il &n\ met een ander kibbelen om gelijk te

hebben.— acni<io\ kw. redetwisten, woordewisselen. —
(U]aLnnar>tni\Kiï. een zaak laten disputeren. — am

on i/n(iq-rtimji\ met een ander of met elkander dis-

puteren of kibbelen, over en weer redeneren met

verschil van gevoelen.

(unitxina\Kvr. zva. <üiash\ (Skr. oedara), ook (ia-n\

en <u)->i\ (Skr. dard, de uterus, moederschoot).

Een ander axi nas en aai na \ zie beneden. — istiun

noT>\ zva. : i . n\ zwanger, zwanger worden; ook

een corps pradjoerits

Soerakarta. ti _ ? o 11 ia ni \ °f ^

van den Vorst te

axi na \ zieleneden.

am axi oji n\ zie axi oji (KjI/i \

07n axi (K)jj\ of am nuiti^i a\ Ar. . ^j.t)), eign. van He

-

noch in de koran en bij de Mohammedanen.

r O Q
am uva cu) \ of aj)i[axiaJii(Ki\KW. zva. asiixncKO/js oo <cï

Mn en tuthntmojins Vrg. 0)O2,or)[MM\

a/n axi oji tui axi ao\ naam van een tooverformulier om

zich onzigtbaar te maken (Skr. adrësjjasddana,

middel om zich onzigtbaar te maken. pk).

rn am i [on ojiji\ verkeerde spelling voor en am z(oo ojiji\

ajnaja
i
nm/i\KN. worsteleu door elkander heen en weer

te trekken. — am axi cm ~/ii axi cm <ki n\ zoo met elk-

ander worstelen, worsteling.

asn axi \ kn. drang, sterke aandrang; dringend of sterk

verlangen, am axi <ci
'

oji .kt? \ sterke aandrang van de

gedachten, onweerstaanbare aandrang van den geest.

ook voor nieuwsgierigheid. — om axi \ sterk ge-

drongen worden , sterke aandrang of sterk verlangen

gevoelen.

am axi oenji kn. hoogmoedig, trotsch (misschien hetzelf-

de woord als axiomji in de Volicntatief). amaxiopi

O
021 axi oain \

O
(hh\ volstrekt gelijk willen hebben.

zich trotsch gedragen, willekeurig handelen, ajïoxi

O . O O *

a<7i (ki\ zva. ojii axi oxii o<r\\

a axnn\ zie<ujW T
Q ( ) o O

ajïi axi ooi o \ ajti axi ooi o of ajiiaxicm/i\KT!ï.; on axi ooi n \

o9iaxiooiji\ of (Saxicrriji\ met de voet op iets treden

of trappen; vertrappen, azi axi oxn axi ooin \ iets, zooals

een geplant boompje, met de voet vasttrappen. njooi

axiooiji\ art ooi axi ooi o of ori ooi dxi cm n\ bij ongeluk

,
, o O o o O o

getrapt worden. 0:1 axi ooi \ mv. azi oji kv iei a<n 00/1 \

spr. — / 1 oji axi ooiji v kw. zva. asnxrnqw kn. 1. met de

voeten op iets treden; 2. (ui(ioaoyi\ of iaiaxiooyi\

een pion in het schaakspel (Ar. *iOo)- (KÏ} lE ' n^

1 CL/I

axiooiji\ een soort van këmiri-noten , die men om

een weddenschap op elkander ligt en dan met een

hamertje er op slaat, ni >iji z oji 0x1 ooiji\ een gemeen

mensch. tvi 0x1001 ^10x1 aiooioo/i\ iemand van het

laagste gemeen. — a^i 0x1 ooyi\ op iets trappen.

001 oji axi una \ pass. — oji (&i axi 0010 \ een trap met

de voet.

oO -o
ajti axi 0010 \ zie am axi aonn \

cri axi 001 \ kw. zva. aznaojvs volgens de Dasa-
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dat zich in een kom- bevindt (Skr. o e dak a, van

cun ia \ Skr. o e da).

(unxa wn\ zie bij uniaw
o

ajniaMinn\N., ajnia mi ivi a^in v K., naar gissing, ongeveer

(van hetgeen men ongeveer op het gezigt kan bepalen),

naar gissing op het oog (Skr. o éh a k dr a. pk. Vrg. cui

asn m\). — ari ia mi m\ ow mi tui tuin\ iets ten naas-

ten bij met het gezigt schatten of op het oog bepalen.

o
un ra mi vi cm n\ zie (uiiiaMin~>\\^N
no

ajn(iaiLaji\K^. sterke draaijing, zooals van een tol. —
iei ia ia /)\ sterk draaijen of ronddraaijen. — , (ciia

(ian\ gieren, van een sterke wind (G. Vrg. nci axi axui).

(uniaia/iKN. het waaijen van de wind. — tèiiaiaji\

waaijen, van de wind. cun ca onm ieji tia iaji\ het is

winderig. — tci na (ia /i\ gaan waaijen, opsteken, van

de wind (vrg. ra ita iaji\)

.

iunciniajj\ ook wel cu}i(in(unn\KN., (un(ui(Uiijj\Kl., roo-

ken. (l^i ^ion(irnz(U7icinciaji\ rooktabak (grondv. in

(iajj\). — rqrniajj\ cbi(ui(uin\ iets rooken. — rq

cinia\ tui (Li (ui _yi\ iemand iets te rooken geven. —
(ei (in (ia rn ,wn \ iui(ui(ui^ArnMi\ iets te rooken geven,

laten rooken, aan iemand. — cunan.tiatwijis wat ge-

rookt wordt, de tabak. — rrninia(Hi/j\KN., uiasii

(ciMn\Ki., amfioenpijp.

on tun z on (ia z cuyi of <riimz<riiaz (isii/>\KVï. het ergens uit-

komen, uitsteken, uithangen van iets, zooals van

een uitstekende fin. on tun z on ia z cutim ui ojiji \ het uit-

stooten van de adem. — on rei z on ma z ciaji of onston

(rj(ia?(isnji\ uitkomen, uitsteken, zooals van de klau-

wen van een tijger; uitschieten, zooals van de tan-

den; ook uitschieten, zoodat iets langer wordt.

(W) (ia ia \ kw. zva. tuiam'rn\ de zee, oceaan (Skr.

oedadi).

cun ia mnjj\ ook wel (ciia (isnji\KN. gewoonte, gebruik;

oud gebruik; tot gewoonte hebben, gewoon zijn; in

zwang (Ar. '£t$[c). rm ia on asn \ gewoonlijk. cuncinash

ui ia rui on mi ? ihnjj\ gebruikelijke gewoonte , doorgaand

gebruik. — tui ia asn chiji\ gewoonte, gebruik.

cuniq 'isnn\ zie ajninia/j\

(tiajnzonajazasrui\ zie onunzoniaziaji\

un ia asn ij \ KW. zva. aart cciori(ci\ (Skr. ddit ga).

uniauyixKin. venkel, .ui as: (uu ia ojiji\ venkelzaad, un
o

ia p/i rncuin\ anij s

.

uncinrij* zie vqrifï\

un ia cuiji\ zie ia(uyj\

O
ajncin(Kijj\ zie intuiji\

tuil ia tui \ eign. van een Patih van Dwarawati.

ojii ia ui (in ? \ kn. stijl van een brief, en de vorm van het

hoofd van een brief, on iun z na ui ia q uriun ia ui (uut ? \

onkundig omtrent de vormen , onbeschaafd. J. Waar-

schijnlijk het Ar. adabija (&JUtM)- Vrg. unia
o

(Cl (UU) .? w

unianuiji\KN.; (un ia tiui ~m ma rmn\ de eerste, voorste

zijn in het gaan. — cun ia rui sn ia cruim n\ naam van

verdicht offabelachtig beest, naar men zegt , een

soort van olifant.

(L(niaruiji\ ook wel (ei ia ruin\ kn . regtvaardig; regt-

vaardigheid, geregtigheid ; regt (Ar. \£\z; vrg. un

na ~m ia rei ~ji na mi _iA\ regt en on-st^n). <cn^

^
rnia (rui (iajj\ pass., en regtvaardigheid. — tuiten ia

rui(HTji\ regtspraak, regterlijke uitspraak; geregt,

gerigt; regtbank.

rviniuijj\ rncinrti^rninrLijj\ zie bij ui in rui n\

<i n n uu iii/i\ zie or)iainin\oniaz (tuijj \ nV
(unuaruin\ zie big tviisnw

(unia(txi/i\Ki$. borrelen, uit de grond opborrelen (vrg.

.uitiaiuiji bij fJiisrj\). — tziiarujp opwellen, van

vuiligheid. — (ciiaruiji\ opwellen, van een ge-

dachte. — on mi i ia rui
/f\

naar buiten komen, te

voorschijn komen, verschijnen; zich bewegen; de ge-

wenschte uitkomst hebben , slagen ; uitgedreven, door

een vijand; ingenomen, van een vesting, (numm

on mi ? ia (ruiji\ geen uitwerking hebben, van een me-

dicijn; impotent, van een man. — uri ia rui ia n\

wel, bronader.

icm ia (ci(EJiji\ zie bij untcnw

tun ia tuin\ zie cun ia .trn/iw

(unia (uin\Kït. ooghaar, de haartjes van de oogleden.

Q C> O O -, Ti-T,- O
tun ia (Li ^m ia mi ii\ de pennen van net vischtuig un

(U)\ en de deurtjes van de oow
on mn ia (uijj\KN. een wonder, iets wonderbaars (vrg.

(n(U7i(in(C7iji\).

o
(Lwign\ zie cuniaw

Q O . O Q
un ia ae: rui /) \ zie (unie:(ie:ruin\T
cun ia uu \ KW. zva. tui aj) mui \ (UJj,iJj\ rei cei cci enim \ en

zva. tui cm na \ (Skr. oedaj a, verheffing, opkomst, op-

gang van de zon enplaneten, en de oosterbergen, waar-

achter de zon opgaat; oeddaj a, die of dat drinkt.

(unigiiM\ ook wel cun cis: ia \ KW. zva. asn (e,kmji\ (Skr.



38 ) >i t.> in i ii i\
L'V

ajnxacm/i\

o e dtf tl' n a , tuin , vorstelijk park.), ajn aan cki tvi cm \

naam van een tuin.

i n i.i i ii i ii i Ar. <Xj|jJb, leiding, leiding op de regte

weg van God door zijn openbaring.

é^iiaiEijj\ eign. Adam.

cun dCjiBijis zie aniEfiji\

rtn rj (inz (Ein\ zie tiaaz(Eiiji\

fniLmiiaiEyiML^. het half ontloken zijn van een bloem.—
(niBi£a(uip\ half ontloken zijn.

ajii (ici (e,i iei
%

\ kn. vlot, zonder haperen of stooteninhet

spreken van een taal. — cHiaja(Ei(EJi^\ hetzelfde.

<unxacmji\Kïi. het staan, opstaan; opstand, hoogte,

van een voorwerp; oprigting; stichting van iets;

het opkomen op het tooneel van een nieuwpersona-

ge bij een Wajangvertooning ; aanrigting van een

feest; (wrikirn\Ki.) aanstelling, verheffing, van een

ambtenaar (grondv. xacmn\ vrg. xaxacmji\). (cmia

cm ~m xa cm ,in iu /i\ (staat het op, dan valt het op

zijn achterste); benaming van een kind van die ouder-

dom, dat het leert op zijn beentjes te staan; ook

cun Ca cm ~jn xa cmn\ een stijl, standerd; de middel-

stijl van een tralievenster; en benaming van een ze-

ker schrijfteeken. — ze? cCa nmn \ kn. , &?rz&?/*o\Ki. een

stand of waardigheid bekleeden, gezag voeren, re-

geren, bv. als Hegent of Vorst; optreden of zich

r^ (~) (Z)

opwerpen, bv. als \a<n(E,i <mn\ — a:ixacmjj\ asr(Eixn\

staan, gaan staan, opstaan; zich instandhouden.

—

O o , O O o O G) o ,.. . ,

xncuarm\ ook £:i Ca cm \ kn. , <un uni xn ui \ KI. , bi z etscm cm '

<^cf ' J

assisteren, iets, bv. een bruiloft, bijwonen; overig

staan, het opzigt of gezag voeren; (UjnajiitnyKl. er-

gens iets oprigten, op iets, op een grond, iets stich-

ten. — ccuta cm ri !H~n \ of cuitia cmri<Tm\KN., tunxm

o (Pi
<z/}!KiiGi>n.Kn\ ki. iets of iemand doen staan, zetten,

oprigten, overeind zetten, opzetten; aanrigten; aan-

stellen, installeren, xa ajn xa cm ri xcn \ of xaüimij

rnrcn\ pass. — (erttia cm(trijj\ staande, op het veld

staande, rijst. ajnxacrn^rixacm!ha/j\ ook da m m

osi/i\ staande, al staande, iets doen; plegtige aan-

stelling, installatie, van een ambtenaar. — ajixn

aarnf)\ oprigting, daarstelling, uitrusting; dekke-

ren voor een reis in gereedheid brengen; een stel of

pak kleêren. xa xa cm t,i ara xa cmn\ statuur en stand

(of gestalte) van iemand. — cei xa £a cmn\ opstellen,

daarstellen, tot stand brengen; en iemand van een

pak kleêren voorzien.

O O • ,.. O
(LH at) cm n\ zie bij xnxacmn\
a O . o

tun na cm fi \ zie xn xa n~n/i\

(k^anxrnji of tun na aji (i\ Ar. adab of ddab, be-

schaafdheid; zeden.

\jnxia\ zie &a\\

cunxa\ zie xaw

ojnxaaiuxii^KN. het hoofd van een Javaansche brief

(Ar. &x£iM > beden, wenschen, of verbastering van

ajnxauixu^).

ajnasnji \K~w. zva. (uicriji\ en cm rCi ca tmji\ hindernis,

verhindering, beletsel; kn. een uitroep (vrg. xm^).—
(U)cunasnj)\Kyf. zva. xtkei?\ betreden. — X7iu7iasn\

zva. azixaxai\ (eixuuui\ en ie?u?o\ op tets treden

of trappen ; verhinderen , beletten ; dwarsboomen.

(l.7) xsn\KW. wordt verklaard door 9fn<th\ en is waar-

schijnlijk het Skr. aia, vervolgens, nu volgt. pk.).

om asn\ I. KN. het zachte hart of merg van sommige

boomen; en N. , iEixn?\K., cmruq\Ki., hart, ge-

moed; ook de zetel van het verstand of denkvermo-

gen; en de lever (Skr. man ah, hart, gemoed, ver-

stand). (K.or){(iKZ!Hi(Lnri!uii\ in zijn hart, in zijn bin-

nenste, bij zich zelf, bv. spreken. tna/nz<ntnjiq<unasn\

hart verwerven, in de gunst komen, bij iemand, na

o o
(lh cun (Ei \ N. , (k.i cei -jixq <ri na z .*.? iLij.wn (&i ~ji mui (mji\

KL, laat het je (of U) niet verontrusten! trek het

... a a
je niet aan! — xn asn x/n cun

\

N. , iu7 <n mn z x^i -?> ai cun

z

(Kiin\K., oplettend, attent, behoedzaam, op zijn hoe-

de, omzigtig, voorzigtig; oplettend, op zijn hoede

zijn; ook iets met oplettendheid doen, op iets at-

-. a q o
tent zijn, er zorg voor dragen, aachii cun (un cun \ pass.

o o— tui mi asn d-ii asi i \ clii xn 11 mn z k ? ^n on cun zM fi \ op-

lettendheid, behoedzaamheid, zorgvuldigheid. — <un

m(un<!Kin\TS., (Eirn^\K., cm xxijsKi., in zamenstel-

lingen als, a<n<nam%an^/ninasnaoji\ ^aiwn^pirn^

wrevelig van gemoed , ongeduldig , en oji m .«> <ki ~/h

(nasn(haj\ <*n 7T> .«r'Ki jo ; \ ligt geraakt. — cun >n asn

cm ~mi<rixsn(mn\K8., het binnenste van de bamboe;

O O o ,
en N. , (EitE-iori ) uw cmji \ K. , cm cm axi > x nsHijt\K.

t
aard,

geaardheid, van iemand.

11. i n i n kw. zva. ii)ii>\ uitermate, bijzonder,

over-, zooals in overgroot (Skr. ati), in zamen-

stellingen ook ,b>»\ zooals in xti asn xrn ,?v? un \ of xn

|

ten tui (Hl \ (zie H7n0J)<Hi\). a-<n asn n xn \ ook wel xiitu
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<i/n (Ni \ o/" mi on (L7i rui \ en (&i asn run mi \ of (ti asnnm \

bovenmatig, zeer {Skr. aty anta). ajnasnamasn

(lW(&l<K7
/

o^KN. wat zou het iets bezonders zijn! wat

zou bet een ding wezen! indien enz. — <uiasn\ en

om oji asn \R., (vir) asn z ajijt {ook wel ajionthnz ojiji ) en

O o 7
iHn (ui on asn 2.mmk., zva. a/n asn \ kw. , ov. on tam z tj <ui

asn(tjicm%\ niet bijzonder rijk, niet overrijk. vnamz

tj (ut asn \ of rn azn z asn hi —irn asn z (Kj)/j ook niet bijzon-

der veel. ^r\^amaji<nmiz<>Jin\ zeer vast slapen,

in een diepe slaap liggen, on a.m z tï oji asn om \ onaznz

asn ao ~t <n asm (hji -za.\ het is wat! het zou wat! — ktj

oji asn oji asn \ ooi Oj) on asm oji -_j on asm ^? n\ uitermate,

zeer, sterk. — <&? osman kw. zie ben.

ajnasn\ zie .um\

inibT)\CT. zva. ui ui{\ zeer ; (mensch. G.).

Q O O TT
ajnasn\ en a/nm asn

\

KW. zva. a^nirnv

o a
,177 1577 \ KW. ML. ZVa. (1/71*01 \\

tTj on asn \ zie ajn asn w

ajii asn \ kav. c^ö;. ojkkjis worm. F>y. ona.7izasn\\

.L77.IS77NKN. een nieuweling-lastdrager. — asi,vni\ zon-

der om te zien regttoe loopen.

<77 a.11 z asn \ kw. Maas/ra p«w m* zeedier; (aardworm, re-

genworm. G. Fjy. ajnasn\).

on\_i)zonasm\KR. een borstlap, kleedingstuk van een

kind, dat met landen om de hals en buik wordt

vastgemaakt.

O o
amasn^ KW. zva. arna<j)!hcnj)\

O •

am on asn j \ zie on asn q \\

a/n on asn z > \ zie onasnz^ \v

on a/n asn %\K\i . zva. asn imiw volgens de Dasa-namci

het water of vocht, dat zich in vruchten bevindt.

«_?? onasnchrif]\ zie ajn asn

o

I.

ajniasi)\KN. naam van een lekkernij, aji"najniasn\ een

soort van rijst.

CY
a/n asn \ kr. geleide, begeleide, voor de zekerheid of

CY
veiligheid; KW. begeleiden. {De grondvorm is asnw

Vrg. uwni\). .i/n asn a/n asn \ kn~. geleider, noemt men

een kogel, die men op een geweer laadt, om een

groote kogel, die men er op wil passen, des noods

er weer uit te kunnen schieten. Zoo noemt men ook

het op zich zelf niets beteekenend voorvoegsel xn\ of

een ander voorvoegsel , daar men geen beteekenis

CY
aan hecht. — xnisn\ iemand begeleiden, uitgeleide

(~y
doen; iets brengen of bezorgen. asnaj)aon\ imp. —

CY o . - - . A . > !

aziasn<r)\ iemand iets meegeven om te Dezorgen; '

iemand iets brengen of bezorgen. — «nasnojnasnirts

CV
bij hel beproeven van een nieuvje kogel een ajn asn

CY CY
on.Ln \ aanwenden. — on asn *T7 .77 •hm \ iemand bege-

rY
leiden voor de veiligheid ,* iets ergens bezorgen, asn

(hi\ imp.

nasn\ I. KN. , (ki rt 0,11 z <M/j \ en ajn asm unn \ KI. , wat

een meerdere aangeboden, gezegd of te kennen ge-

geven wordt, aanbod, voorstel, adres, verklaring,

mededeeling, opgaaf, verslag; in zamenstelling met

de benaming van een voorioerp dat aangeboden

wordt, zva. asiasnni\ bv. ajnasnajnaaas)\ {Eet

grondio. is asn\ dat in Kaïoi voor asn asn \ en ook

voor £>o?\ en rrnpix gebruikt wordt, en waar-

van ook asnasn\ Vrg. 0Ji(najnzaJin\). amasnajiojiru

m<rvi\ mijn eerbiedig antwoord. — 1/77 asn <i77 xsn
j

\

geschenk, waarmee iemand bij zijn meerdere komt;

geschenken aanbieden; iets ten geschenk aanbieden.

— ,£irs)i\ tirpi hni\ zeggen, spreken, tot een meer-

dere. — amamasn\ of thniasn\ en <n.umxrma<nn\

aangeboden, geadresseerd; ingediend; aangegeven,

ter kennis gebracht; het aangeboden worden; ge-

adresseerd aan, in opschriften van brieven, (hm asn

m\ moet aangeboden of ingediend worden, of om

aangeboden of ingediend te worden. — aziasn <-n\

L7/v >; L??2 k?^7\ as).i:mhij\ iemand iets aanbieden,

adresseren, meêdeelen, voorstellen of ter beschik-

king stellen; iemand uitnoodigen, inviteren. 077.7577

m <iv77 7o o \ kennis geven. Knajnasn'-naon of asn

asniKhT/is pass.; ook een uitnoodiging; en een uit-

noodiging aannemen, op een uitnoodiging komen.

—

>7577 ajnasnnn\

inviteren. — xn asn ni rj asn \ vin on a/nzw ^7. 77 nn \ asi

Kiii<Kiir)Kii\ iets aan iemand aanbieden, voorstel-

len, voordragen, indienen, ter beschikking stellen;

iemand aandienen bij iemand; voor iemand, of

over iets , zich wenden of adresseren tot een meer-

dere, hij 1x1 ar) asn 11 arn aa oji asii m_i \ ik vraag eerbie-

dig verschooning. — ojT) asn-^n ao n\ wat aangeboden,

voorgesteld, gezegd, verklaard, meegedeeld, berigt

o y~
of ingediend wordt; ^inr)asn~.iixsn <yiaoj\\ een adres,

berigt, enz. — xjiisn 11 aon\ verklaring, meêdeeling,

opgaaf, verslag, adres.

II. wj. Sd. 311. KR.; (K7 ,7577 \ regelen, inordebren-

a/n asn no (htji\ en oji on asnm ar)/]\

anasn,ajnasn,no\ den een en ander noodigen, gasten

<i'en, arrangeren.
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vnviasn vKN. kalm, bedaard; zachtmoedig (wy. (i/nw

?ƒ;.;). — tciinasnnr)\ en azi<nQsn'~n<nafn\ kalm ma-

keu, kalmeren.

a n i ii zie en \

i /; >> en? kn. naam van een kinderspel , bestaande in

liet gooijen met steenen naar een op zijn eind ge-

zette baksteen, met het doel orn die te raken en

om te gooijen.

CY
x n lii kw. zva. amapw kn. ronde schijf, plak, koek;

rond gesneden blad. &n asn ajn asn \ knoopsgat {vrg.

o o ,.. a o . CY
aviasnamasnamn bij ajnasnaaiji). as>i asn ? asn asn \ een^

CY
'

bolle beitel. — «nasn\ iets tot een ronde scbijf nia-

CY a
ken. — vj asn m \ mv. , en spijzen op rondgeknipte

• CY
bladen schikken. — ajnasnnnar)/j\ aan ronde schij-

ven. — tui asn \ zie beneden.

tnvn<nasti\]SJ$. een kramer in koper- en ijzerwerk en

andere snuisterijen; daarin op de markt winkelen.

on o.ti on asn on asn on asn \ naam van een soort van hout-

wormpje. — on a,n tj asn nnriji\ kraam of winkeltje

van snuisterijen. Vrg. asn vi urn (hi n

CY
rnajmxsnKV?. kn. zva. on a_m ariana en crn(sj rrt?\ op-

schudding, tumult, geraas, getier. — onasizasn-ntn

on Kn \ zva. on asi i oji cm ai <hm w

ajmasn%\ zie \asn ^w

ajnasn'-n\KW. zva. ajnonruz\ het noorden {Skr. oet-

tard); ook eign. van den derden zoon van den

-rrr. O O O
Vorst van Wirata. ajnasn'noji r,Ti<-n\ (de noordelij-

ke Oceaan) , of ook enkel om asn >
. \ naam van de

vjoonplaats van Batara JVisnoe.

<L7?

^o^x zie^^
o

ajnasna<nji\ zie asna<nn\

x.ii asn arnn\ 1. kw. zva.oj)^i\ mak, asntzian.y gewend,

en ajiasnarnji\ kip; 2. KI. van asn
i

<&i\ luis. isiasnojn

o , o o' o o
asn arnji KN. knoopsgat. — asi asn ooi ~/n asn arnji \ op-

kweeken, opvoeden. — an asmuii ar)j\ zva. Zjiasnajn

a t ^ t t i -i
•

anima, — tui azi asn aai ~rn asn acnji\ opkweekiug, op-

voeding, opleiding.

ajnasnirnji of ojnasnaain yx de hersens, het brein

{vrg. ri ajizonavtz).

.i ij i n)fn/i\ zie ajnasm<njj\

> o o
i n i ii i.na kw.; am asn am ~r>~i a^n a(nrt\ zva. asnm thii anjj\

laag, gemeen.

onojnzti i n i ii
i

k\. gierst {vrg. as: uiajjasnjj).

1 II I II I II,
1 ZlC l II l il I

(L7? asn asn/j\ zie asn asnjj \

majntmasn?asnji\K8. pees, spier, zenuw, en

pezen, spieren hebben; gespierd zijn. on ajn z on asn

z

aspoj)\ pezen van, of als, ijzer.

lii asn a^ia\ kn. duidelijk, bv.zien; het is duidelijk, het

spreekt van zelf, van iets dat uit zich zelf duidelijk

is in te zien; ook bekrachtigd, door een duidelijk

teeken of blijk van hooger gezag; van een persoon,

zulk een bekrachtiging hebben. {De grondv. is asn

,-*~?fl\ zie asn asn (Ki n\ en verg. asn^i). ilii asn (ko ast
^

on asn \ met bekrachtiging en op last van Zoo

ook ajn asn (ki tï zo asj >aiw \ met bekrachtiging en

duidelijk op last van ... asn asi asn on oji^ \N. , asri azi

asnm -±t a_i on /i\K. met het oog op, wat aangaat,

voor; bv. ajriaziasnoJi^ajiaganjis wat mij aangaat,

voor mij. — o asn ojiji\ navraag of onderzoek doen,

of iets bekrachtigd is. — xsi asn (ki ^st/n non \ omtrent

iets navraag cf onderzoek doen, of het bekrachtigd

is; voor iets bekrachtiging vragen.

II. Ml. boven. asna.n asn .ki ~7j as) ajyi\ boven de

wind, d. i. in 't westen.

o . o
asn as)) cKijj \ zie asti (kij\ \

ajnasncKyj\KN. 1. zie asna^ji\ 2. honderdtal {Sd. Ml.

rat o es). i^asnK)^ een honderdtal, honderd, oji

asrjo.'nasri^^ zeven honderd, oji lij ri ui^a.\ oji en

asm asn(Ki ^.ajj iHin\ de honderd, het honderd.

(Kin\ ieder honderd, elk honderd. ismii)iiiKi\ een

offerhande voor een overledene op de honderdste dag

na zijn overlijden. — asinasna^i ^t\ aan iets honderd

man zetten, iets met honderd personen verrigten;

eu voor iemand op de honderdste dag na zijn over-

lijden een offerhande doen. — astn asti KK^jn om \ iets

honderd noemen, voor honderd houden. — tun l n

(Ki^)(hnj\ honderden, bij de honderd, bij honder-

den. — (Liaqas)ji],p een ambtenaar van een rang

beneden een Monanaj]\ zie (nojnajiw

ajnaiasnzK)/j\ zie onasnz(Kyi\

a^nasna^yj\ zie asr
jj
a^Jl x

ajnasn(Kyi\ zie bij a)arnza<i^\

Q O
ajnasp\ en asn asr> asn \ KW. zva

asn asn oji \ gew. asn asn oji \ N. , om asn oji \ K. , voegwoora

om het volgende met het voorafgaande te ver-

binden als iels anders: en anders, of an-

ders, of, of wel, als ook, en ook, ook, en {Ml.

»V\, Skr. aio, en ook; aia-wu, of; oeia-vjd,
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of). /» de spreektaal zegt men ook wel asniuiw

.<VH 0S11 rtJ) N zie (UT) OSll OJI \\

o
am asn <ui \ zie iL/n asn tui \\

o . o
min asn (i5ii \ zie am asm \\

ojii asn tui (Kii ti zva. oji asn (ui (Kin \ zie (ui asii nn \\

mn asii(njiji\Ki$. geele, op zwavel gelijkende, kleiaarde,

die tot verwstof gebruikt wordt , en waarvan men de

b o r è h (een blanketsel) maakt. —>- (ui asn (rui/i\ met

atal verwen, geel maken.

(un(i5ri(i-ui/i\KN. gehard, onvermoeid in het loopen, ren-

nen of draven, van een paard; ongevoelig voor be-

leedigingen.— asi asn (rui -n orn \ eenpaard geliard maken.

O
(un asii nrLiji\ zie asnirutjis

o o o , ... .

(un asn truiji\T$., ooi asi (tri asnji \ K. , uuion\Kl., de clitoris.

ajiiasnauiji\KN., ariasn o\jiji\ kleiniglieden stelen op de

markt of uit een kraam of winkel. — an.asn(ru\

iemand zoo iets ontstelen.

am asn oji/i\ zie asn (Ulll^

ajri asn Oyiji\KW. zva. (Ki^najiji\ houten dakpannen; kn.

dek voor daken van huizen , te Soera/carta van stroo

van Ala?ig-alang , elders van Nipah-bladen ; ook

een daarmee gedekt dak. nria.mzniasionasiri(Eoz^ajn

(tiarnam asn (uyi\ niet zoolang dat het een dak van

Alang-alang verteert, d. i\ geen jaar daarna. — asi

asn ojiji\ atëp maken; een kuis met atëp dekken.

am in asn z ojiji\ ook wel amriasmunjisKN. (ook wel am

(ti asn a.ojiK. J.), (Kii am \ KL. oprisping; oprispen. —
011*1 asm aji^i(ii<hni\ de luclit, die men oprispt, iemand

aanademen.

ajii asn ojiji\ zie asn ojiji\ j \

a/n asn aji/i \ zie asn asn/i \

am asn aji asn \ 00k wel mamz asn oji asn\ een naam van

Batara Goeroe {waarschijnlijk verbastering van (ui

asnajiasn\ heer van den wind, als een naam van

\ax\\ of Siwa als win dg o d. pk.).

a q . o o
(n am z asn OjI asn \ zie am asn asi asn \\

amasnpKMV. zva. am ash\ hart, gemoed, enz.

o TTamasn ij ori\ zie amasn\ 11.

am asn nu asn \ zie amasna,masn\ bij amasn\ 1. en 11.

G) "<?>„
a.(n asn tl \ zie asniiw

am asn \ KW. zva. ,r???(U)\

1

tr
ziel.

O
m ajiji leven , am

r)

ornji kind, en asn (Bi q\ en oji (ki on \ uitkomst, bij

slot (Skr. at ma, ziel , leven , zoon. Vrg, amasnarn\ en

amasiia^). (E>i auiam asn \ spr. am asiias:(U}\ levensziel

(Skr. dj 'iw at ma).— (Eiamasn\ zva. uiarn(Kii^A,oriji\

amasii(zyi\KN. het zakelijke van hetgeen men gelezen

heeft, in het geheugen hebben. — (uiasn iei 01 orn \

het zakelijke van hetgeen men leest, in het geheu-

gen brengen of trachten te houden.

asn casn,;io\ zie asiii&i/i\"3? LT
am (tl asn 2 ieiji \ zie nrt asn z mji \

° O 7IT7 J. o O o
ojn asn (Eoji\ 311. zwart, (uiasn

<

t

am asn (Eon\ N. , ai oji oxi ojri

asn (eo/i\k., een fijne zwarte steen, die als toetssteen

gebruikt wordt. asii&imorijiajiasriamasiifEiji en asi ai

o .o. o O
(Tj op ihi .kn (eo (ui ,ui asn am asn (Eia \ spr.

ajiiasn(Ei\KN., ook wel amasn (ei\k., best, voortreffe-

lijk, volmaakt, deugdzaam, deugdelijk (Skr. o et ta-

rn a). am asn iei mori\ am asn ni iei cpi a_a artii \ het best

,

het wenschelijkst; bovenal. — <riarmasn (eo\ hetz. —
asi asn (Ei irn ~ni(riom\ iemana of iets deugdzaam ma-

ken, tot volkomenheid brengen, volmaken. — orn

am asn (EJi <N~>y^ (H^ am asn m (eji ann \ of ai un z asn (Ei (Ki/J\

het best, volmaaktheid, deugd; deugdzaam; wat bo-

ven de gewone bruidschat door de ouders aan de

bruid wordt meegegeven, am am asn iei oi ari\ vóór al-

les, vooral. — (unasn(n(Eizam\Kw. het hoofd; de

hals of keel (zamengesteld uit am asn (Ei\ en mami

cm\ Skr. oettamdngga, het hoofd).

o
ajii asn (Ei \ zie am asn (Ei \\

am asnarn\KW. zva. asnuui^ en ajiasn (Skr. dtmaka,

doch alleen in zamenslellingen, van at ma, amasn).

a.n asnajx\K.'W. zva. ajiiarioni/i (Skr. at ma dj

a

, van

dtmd, am asn).

amasn (tl (Èizcrti\ zie bij amasiKEow

am asn <m/i\ KN. aansporing. — oji asn cm/i\ ook wel azi

asnanriji\ iemand aansporen , aanmoedigen, tot iets

opwekken of aanzetten. — oji iei asn arij\ het aan-

sporen enz.

amasn amji\ zie bij am asn nmji\

ajntnasmamn\ zie ai asnzcmn\

amasnarnn\ zie asnarnji\

amoiasnzom/i\ zie ojn on asn z ojiji \

O
amasn om ii\ zie asriamji\

am asn asnjj\ Ar. l«» 4 tT)?^»Mfestiging, bewijs.

ojn asn asn \ beter am asi asn\ KW. vreesliik , schrikverwek-
cc\, cq, J

kend, geweldig, verbazend (Skr. adb- o ei a). — orn

asn asn \ ook (narnzapi asn\ hetzelfde.

am asii\ zie asriw

O - •

am <ti asn \ zie rt asn v>

am(nasnz\ zie masnzw
'V V'
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asn asn tniHin\

o

.11 lij \ poet. na n i h N., ii i n i h\ k., telling, rekening,

bcrelvHMiing; ntunash\ in poëzie getal, a /; i h j> i i\

naar zijn telling omrekening; naar liet door liem ge-

teld of gerekend wordt; ook fg. van iets, dat bv.

niet veel gerekend of weinig geteld wordt. riasm'ri

{of tntcmasnanji) najnash<n&nasn\ niet tellen of re-

kenen, niets ontzien. — asiasn\ <nasiash\ tellen, re-

kenen; iets tellen, optellen, berekenen, uitrekenen.

1:1 ei 1 ij ij 1:1 11 mash\ het een of ander uitrekenen

of berekenen. «i?imw) nunasn \ niet geteld of gere-

kend, niet in aanmerking genomen worden, hitri lh

o . o
asnimiLi\ zva. ona_.ii asn asn iliw — asiasnazi\ on oei

asiiazi\ iets berekenen of optellen. — a_ïi l h asi ki p

ri (L7i ash asi ckijj\ rekening, optelling, getal; te tellen,

te rekenen, te berekenen. asniHi~uiajnasnociaaji\ asn

n-n -~i 11 (cv .isii ui asi ,? \ talloos , onberekenbaar, jx. 1 iü

~n ri isii ~.n ash asi !Hi/i\ een rekening.

—

icn asn !Lii ,isnasi(Hijj\ on asn asii on asn asii asi osijj\ het re-

kenen, de rekenkunst; verrekening, afrekening; met

een ander of met elkander rekenen of afrekenen. —
o.o.C) - -O 2 1

asn ash (lti asn asi onji\ 01 ojii asn ri x.n asn ari ooi \ deun , ka-

rig.— aji azi asn \ rt_<7 77 asi ash \ het tellen , enz. ; rekening,

oordeel; berekening, overleg; overweging. — jjoji

asn, of <n oji xsn, \N.j 77 oji asii \ K. , berekening , uitreke-

ning. — rncFJiash\'S.
J
riEiash.K., iets berekenen. —

. o . o 7 . o -,

7? ,ei asn asi \ 77 ce/i asn ast \ mv. ; ook on .ei asn asi \ KN. door

uitrekening waarzeggen; iemand door berekening

waarzeggen; omtrent iets door berekening een waar-

zegging doen. — ajiasnasiann of tnajiasifxntmn\'N. )

ri oji ash asi nan\ k. , rekenschap , rekening en verant-

,. o . o .

woordmg. asn asi _? OjI asn azi asijj \ zva. asnosi ^ix.n ast]

aziiHins ook 7? oji asïi ast asi ,i\kn . waarzegging, waar-

zeggerij, door berekening.

ilti ash\?ï., w^iwjMfK., schuld in geld of voor ver-

bruikleen; en <i/jï ,ts?j \ N. , ism (Ei asn n\ asm iei asii asn\
(S

cq <^( cq.Lii^
of vm fi u)j;/,uj\k.

,
geldschuld hebben, schuld in

geld of voor verbruikleen maken, schuldig zijn, geld

leenen. uiojnash pc sa. i/nash cm asns doodschuldig,

de dood verdiend hebben, door iemand het leven be-

nomen te hebben. aj7iLnasn^riasiji\ zijn leven aan

iemaud verschuldigd wezen, uh 1 11 iïi\ de schuldenaar.

a n 1 "u 1 1/ i'n\ > mina : 1 iui\ bij den een of ander geld

te leen vragen.— 11 ishasi\ 1 m \ 1 isn\ iemand geld te

leen geven ; ook van iemand geld leenen.— asj o. 'n 1 1 n

1

77 aai . ani li asn kii :inij\ geld te leen geven aan iemand;

1 11 vu 1:1 asin \ asm &i 1voor iemand geld leenen.

M|\ iemand die gewoon is op crediet te koopen; een

schuldemaker. — riaJizasinKN. schuldvordering; ook

(najizash\ of Kntnajizash\ schuldeischer, de schuld-

eischer. fcn a.irnajiz ash \ of asn oji a.-n asti \ een schuldvor-

dering hebben. 0.11 ash x.n Ojiariajiz ash \ ofasii ash a.n gm Lri

ash \ ook tvel ri l>? isïi lh li ii .1.1 1 ash \ of on a^nasii xsn oji

Xjii asïi \ N. , (Ki ei asn ^1 uy ei asn i\ K. , schuld en schuld-

vordering , de een den ander debiteren en crediteren

,

debet en credit. — nr> EJizashaznn<tm\KN. s ook asm ei

asti asn on /i\K.
,
geld of iets in verbruikleen geven aan

iemand; borgen. — hii -n a_u asïi rsi asi a\ kiimeiisii

tit,i\ verschuldigd, verpligt; onder een schuld of ver-

pligting gebracht; verpligting. ,kh ri oji z ash asi osi ~ii

m m^ zijn leven verschuldigd zijn aan iemand.

o .

rn 1.7? asn \ zie asn asn
i

w

o .

<nLwasn.\ zie asnasn\\

ri a/n 9 in ash \ EN.; ri a^n 2 ri asii 71 x.n z 77 asii\ naam van een

insect „ het lieveheers haantje. J.

jsisKi i\KVf. een vsoordje zonder beteekenis. G. (Skr. ds,

een uitroep, o!).

amojiji (noes!) kn". een toeroep om stilte te gebieden,

st! (ook om vjeg te jagen: voort! pak je weg! J.).

n Lii ki ?\ een toeroep tot buffels in het span: regtuit! J.

77 .7-77 z mjj\ kw. zva. oji ki ajin\ zijpeling. — asii tncsiz

^?/7\ doorzijpelen, van een aarden pot of lekke ton.

asii cm 77 ar» z uun 77 ei zck.1[1\ spr.

ii).K)\KTV. zva. 77t?2to\ en hii li.kiw (uiajniui\ zva.

Kiriniz-Ki\ en hii iLihip met magt (Skr. sahasd,

met magt, instrum.van sa Aas, zoodat lii ki waar-

schijnlijk maar als grondicoord verdicht is. pk.)

7_7?<M\N., (kim nriajizana \K., hond (Skr. sjwa; en (ki

cmriasizhiji is een verb. krdma-vorm van tood ili\

kw. hond). a.n (Kjjasn 7Li mji\ een wilde hond (vrg. bij

liil< 1)77). ajii(Kjasii(hnji\ een otter. — asi(K.p gelijk

een hond; iemand een hond noemen.

7_??7m;2\ of .iii7iKiz\KS. rusten. — isiiikiz\ of ast

iikiz\ gaan rusten, rust nemen, asi 77 oji z ihi oji ckjiji\

rusten om adem te scheppen. Zoo ook asimojitojnvi

n 1 n 1 n ;i Kii ?,)7\ — 7 1 iikiz Kit ^n 77.IV7Ï \ iets , bv.

een paard, laten rusten. 1 1 11 kiz kh ^11 77 wn a_ 11 ui

kiii\ zich rust geven, gaan uitrusten, asirja^iz kh ^n

77 (Kil an oji 11 11 _v \ wat uitblazen.

ajhM\K\\, éénig (Ml. asd: vrg. o^i). oij (ki (kii asn

,?.?\ de eenige Heer, de Heer die één en alles
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is, zva. amnapicrn(nan\ {Ml. Toean jang as et).

(Lri!K7\?ï. in de spreektaal zva. am^iw J.

mmjnkn., mM)iM\KW. 3 wat ergens in is, inhoud;

pit, kern, van een vrucht ; ook de knol van sommi-

ge planten; tot inhoud hebben, inhouden; inhou-

dende, niet er in; zin hebben, niet zinledig

zijn {Sd. e si), amnriarmia/n oji ten ma\ een pot met

{eig. tot inhoud hebbende) water; (kii azn aai ~i> <ki (un

iHT,r\ vol met water, on ri(inznm(Ki~iinri(Kii ?(uri(i^(i&

nnaa\-Ji r> iu? >)') li y> iu? r'n\ een stal met veel schoo-

ne paarden. asntm^/KunoJi\ zonder iets er in, leeg.

o o . ... a , . . o
aji<unaj}(n<Kr\ {poet. mojiojifnitn) al wat er mis. cun

ojitcnnh\ garen-pit, d. i. het klosje daar het garen

omgewonden is. — l7- 7)V ^' k ' n °f r
i bioji\ poet. in-

houden, bevatten. — iU)iuM\ ergens iets indoen;

iets vulleu, aanvullen, invullen; inschenken; een

geweer laden. azi<naJi<Hi~minajiMT.> vullen. — i ? n

naJiaai^mmarny iets ergens indoen en er meê vul-

len; met iets een geweer laden. — mnnoJiona\ ge-

vuld, opgevuld; de lading van een vuurwapen, ojim

fnasnzrjihm.u'im ~ii ai oji imji\ opgezette beesten.— 7.??

maJiiHï^mviQJiafyts 00 Je wel rno^ian^fntnojiaoa\ wat

ergens in is; bevolking van een land, van de zee

{d. i. de visschen) , van het woud {de dieren); in-

boedel van een huis; vulsel van iets. — 0j1(ci(ki\

inhoud, volheid.

(likki\ ook ai (tv (ki\ kw . zva. iliki^\ pijl {Skr. is o e).

— (lti(k.i\ of i&iazKtJ).\ zva. tenaa^ met een pijl

schieten.

(lvi].ki?\kx. de darmen van een beest {vrg. cunojiojin).

^ltjtunKW. 1. zie hii k) . 2. zva. iSzuw — iiojKkki

tn<unM\ zva. oji <uui oji <wi\ ellendig. — ot ai rem ki ni

ai xikki \KW. en kn. zva. (kii .ki xu .ki iu \ mishandeld

worden, rj kii im ij kii ki \ ellendig. ?? mi oji 77 901 ki ki

oji asii \ een ellendige dood.

o
?? XV(KJ\ Zie 0JI1 OJI w

rjamai !h.i i \ en. knorrigheid , onheuschheid , van iemand,

die het niet naar zijn zin heeft {vrg. <najittnajiz\ en

in oji 2 in oji z). — aixmai,-Ku\ knorrig zijn; knorren,

grauwen; iemand knorrig toespreken.

%moJi%\ of tubajiq kx. het geslepen worden, bv. van

een mes (ujaj^kw. zie bij oji%\ en een ander tuh

ki <> zie beneden). — xnsjiq\ of <èioji?\ wetten,

scherpen, slijpen, aanzetten; iemand met slechte

raad opstoken, kwaad leeren; ook spijzen in orde

schikken op een schotel, bv. voor ee?i offer of brui-

loft. — aziojiqajn\ mv., en met water schoonmaken

,

omvegen of afwasschen, bv. borden, kelken, enz. —
ivwm % (vri mjj\ een schotel met rijst en toespijzen,

waaruit velen bij plegtige gelegenheden tegelijk eten.

x v m ^ \ of (xh oji % \ zie om oji > \ beneden.

o . a
tvr}(K>){\ zie oji%\*

1^ :ie .is)(K-i?\\F
tün(K,i%\ zie 0^1 q\\ — <&i<Kiiq\ zie beneden.

O Q a
XI) OJI j\ Zie (K)f\\

O
?\ zie a^i }\\

una tq\ in poëzie ook oji%\ in de spreektaal ook x.11

fnoji%\ ojnas:^ en mnwa? ^ \N. , xi,hii^i.?\ of asn

un^&qsK., asn.Ki^\MH., nog, nog steeds, voortdu-

rend; nog aanwezig zijn, nog bestaan, nog leven;

bij vergelijking nog meer. x.nMqd.wnazitrLi/js nog

moeijelijker. — /eï.m^nn., (&iaai^tj\ of (&KHn^A.q\

K. , hetzelfde. — <zn &j)q a/nart om \ (L7)rnMq(unrn(ym\

a - a a a
(Ci in is; <> <lt? <n :hn \ of e 1 x ; <? (L77 rj kh \ N. , (Hin-ni ^*^7?

(KV kii of zi hn ^ytqivr) ikt) (Ki /i\K., iets doen voortdu-

ren, laten blijven, aanblijven of overblijven, overlaten

o . a a
(Lvni!Ki^\ zie a/noJi%\i

(L/11 (KI f\ Zie (KJ,K)^\\

(Lvo3un/j\K^. zout van smaak, ziltig; brak; gezouten;

pekel {vrg. tuncuutq). xn as) (kv ~wm (nyt\ gezouten

vleesch q/"visch; pekelvleesch, haring, (ltlzi^ziiki

ikii\ brakke grond. — (siajiimn\ ingezouten, inge-

pekeld; van beesten, aan een steen likken of in de

grond pikken, om ziltig voedsel te zoeken. — itmki

onp inzouten, inpekelen; van beesten zva. ei^i

(kij\ — amiKi)MriHTn\ ingezouten of in te zouten.

a a
ilt! !kï (hi ~/iim ikt &n ,p gezouten spijzen.

<un r? k7?(kii\K~S.; (LwiiKU(Ki~ritri(Ki2Miji\ naam van

een vogel; {naam van een soort van booze geesten

of weerwolven, die de kinderen ziek maken; vrg.

is; riem .in i\ J.).

!lv.k)3<i/}\ktü., wtiJicEJin KI. {maar ook wel als krama)

beschaamd, bedeesd, blode, bleu; zich schamen;

schaamte {vrg. a>ji.nni\ tniN en ojncummn). (lii

(ki (ki ~n (ki (ki n\ bleu of bedeesd. — azi (kj (ki ~tjm
(kiji\ dri rLi ki ei j\ iemand beschaamd zoeken te ma-

ken, bespotten. — i7i(Kipi\ itzt(Kign\ voor iemand

of iets zich schamen, xn oji on ~m oji ikts azt <rui oji &ji\

beschamend, schandelijk, smadelijk. — ckiiclwikkki
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a~nn\ M)iMnn,Mi\ bescliamiug, beschaamdheid,

o a o.
i i i i ijnr) im \ (rp

C?Tschande die iemand overkomt.

ken, onteercn. azi9JiM~m&j>»Q<ntHTi\ beschaming

veroorzakend, beschamend, onteerend.
o o

(L71 0J1 7V7

Hyt\ tu' m n hi/j\ beschaamd van aard, blode, blen,

zedig; schaamte, blóheid.

o . o.
,L 7? (K.1 <N7 ,7 \ Zie (LVCKJI afin .

o .00
r ?J 77 7^7 ,7,7,1 \ 22£ /L77 ,TO \\

(unoj)thft\ ook mntKarm : en cki aa ^ kw. zva. oJnriarm

(kiji\ (uoicrmaoanj en <zn mormaan- (Skr. dsana,

plaats, verblijf ; zitplaats, pk.). ojkui(m\ een zitplaats;

zich ergens bevinden. — Een ander wan zie ben.

ajti 77 <?o anji en gew. ck 1 rj 1j aa /t\ kn. Maandag (Ar. xxi) )

•

— (Kifn!Kiihj(Nin\ tournooi, dat hier en daar op

Maandag gehouden wordt; ook wel in 't algemeen

tonrnooi.

<unaJ>(uui\K~W. zva. cnttn (bi/j\ (Skr. dsjtjarja,

wonder, pk.).

o . o
ajr)[^j}\ zie iauw

<l/»(£5\ zie [O^w

(uniKJ7\KN. de tijd van het gebed om half vier nade-

•TT / / / o. o , .

middag. 0,77 30 a.» <o, \ N. , am <m un cm tlijj \ k. , om drie

uur namiddags. (Ar. ^&z). (tm^Jia^iicticrrnaaijj (of

<n TO) 77 mm rai n) N'. , ttn iCi tun arm ivi/j\K., de tijd nadat

het uur voor dat gebed geslagen is, om vier uur.

/ /
(L7t/n^)2\ zie rni^nw

C>a/ . (V
ajn^-i\ zie a^iw

O / . /
ajnnLfj\ zie (iJiw

o / /
x/nr>^)?\ zie artajidW

I. Holl. huzaar.— II. kn. kwast ; en smeersel

,

S
turj (K) \

van alles wat met een kwast gestreken wordt.— cci

«77 \ iets met iets besmeren of bestrijken. — (vi 70

nnrjtw\ met iets besmeren.

iifliw\RW., anoJi\ of ahoji\Kin. vervolgen, met drift

vervolgen, achterna zitten, verjagen (vrg. mn&inys

en (cinjirayi).

ajna^\ 2tr. w;, een tiende gedeelte. —
"^i ^ °f 'H,

ojj\ een tiende gedeelte van zijn vordering voorpro-

ceskosten betalen.— iuim7(kji\ ofnjta7io.i\ het tiende

gedeelte, dat de winner van zijn vordering betalen

moet voor proceskosten, ook wel om ttisnoji jjaazn

genoemd.

iunitJj rr)\KVf. zva. arnasn\ (Skr. afvallige hemeling,

titan); ook wel verward met njjniw

7777 (7.7? \ zie (M^w

ajyj(Kaaaijj\ zie <^'7M°22/7 N

o
tuil aji*~n asii n\ zie oji ^7 asii n\

O
ajn^Q(U)/)\ zie !ltixjkei/)\

ajn{(K,'i(£i\ pok wel rtyr>;^jf£,7\KW. zva. (ui asn (ca aajj\ ver-

blijf van een kluizenaar, hermitage, kluis (Skr.

dsj rama). «n\ojttEa\ voor oJti i/t?um^?\\

tun^cma of ajija^iitniasKia. in drukke beweging , in rep

en roer. — (motorrij of«ntM<HTnn\ veel beweging ma-

ken.— mi 7vj 077 ~rti ^ ,-777 aan s veel drukte en beweging.

iLnri[%^j\ zie u£i\\

(unM\ zie <7^n\

o. • o.
aj77f^<;\ zie [ïk>\\

(Lrn(Kj(KnjjKyf.; tBtaJiitoin\ ajiiiBi(tJiaai^\ ook (ÈiiiKaam^\

zva. (Ei(cm\ en «nrn(cmm.\ intreden, ingaan, om er

in te blijven; zich met iets inlaten (Ml. hetz.; vrg.

(imnri\ dat er een nevenvorm van is, zooals nn(Lii

(cni van <n nm (tjj 'hm ,i\ Vanhier ook nna^any^). (Et

(Knicn~maji;Eir\\ in de Mohammedaansche godsdienst

treden, d. i. die omhelzen. — (u (^vrnijl^ zva - M<citi\\

(lh -n .%.) 2 itm /)\ zie nntKii zuring^N
<yr

ii.n ,h.i .hii i\ zie t^?k7?7\

O
:!r

itn (KnMiiji\ zie (KJiio7j]\

(Lrnnrj(KJiz(hiiji\ zie <n a^n !hnin\

o o O
<iy77<M*77rt\KN. zachte wrijving (vrg. tunojiMrtji en iun

Mhmji). — ivn il?) >Knj)^ ieis zachtjes wrijven. — (ei

(3 aai^ (3 ihmji\ hetz., en polijsten, glad wrijven.

(un(Knarnji\ zva. (unzjtacnns

(uii(Qaayj\KN. wrijving, het vegen, zooals met gom-

elastiek op papier, om iets uit te vegen (vrg. (hii

(Kiaayi en am^iKryj). (uiiiiihiifi of ama^inrr^^ een

lang cilindervormig stuk hout; dat bij het weefge-

reedschap behoort. tunoJi cm ~miui rmjp een lap of

leur om mee te vegen. — xna^naoyi\ wrijven, vegen,

uitvegen, ari cM cm ~t)£j) cm /i\ iets met een lap vegen.

Mia°anyi\Kït. het wrijven, het gewreven of gepolijst

worden, polijsting (vrg. .i/h^jtoj^ en ojï\(ki a<ru^).

— arja3aayt\ wrijven, glad wrijven, poetsen, polijs-

ten; steen slijpen. — (uxri,-.Kianij^\ het wrijven,

polijsten, enz.

a n > 1 7,77/7\KN. dakrib, dakspar (Sd. hetz., Ml. r o e-

soek, rib, de ribben), cmxhcun (K,ih.n/i\ naam van

een soort van Pisang. 1 ijun viio^j "hrnn\ zie ajnajnw

01 1 >i 1 1 i.npKW. zva. (L7/I77 tui h)iji\ betamelijk, «iccm

am 77 1^77 mi ar» n \ zva. m hm ? ni a.71 riaxiz aaijt\
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rn(Ln>Ki lKnn\KT$. zva
O

(tm (eji ^jicrrt n\ aamborstig (Ml.

hetz.; schor, heesch. G.).

rn(un(Kriunji\ N. , fniunxnii\ K. , rnrun(crh\ WJ. , vroeg,

vroegte, ochend, de morgen, die gerekend wordt te

duren tot ongeveer half tien; 's morgens (waarsch.

eig. hetz. als xm(Kniunji\ en dus de ingang van den

dag). (zncunrnrun(K<i<Kiin\ (vi<unrtiajniL~m\ vanmorgen.

rnojnoirnmiMn clti oTrri rei aa tui n \ den volgenden morgen,

den volgenden dag. m curt ikji rn urn ce/i on pr f\ den daar-

op volgenden dag. thn êirnajn (kitïinn^izin rri\ naam

van een bloem, de nachtschoone. — rn(ci(Kiuii\ oi

rn tui <rrri (ct ^ iets, bv. zijn komst, vervroegen. — rn

tnicTKKj] rqi rn urn \
O

rn mi urn (Cl un aai het ochend of

vroeg noemen , iets 's ochends doen plaats hebben.—
(ti aai (Kn aai aan \ ri aai asin e? aan \ te vroeg m den mor-

gen. — rn oji ajiaaiji\ ook wel nri icn a^<i rn aai ~m (ko aaiji

N., rricK/iasnu en gew. rnxriiazniri(unayrn\K. , morgen.

rn cki ik<i ai un ~/n (ki aain of rn xth (Kfirnaa _tj (ki rn aai ~m ckji

j. o. o. o
un/1 Ofrn (Ki (KJiun~=arn(un(KJi wim n. , rn tril Uin rn un Ulll

uriaai rn un um' \ K. , morgen ochend vroeg. <n un (ki ri

rn aai ~m (ki aain rn un a-ji rn aai ~/n (Knunn\ morgen , min

of meer vroeg , wat vroeg in den ochend. rniKiajirn irn \

a, n j 1 VjlKJlW
O

UnaiCKlfK<naJiojiKnji\ poet.

zich bewegen; bewogen

o o.

ZVa. a>(Kl

ZVa. rn(Kl(KiaaiJl\

beneden,

onunz (ki aain \ kn. beweging

.

worden, van het hart. rn un z a^i aai uii asn (uaarr^

of cmaui^) wat er in het hart omgaat , wat iemand

bij zich zelf denkt of zegt {vrg. bij xmtKiaxiahfi). —
o ... o

nri ceji z (Kiaaiji\ poet. zva. n-iunzunqw rn (ziza^iun^rn

rn lvztz uiun un \ bij zich zelf denken of spreken.

aaiz(Kiunn\ bewogen,— rn

bracht

unp aan het wankelen ge-

rn ui 2 oji (Kii rn urn \ iets in beweging breng-

en; de aandacht gaande maken; iemand aan iets

indachtig maken of herinneren. — rnuizcKi un -jnm
i^rTrtN iets door het heen en weer te bewegen om-

wroeten of omwoelen , dooréén- of her- en derwaarts

gooijen, in de war brengen, doorzoeken of door-

snuffelen.

un aJi arnji\ Ar. ,5!^^,), eign. Izaak.

ajn(Kj} clo \ of ai un z (ui na KW. zva. rnasnz(Ei\ (Skr. au-

sada). — ;ir»(Kiaxiari\ zva. aartiariw

rn un z oji aci \ zie iU)1(kkui\\

(un (ki \ ki. zie asn xn ihiji\ kn. el, de lengte van de elle-

boog tot aan de top van de middelste vinger , een

vierde van een vadem (Skr. hasta; vrg. cmajij).

— (dM zie bij (isiiKTKHiji en (kji ,un ln,ijj\

o
7 o o ,.

ajniKn\ ook mny^\ en rnrunx^TSJW. zva. am(is:^\ oli-

fant (Skr. hasti). Ben ander majnrvA zie ben.

o o . a a
<un(Ki\ zie d.11 K-iw

o
a.,7itKi\K'W. ; (hrnrun(K/)\ zva. (kh (ki icriasnji\ vermeld, ge-

noemd, un

«s^

(una^ (ki (cii uui (tli (tvi ^ spr.

Q O

rnajn tK,i\ 1. bk. het zij zoo! het moet geschieden!

een uitdrukking , waarmee een ontvangen bevel g e-

huldigd en eerbiedig e gehoorzaamheid

betuigd wordt (Skr. as toe, Lat. est o). 2. rnrun

(Ki\ en (ki yt/z/n (n^irKi\ poet.) K. van mm (isn\~i$.

werkelijk; blijkbaar in de werkelijkheid; werke-

lijk waar (Skr. wastoe, iets werkelijks). 3. k. zva.

w«.uizwfl\K. van (Ki(to\ werkelijk plaats hebben,

doorgaan, van iets dat plaats zou hebben. 4. har-

telijk toegenegen (Hoogd. hold, Fr. affectionné). oji

rn (un M<mM iKijj\K.,M (bii (EirnrHj\ n., werkelijk, eigent-

lfjk. — «êimnkw. zva. ranfn,un\ hulde bewijzen.

— rn uim \ kn. iets huldigen, rn tm^ cui <to ^ hulde

bewijzen aan de voeten van een voornaam persoon.

— rn m nn k? z n<n ~m <n toi \ kn. iets eerbiedigen , met

eerbiedige gehoorzaamheid volbrengen of uitvoeren;

iets met eerbiedig geloof aannemen. — ajirncci^

hartelijke of gunstige toegenegenheid (Fr. affection)

;

zegening door de gunstige toegenegenheid en goede

wenschen of voorbede van een hooggeplaatst per-

soon (het wordt verklaard door (uirn(iaz(ume:(EJi'-rj\

vrg. (un (io\ bij cunaxiiKiji).

mn (ko asn n\ zie ckiosh

Ci
^1 ?yr

(Uii,K>tun/i\ zie (ki asn r>lai ^r
aJlirniKl (1511Jl\ Zie rn (KSI asnjl\

ajnoj)(ta\ ook rKi<isii(Hi\ of m (hi \ KW. zva. (ui as; ^n asn

aan of (ui ïki rn-n ,lu aa n\ begraafplaats, grafstede

(Skr. dsidna, verblijf, verblijfplaats, en sidna,

plaats, verblijf, woning; Pers. Mal. ast dn a, vor-

stelijke woning). vckk!ishi\ voor miï (un iko arrt\

(un<(Ki\~KW. zva. (Kix^masn\ en om cm ceji aaji\ wapen-

tuig, wapen; scherp (Skr. as tra, wapentuig,

zwaard, boog, enz.). ,<cm (Bi iun \M\ of [tuniEJi \(Kn\ zie

i(crnr&i\\ — ajni(harrLjcciaAJiaaji\'KN. de berekening bij

het aangaan van een huwelijk.

o o
rty>?i?o\KW. zva. rn(uni(KJi\ zie (idi rn (ui z aaji\

Q Q O
(Lfni^i\KW. zva. »?iwjiW\ zie (iJirnaxiz(Hin\
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))L)).M' 0OA- ?/"<>/ ?.; L/;\ I. K. Ci<? UirnojMOan\ 2. KW.;

o . o o
>) > I >) > 1 )) KW. ^M KN. rtY/. l?J J777? ">) J J\ £?». iUirtllCl

iyq\ aan ie?fa zijn goedkeuring schenken; iemand

goedkeurend toejuichen.

'i'^^^r ^^- ^U^S^JA Ar
' ^-KAjLwK kn.

//^ wondervemiogen of wonderdaad van een untvn

(vrg. (&iïai<uzosnji).

o 'T O o
IV KI UI )\ £i£ -kiuïiosdw

« /
'

/
Q.-. /^ . O .-. X

(kïï m ii_7 \ £26' dm ï-; ar> -~7 w
s «R, s «R,

o . o
(Knffj»«i^as»fl\ ^^ articui(<inasiin\

Kmajiaezoznjis Ar. kn. 1. verhooring; verhooring er-

langen, van de gebeden of bevelen van een heilige

,

die het zoover gebracht heeft , dat wat hij bidt of

wat hij beveelt, ook werkelijk geschiedt (Ar. isti-

dj db , het verdienen, maar verward, naar het schijnt,

met istidj db at , verhooring). 2. (volgens G.) won-

der (Ar. isti'djdb, zich verwonderen).

o S . o /
,i?7) rji cubi \ zie om fcji mui \\

o . o
(t/V !ko om rn\ zie un va om (hn w

O .-. •• / j. O £)••• / 7 O- X O
un Mum ^i\ of (unaJiam oji^ en vero. uiukioju en asn

s «r, J s «R, s «st,

am "<ui \ Ar. kn. om vergeving bidden , door uit te

roepen: God vegeve! (Ar . \h,£xJ\)
O Q • , .. O

(Uil (KI (Ui 'T) ^ V 2Z£ öy r)(L>vy^\\

OJnoJiaJijj of oji oji n\ 1. KN. gesis, gesuis, #<m het ge-

luid van den adem en van de wind; 2. KI. van

iaji\ mm ri ti (Uïiji (van ajiri^i (unn)o
L
7

van onnnz

maaiziHTijp — (EnoJioJiji en ti(Ki(Kyi\ suizen; door

de tanden sissen, door het intrekken en uitblazen

van de adem; ukkji ojiji\ ook sissen, van de slangen.

(un iki (Kin \ S e t h , eign. van een zoon van Adam.

(LrKKKKyjsKN. luchtigheid; gelucht, verlucht. — (ckki

aju)\ iets luchten, laten luchten; zich verkoelen door

frissche lucht te gaan scheppen; de slagtanden ont-

blooten of laten zien ; het veld ruimen , de ruimte

zoeken, de vlugt nemen, (ui (ki (mi ~mm cki ,n\ het een

of ander luchten; het zich wat luchtig maken, zich

wat veiiuchtigen. Zoo ook <ui (ki cui ~/ii oji oji ~m (vi hoi n\

— (n(Hn(K.i(Ki^i(Hin\ aangewaaid, aangeblazen wor-

den; lucht scheppen; verlaten, alleen gelaten wor-

den, door zijn volk in een gevecht, (ui \asrunarn n^i

(ui^Adoj)\ spr.

}oji/j\kh., aK%c£i<Hyi ki., darm, de darmen {vrg.

(unnnajiz); (ook voor navelstreng. J.) (unnjiaji^moji

tKin\ band, lint, schuifband om digt te trekken. —
(crajiajijis de darmen uit het lijf halen.

(L7iM\Kyf. zva. u^nnhn/j en asharh <ei <htji\ Tj. Sengk.

zeven (Skr. asjtva, een paard, en 7, wegens de ze-

ven paarden van den Zonnegod, pk.) mn (kj n tsi ilo \

of (£> ia w (un ij) asii (&i \ naam van een zoon van Droena

(Skr. Asj watt dm d. pk.); en van een olifantvan den

Vorst van Malawa-pati. — tun(KQ(Hi(tfnsa\ zie ben.

iLTHKaan \KW. zie (LV^in-nw

cun(Ka(hq:Krj(^i\ eign. van een zoon van Koemba-karna

in de Barna, en van een stuk geschut op de Aloen-

aloen van de Kraton te Soerakarta(Skr. Nikoem-

b a. (Lin-Kj is dus waarschijnlijk een titel, zva.

90^ftO\).

(lvj^j-hnkw. heer, vorst (Skr. isjwara). cmtunM

tin een naam van Batara Goeroe. Si ri [ajuKam \

vorstelijke pandita, een Vorst die pandita geworden is.

a
(unrj)\ zie (unaji<njin\

(unM,ruji\ ook wel (uh(Kin,in\-&^. wortel, oorsprong,

afkomst, afstamming; afkomstig uit een plaats of

geslacht, of van iets (Ar. tha) , asl). hjvkitli

(Ki^mnui{\ (de wortel van het geval) het cijfer, dat

aanwijst in hoeveel deelen een nalatenschap verdeeld

moet worden, ivn (ki trui ^tjuri hti <o ru \ van afkomst]a
i O o

(van origine) een slaaf. — (lwki\ ofajnLïnrux hetz.

volgens een andere uitspraak van hetzelfde Arab.

woord. — ahoji(rutnajn\ iets beschouwen als ergens

van afkomstig (zie ook bij <r)(umnr)nui^).

(un (ki iij/i of Wt?*-9 7X7,7\kn. inkomst, opbrengst, voor-

deel, nut, winst (Ar. jj^lc».). iuno5}(nji~m(ui\ wat

nut heeft het? waartoe dient het? — mm rui ~m aiïi

ru/j \ voordeel zoeken of bejagen. — azi(Maryi\ voordeel

geven; voordeelig, nuttig, tmn oji nru aon\ bevoordeeld;

inkomsten, voordeeltjes. — cuiuniKi.n-um^ iuicki

(tui cmn en (ui (ui (ki <rti on />\ inkomsten, voordeden;

een voordeeltje, wat een klein voordeel geeft.

O
X7? r)(Kiz ruin \ zie r/ :ki i ruin \

(mi (ki (run \ kn ; tui >ki iui ~>rj o^ i ix,i n \ hier en daar wat op -

schommelen , ophalen , of wat te verdienen vinden.

Vrg. (un (ki rui n\

iunoji(run\KS. in een gesprek het woord opvatten eu

op zijn beurt iets zeggen. — tci(Kn<npo(i<tfn\ over iets

in een gesprek het woord opvatten of iets in het

midden brengen.

OO O O
i&iiHKKiji a:ii(hn(uii/j\ (Kiiasij en

o o
m ruuiiz (Min \\ tui iu: r) tuii rt ki ru (Uixsri ? cun (Hin\ een

(tj(un(n(Koruiji\K\\. z

(unviiumaji

wangsdllan

(

l
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17? m ru\ zie lii ki un\

vjkiiïk Ar. oesalli, ik zal bidden; besdn van eenV

O
ut fn<mjt\ iets dat een wrange smaak beeft: een bit-

formuliergebed, ei in vj ki iïr, formuliergebeden le-

zen, bv. van de priesters bij een begraafnis.

een m em Ar. ^JLwh ook wel tw na &in KN. bet Isla-

misme, de Mohammedaansche godsdienst; Muzel-

man zijn, Mohammedaan worden. na5izccn»JifSin>

een Mohammedaan, een Muzelniau. — vi ui ei ri ntin

ook ieel zmarutt&itnun\ iemand Muzelman maken,

tot de Mohammedaansche godsdienst bekeeren.

un ttJiaijcm \KW. zva. rm<HT>\\ volgens de Dasa-nama

de top van een berg (zamengest. uit kiixk zva. xm

ki\ en rui 777 \ of volgens pk. verbastering van het

Skr. sjrëngga, bergtop).

lii tJi<uij}\KW.MaZ. 3 zva. k» 7,77 kii\ tmeui nn~m m inn\

Ml. i ö ^,) AjilS , stoomboot.

t/n

O
17) n to> li

ki t_7 r, zie 7.7 in-

1uijin

/j\ Zie 1]K1? lii

lii kM)i>E.x. het zuigen (wy. XK) tan).

of iiuin oo£ ?/•(?/ .lj 7:7 1777 zuigen, aan z>^^

zuigen, lurken; inzuigen, opslurpen; ruiken. ci<m

(L-j ^7j ?ö 1/ 7 o/ ct 7^7 i? ^ri ui li ^ \ fig . polsen , zoeken

uittevorschen. — uuuur het znigen enz.

likki :lii\ks. veeg, streek, en lap om meê te vegen,

veeglap. ki lij ki tuin een veeg, een streek, om een

gering verschil aan te duiden bij het toetsen, en in

''t algemeen een siertje. lij m li ^77 7.7 tui i\ lap, dweil.

.LIJ M 17 17 M.) £>ƒ 1M 17 17 JV7 7 KX. , 177 KI LI ^1) y\ o/"
«*,

El Kl LI ~Ji

?.7 li ~m ki\ki. handdoek, zakdoek. — vj ki li r.

over ?^ strijken, wrijven, vegen. .nwi)^))k)i))\

z>^5 wat afvegen, wisschen, streelen. — l~j ki ki ^k

i^fa afvegen: ï<?^ uitwisschen; iets bestrijken of in-

wrijven met iets. ei rj w,dO\ poet.

77 mi s met iets afvegen.

7\ Z»«. 177 1? 17-77 TO 1? T

naam , voornamelijk voor de

naam of namen fff/i GW (Ar. ^[^^>) > coll. meerv.

van ^J\ , naam).

*? O
1.71 ki\ zie ki biw

tib [

177.70 e?) kx. zuur, rinsch, wrang ; tamarinde, kixsii

m £?7\ tamarinde-boom. Ti -o 2^ :7_77X7£7,in tamarinde-

vrucht. %m amajn QJi (E/ta\ Rinsche wijn. kiieikhki

tsaa\ tamarinde-bloesem; ligt oranje van, kleur. Zoo

van een zekere kleur van een kat

O * O -O ,.. - O
.lijkilij\ zva. L?ij;)LU7)k).u.i\ zie o ij ajnojitcnn\

jv ki \ ki. van an (Bi

17 Kl El\ Z^iS

van tamerinde voorzien, i
_^ 3

U
:j Lii .? lii ki ei\ spr. —

ter lijden, wederwaardigheid; het slagtoffer van iets;

de tusscheuruimte tusschen de vingers, .lii ki ei ^.n

ki ei ki i\ naam van een kost.

H ") -O
X77 9JJ El 7\ Zie KI El 1\

LiiKjEi] of mhajitean kx. jaargetijde, saizoen, het

jaargetijde voor iets (Sd. hetz. Vrg. Ml. moesim).

rn lii ki ei 7\ ook ii lii ki ei i kx, glimlach, vriendelijke

lach; grimlach. — 77 e 1 ki ei r ook ?7 ei ki ei i\ glim-

lachen; grimlachen, meesmuilen.— 77 vi kjei, iemand

vriendelijk toelachen; om iemand of iets glimlachen,

uit spot of tot schimp; grijnzen, z>?72#Wtoegrijnzen.

?_77 ki ei\ ook ki e ? \ kw. zva. mi ^ L.71 asïi cm p droef-

heid. — L?7 kj ei hi r bedroefd.

rri 11111 1-lii of vil ki U7 77_7 7\ eigenn. Ismaël (Ar.

(J«X&/C^))-

U

unjMKff. zva. xli kii lii i\ vogelknip. .l? t,-7?_^ l?7

himi lii 1 1 hi\ spr.

n
lii Kmt •. ook icel ki ei ^7 \ of ki e?t)\ 1. eign. van

een Déica , naam van Xama-déwd , den god der

liefde (Skr. Sm ara); zva. ojiqji\ en 9Jikji(Eiiji\

min, liefde, mingenot, wellust; belust. 3. zva. Lm"i\

en iiCixntHijj\ gevecht, oorlog (Skr. samara). 1.77

o . o o ,

u; lii ki^i .rn ev of lii l^ lii Kmi l< lti\ een too-
c J c

vergebed om een vrouw in de verbeelding mingenot

met zich te doen hebben. 7,77 kmuw\ of xmojinn

<ty7 N7\ naam van een dichtmaat en zangwijze (Skr.

samdrddana, propitiatio. pk.). — aztgjim\ met

, • .. o (?) O o
tets ingenomen zijn. — lti xi 11 t<i\ zva. ihi-khbiw

lii isi ki ^i hi p pass.; kx. of Kl. op iemand verliefd

zijn. xh hu Ki^i t<7\ pass. — wki^iki i\ kx. of ki.
,

zva. 77 hu l.1 ki ki ,7 en }h}h^ verliefd, bekoord, ver-

zot; wellustig, wulps ch.

L77 7.7 777 r kw. zva. TLi rr7\ zoeken. — azioJicmn\K8.

nalezen, een nalezing houden. — x.11 ki 111 ki n\ na-

gelezen; nalezing, wat nog te lezen is. — .-li.viki

777 7 \ het nalezen.

o • n
?_77 7^7 777 ,J\ Zie Lil Kl hll 1\

in ki o) r kx. 1. betamelijk; het betaamt; natuurlijk,

van een .natuurlijke dood. 2. schrobbing. — xzi ki

mi(\\ ook isi ki izn 1 en <ti

hard schuren.

o o a
.7.77 .70 1-77 »> kx. zva. 1?) %ji m 1

X7i 1 ki U77 7\ schrobben

:

o o o o o
1) Kl hl -11 KIKIW

:U7 7.7 1-77 ~?/ M H) 7'

O O O
C7 .Ts.7 U77 ~ II K] l~ll \ ^^öï.

CO
o o o
17 lo3 7 77 77 7,77 \ ZVa. Kl Kl K7 77
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71 Kil \\ J_ 1 K] V.ll -. II KI Vil 71 hll \ ZVCl. VI KI KI -. 11 KI

1.1 11 WWW

lii i -i KW.zva. ii vi? iki\ (Skr. asta, acht), unya, m tg\

ook wel rii ki -in ?j\ naam van een juwelen toover-

beker (iq i j 1 1 m kv.j), ook in de Manik-maja ver-

meld, v n >i hi ei\ en i. n > i isi hi \ benamingen van
Cl GJ fa

J

twee goede teekens in het haar van een paard, ski

ii isn~myA ul-^ en kii i-i ni kh\ namen van tvjee

hrïften van Djoegoel-moeda.

111 VA\ Zie ril »JÏ\\

GJ **,

(Lil Vi\ Zie 71 Kil 1) -\

GJ
O O . Q Q O

urn wa\ of m(unKA\ en amajis of ai tun !kji \ kw .

f)
iKi\ ajinan\ en inojt\ voorstelling, gedachte, gevoe-

len, -wensen (Skr. isti, wensch, begeerte). %anam

hetK-*hj£iKi?\ al de gevoelens of wenschen

hart. — tunoJiicwïsKN. nadenken: naar het zich

laat denken en aanzien

o

. — il ui rs \ of ii vi m \ zva.

crnaji\ zich voorstellen, denken, wenschen; op iets

zinnen, over iets nadenken. Kmrii.ii rp*\ of macnvA.\

overdacht, overwegen; een vast voornemen of be-

sluit] ook gezien wrorden, zigtbaar. — unaw of

aj)riLi:iK.i\ gedachte, gepeins, overleg en wensch.

/.o O
7if?_77p4\ of iijpKW. zva. vi ei isi ki Kin en rni.ii

(Bi Li\ voorkomen, schijn, gelijkenis (Skr. tjestd,

manier van doen, gebaren, pk.). Kimmvvq kh > i

ui ki\ spr.

o . a a a
(n(Lnpi\ zie <un<XA.\ en ajnaJi^

a^nrKjp zie aq\\

o/ijflSfxN.; xrtiM\ kakken, zijn behoefte doen, ontlas-

ting hebben (van menschen <biirnasiii(iiii\ iui uui «gr» aria

of q im zriirm (7577 on n\ van beesten vu ei vq rei ru,i\

K.). — tciaj<vn\ op iets kakken of zijn behoefte

doen. — vn £i(a nn am\ iets van achteren ontlasten.

—

ojncKiojn oji tci nri,i\ buikloop , diarrnee. trii oji i i n

asn ?\ bloeddiarrhee , de roode loop hebben. — kii q

majioji\ bevuild. ,7_i iq ni ni mi q vnJ\ spr.

i 1 1 ka kx.; ii i ')\ iets naar een andere plaats dragen,

verdragen of vervoeren, i >/ >] > >/ <

\
v of i j i "ji a n m\

goed of goederen naar een andere plaats dragen of

vervoeren. 1/11 1 i \ 11 i i n i ,• i\ spr. — vqaq vi\ mv.

runaj)\ I. kn. lucht, de lucht; de lucht, atmospheer,

het klimaat van een plaats (Ar. *) J&). a i >'m n < r

liet licht van de lucht, het daglicht. II. KN. begeer-

te , lust, drift (Ar. ,c**2&)- <un tvi on <ui sf\ begeerten

en driften, of drilten en hartstogten. ini.iajn

ci\ zie vil ui x\ — III. om lui of kii isi\ eign. Eva

(Ar. •)

in ki kw. zva. nJwiiLi (Sd. riet, bamboeriet).

kii o kx. asch; ook graad van bloedverica?itschap
,

bv.: «in leeftijd zijt gij ouder, maar cunajiii mii? uj

kii hip in bloedverwantschap ben ik ouder." tunaxi

aa~m(Ui\ aschregen, en stofregen, motregen. <i57i iisii

ajn ia (Ki ~?» q\ spr. amzci kii ii (li i kii ^?i iq\ een soort

van pisang. — i > o 7.7? t_i\kw. dienstdoen, onder-

danig zijn; kn. lastig vallen, met een huwelijksaan-

zoek of dienstaanbieding. — KiiiKi?hii\ stook-

plaats, haard, oven, keuken, kombuis. — kh na o

of hii iKi iq x. , 7-/?; iki kïi isii 1 K. , aschkleur
,
grauw,

grijs, vaal. hii ihirq is ook de naam van den

2Qste?i zoon van Watoe-goenoeng en van de 2Sste

Woekoe.

mq o\kx. het wuiven met de hand tot wenk om te

naderen. — isirivi\ iemand met de hand wuivende

wenken. m<najiajnmaji\ herhaaldelijk of aanhoudend

wuivende wenken. — vni vi hu ^nn kii\ met iets,

bv. met de linkerhand, wuiven of wenken, (ouiri

tnaji\ het wuiven, wenken; wenk. — Knrii:i\ of

1.11 &i<naji\ zich bewegen, van de hand gezegd. —
.^7/77 ui\ de hand of handen bewegen.

<K,riui\ 1. zie rs)\ III. — 2. kw. hoe ook, welke ook,

wat ook. — 3. kw. zva. uiautasna\> ikikiuii-^•si iKKhii iw rui<UL

xnn isiKKii 7j>\ spr.

OjTii:^ zie .1:1 \\

iri 7.77 tui \ kx. tegenzin , afkeer ; een tegenzin of afkeer

hebben tegen of van iemand; ergens tegen ingeno-

men. ri 7.77 tui 11 uiri ki\ in krama ook tn (kii ui 11 ki ki

mi\ evenwel, nogtans, intusschen (Skr. éwam,

zóó), vi ajn (ui <£ 111 eu 71 ki? \ ( 77 k 11 ei ti kii .ki \ poet.)

Of 77,7.77 XnOJimOEM 77 7V7?\X. , 7) L77 tUI El 77 hll 2 <K11 .hl 1 Of

O Cl TUT* O Q
77 L7J UI KI 71 El? hl f,7 ) Md. , 71 7. II VI S/l hll ,7577 (H1JI\ 11

O O ^^ O .
1/ l 11 VI KI El hlini\ 77 7.77 1)11 11 ?,) 7,-77 \ Of VI K 11 UI

(ri ki q ki k i ij tg hii \ k. , niettegenstaande dat, des-

niettegenstaande , evenwel nogtans. — 11 ki vi ii\

van iemand of iets een afkeer of afschuw hebben;

afkeer inboezemen, tegenstaan, lelijk staan. — 77.7.77

iVKhii' afkeerig, stuursch. — tnxniuiarn~mm»fn\

iemand afkeerig maken; afkeer verwekkend, hate-

lijk. — ki ii\i 1 111 \n~m<uiaaji voorwerp van afkeer

of afschuw; een afkeer of afschuw verwekkend too-

neel. —
//

777,7? t:)\ gew. 11 mtj ui q hii vi\ min of meer
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afkeerig, met eenige tegenzin ; onverschillig, koel.

—

10? 77 o,on onverschillig zijn, geen behagen in iets

scheppen. — rnjofOffON iemand met afkeerigheid

,

tegenzin of onverschilligheid behandelen.

(nmrt(Uj\KN. duizendtal. i7,ou?\ duizend. 17^?^ 07 o \

N., 10? ru % 77 tun iui\ K. , twee duizend. 77 o z on m> <o>\

wordt de b ev olk ing genoemd in onderscheiding

van de hoofden en ambtenaren. — 77077

u?\ elk of ieder duizend. — 77 ,077 77 tui z rn \ voor

iemand op den duizendsten dag na zijn overlijden een

offerhande doen. — 77 1/77 77,02(70,7 \ duizenden, bij

duizenden (zie ook bij 771/77770?). — oji on anajis

een ambtenaar van een rang beneden een kliwon.

Hen ambtenaar van ee?i rang lager wordt (uiKitisn

(K.0/1, een van nog een rang lager (cirjihniKn asnn , en

een van nog weer een rang lager (o 10 r?/? 77 ,0 \ of

(L7i:i)i,a\ genoemd. De benaming van deze rangen

naar g et allen schijnen alleen een hoog er en

lager rang te beteekenen.

77 1777 77 <o z (of on ojn rn 'tui z (Kin) kn. klasse, kategorie;

tot een klasse of kategorie behoorend. 77 1.77 77
,o z rn

o o .

77 (UI Z 1-7? 71 7 \ 77 1777 77 (13) Z (KI (Uj OKI (Lil 1777 77 177 Z (70/7 .

iemand van de klasse der slechte menschen. — 17 icj

77 ,0 z n<n -77 77 (7,-77 \ iemand rangschikken onder een

klasse.

1777 77 oji <> \ zie 01 oji ^ w

1.77 77 ui zq\ zie riuiz^w

<i777 177 ^

\

kn. 1. zie ui. ,'\ 2. <r7.i77,.7\ roepen, hard roe-

pen, iemand toeroepen; kw. icimn^s zva. ajtasnfrmji

en ajiprtwnn schreeuwen, uitroepen, geweld maken.

De grondvorm is dus aunajiiA. ici\<uj^ cun o, ^

\

kn. bij

herhaling of aanhoudend roepen. — auitvnoJt^ het

roepen, geroep. — tjfno^ poet. zva. tvnajjjw

«77777 (uiz^\ zie rn.uiz^w

77 1/77 (O ^\ Zie 17 1777 2 (O .?_
N\

r>
rn tuniui ^ \ zie 17 1777 u? .? w

77 1,77 .177, ^\N., 1?0717?17/?/?\K. , 77 1777 UI 7 \ KW. , mOeïjelijk,

bezwaarlijk, ongemakkelijk; moeijelijkheid, moeite,

zwarigheid; bezwaar; drukte; het druk hebben; be-

zwaar hebben (vrg. a/n-n on (ix.)/i). on (en oji^ on cun aj)J\

rn ten ij? 77 in „/?? u? (ia/j\ veel drukte hebben
,
gew. , even

als &n on .o on 77 -o \ van iemand die ee?i groot feest

geeft. Zoo ook rn 17?? u? ^ on 1777 ajj ^ ajn 30/1 en 771/77,017

O O
77 0X1 „777 17? 177? (K) /)\ 77 (O (O .? 77 177? (Uj

j

^ \ 77 (O (UI 71 177?

O
(uiaa/i\ i^5 op de een of andere wijze moeijelijk ma-

ken of moeijelijk zoeken te maken; zwarigheden ma-

ken. — 77 in <o ^ i/r? \ rn ten rij} (in \ iemand bemoeijelij-

ken, bezwaar of moeijelijkheid veroorzaken. (Khtwon

177? u?^ 1/77 n waardoor iemand bemoeijelijkt wordt,

waar iemand bezwaar in vindt. 77 non tut, > 1777 3n/i\ n. ,77 707 u? '/

C-
1? (Kn ,0 ^(lv(ki/}\: , bemoeijelijkt,

verlegen, in moeijelijkheid, in verlegenheid. 77 o <o

^

rntcn djt,^ajn\ rn ca (O 17 10 ~/r? tj? ,io \ iemand eenige

moeijelijkheid veroorzaken, hinderlijk zijn. — 77177

u? ^ 1777 77 10? \ on tm (b) (ia Kn an/j\ iets als een zwarig-

heid beschouwen , in iets zwarigheid vinden.— 77 7777

(0.^\ en 77 707 77 17? ? ^ \ poet. zva. ai ajn ojijw — 17777

»|mm|;\n., 177 77 ,7o?,o axyi \ K. , moeijelijkheid, zwa-

righeid, bezwaar, hindernis, verlegenheid, rn ajn 031?

.0 77 ?o? o ^ \ bezwaar of moeijelijkheid. — (Mirjam

(O^x (E? 77 (707,0 aan \ moeijelijkheid maken, iemand

zwarigheden in de weg leggen. — tatm (Kn uj?^ ajn \

1 o
<sitn.Kn(V)(w\ iemand het moeijelijk maken,

vallen.

77i,77?,o^\N., 77 ajn ,0 ^ \ K. , veranderd; afkijkend; ver-

plaatst, verzet; gealiëneerd, krankzinnig; verbijsterd

van het verstand; van streek, in verwarring; ver-

anderen, afwijken (vrg. 17.1/772.07.?). rn ajn z rui q ajn am

rn rei \ krankzinnig
,
gek , dol. 1777 a-n .707 77 1777 z o ^ \ er

scheelt wat aan. 77 1777 2 ^n 77 i/r? 2 tj? ^> m? 11/? \ onveran-

derd als, zva. zoo als. 77,o? 2T? 17 1/772 u? ^171/772 <o?\

onveranderlij k. — 77 azi z ,0 ^ itt? \ 77 asi mi ? aJn \ iets

veranderen; iets vermaken, verstellen, verbeteren,

bv. een buis of pen. onnnzdJi^najnzaji^ajn in iets

eenige verandering brengen. — 77 ,07 z oji ^ mn aaji\

on 1/77 (ui <> 1777 (Kiji\ een verandering die gemaakt wordt.

77 1777 Z iO ^ 17 1/77 Z (UI ? 1777 (KI /7\ 77 1777 (UI ^ 77 1777 (177 ^ (1/77 TO/JN

te veranderen, te vermaken, te verbeteren. — ,077

1? 1/7? z .17? jr?/?\ (u on cun oji cki n\ zinneloosheid, verstands-

verbijstering, gekheid, waanzin (wordt verklaard

döOr 77 177710(701).

77 1777 z 77 177 ^ \ kn. kwijl. — 77 (o 2 77 ,17? 7 \ kwijlen.

ajncu)(Kin\ I. N., (ki(lw\k., het midden van den dag , m
tegenstelling van den morgen en den avond, de voor-

en namiddag, van ongeveer half tien 's morgens tot

half vier 's namiddags ; over dag (vrg. ioio\ en -~n

00). ten tui (ki ~m (ui on n\ (K,i(uiïaji(cvi\ laat op den

dag. — (O<oio\ iets meer op het midden van den

dag doen. — !Kn(ui.Ki(bnj\

op het midden van den dag

O o O
707 ,?v7 i/t? ir? (?o^ \ te veel

II. KW. zva. na il?

4
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O
tui tin cru thoj\ ,.' >,*.?? •o .hi i en xa .m (hi /

ni a i (hi ~m (ead/n (Ui hiji\KW. ; (likujihi ^rti(Uj,aaji\K'W

(hi/j\KN., mist, nevel {vrg. asn(Hijj\ cun (E) —n tnn ~m

O
J

V

(Bi-jifciin, (TLKEjihnji en ajidcaasnjj). — i

(Ej(nijj\ aanhoudend knorren en grommen

071 (&i (h(l ~m

(ei(d

Ehhi ~n ei iHi,]\KW. zva. onE^ O^Miiicta^

cun on (L» z (Hi /)\ zie d>v ïxiw

T
Q

asn (toi ~m <n (uiihi /i kippen en gevogelte, pluimvee, en

is misschien een verkorting van aj\&nonajïnan\ van

o-j) dj) (O) \ vleugel.

(un(ui(Hijj\ I. kn. grijs haar, grijsheid; grijsaard (vrg.

asn cui). — ajtiaji(Hi(Kijt\ grijze haren, of grijs haar,

o O
hebben. rnih^hziK/ja^ t^(nJi~m(V)(kicHijj\ spr. Zoo ook

met verkorting (mM(is;&i(wi(Hraan\ zoo lang duren

dat men een grijze kruin krijgt. — II. kw. zva.

inajm(cmasnjt\ — (n!Hiizaj)(Hijj\KN. onbepaald, on-

zeker. — <n oo z (ui (hi\ of (ujojkhi^kn., e«OM\
o

KW. , zva. v) azizccm asn\\
< Oh- tlsK

nr> cun iU) (hijj\ zie niojnajiw

ajnt<vi\ zie (cui\\
'IS &

cun (U) \ kn. ; run tv) (un (v> \ naam van een loom , waar-

van de bladen fijn gesneden en met opium gemengd

tot tiké bereid worden; een soort van kleine boom,

die weinig schaduw geeft (vrg. ajniuri). (cicunccn ^m

Y / j '
aji<un<ai\ spr., anders ociojnxmtcn^s

iwio\kw. zva. (imoriJidjnitvh scherm;^, dekmantel;

kn. een touw; alles wat dient om de naaktheid te

bedekken; een schortje; een aan het lichaam ge-

bonden touw of band tot onderscheidingsteeken. —
<C7«>\KN. bedekken, beschermen. — xnajinrt\ iets

,,. -,
ry a a„ q. o

vastbinden. (&)oot)\kw. zva. tmtnjicuntrucmw

n ii

,

Y
zie (U),w

/ Y
(unon(Oiz\ zie ai&nzw

/ . Y
\/ui\ zie /v)\\"7
CY CY

n(vi\ of io\KN., het draaijen, bv. van een tol; td.

zva. (£r)atrn(H~njj\ de ring onder aan het gevest van

een kris; een ringetje van kokosblad gemaakt in

't gaatje van de ooiiel. om het open te houden.

CY— [&i(b)\ draaijen, zich aanhoudend op een plaats

omdraai)en; rondom vol hangen, bv. van trossen

vruchten aan een kokosboom.

aY .. -i-i, oY o/
nm(ui\KW. zva. <n aj) on (HU <>\ geknakt. — «ricuiajnaj,

kn. knakken, ten halven breken, een knak geven

mnajj\ zie rijjw

Y' . Y
nj)rrjtui\ zie (naj}\\

oi(un'naj)\Ki!i.; rn a.71 r) aj) 11 mn en tui \ ruchtbaar maken,

wat geheim gehouden moest worden. — (11 (ei on nj) ri

(ncsinri(cn\ overloopend vol. J. Vrg. nujii(cn\ en cun

<tl(EJI\).
' ca '

cun uu) asn/i\ zie on(unzasnn\

cun<v)(Hnji (bij verkorting (V)<htij)kn.
}
ccd (ia tmji\ KN. of

a a O o . a ,. ,

K., 0Jimna\ ajiruna\ (Kji rwn of wti\ki. , lich-

aam, lijf (Ar. badan, Skr. sjarira); ook het

lijf van een kleed; fig. het lichaam van een ander

of anderen, voor de persoon, waarin men een an-

der of anderen als het ware verpersoonlijkt beschou-

wen moet. (untV)rn(Hn'n(U)fn(ij)\ zijn eigen persoon;

ook hij zelf, zich zelf; en zoo ook (uniuiontKn zijn

persoon, zien. oji tnn (Kji ,ru ^n (uj on ceh ~ji om (hi ~~>i ojui (ei

.hrnjj\ uit U zelf, d. i. uit Uw eigen middelen, op

Uw eigen kosten. «oimti\ beleefd vrnw. van de

tweede pers. in Madya voor (ickhww <un ajt (hiïioji cun\

het scheepshol. (untO)(Hnt^Jicun\ het scheepsvolk, en

schuitevoerder. (un(U)(Hn ^jn(V)iH-n{-Ji(un\ het verschil-

lende scheepsvolk, tui (unnri (ed na (ia (hij>\ lijfstraffe.

ajn (vi hai ^n aj) (hhjj\ ook gelijkend, even als; de ver-

tegenwoordiger van iemand; zich alleen het boven-

lijf wasschen; invatting, lijstwerk; lemmer. — ojj

(EjT-rini\ zich in of aan het lichaam bevinden. —
(HH(K/)'yini\ bekleed met eenig gezag. — (ci,v)<Hn\

(cnin'inKHi of cetn nvinn (hi\ iets in eigen persoon

doen o/verrigten; zelf ageren; ook iemand als plaats-

bekleeder vertegenwoordigen, tm un .tai iui^h\ zelf in den

strijd gaan, van een Vorst. — ihti aj) arn oaji^ belast

zijn met iets. — un tvi (hu ~jn (ui (Hn on nai \ iemand tot

bespotting door een lelijke vergelijking de een of

andere lichaamsgestalte toeschrijven. — mnxawn^m

aj) (nu (Hijj\ iets lichamelijks , eenig lichaamsdeel. —
(ui icidj) (H-nji\ lichamelijke gestalte; plaatsbekleeder,

vertegenwoordiger
,

gemagtigde. on lói z ro ihi tui xn oj)

(Hajnciaz(Hiji\ een man van een vrouwelijke gestalte.

cui aoi (V) (hii ^m (rv) \ een lelijk (of boos) wezen. — mi

aj) ihm (hi n\ ajiwni)(>aj]\ lichaamsbouw, geheele

lichamelijke gestalte en postuur; de geheele licha-

melijke gestalte hebben van iemand.

cun (V)(Hi)a\ zie owij\

ajn(V)<Hn/)\N., ojnirhi (Ey)\K., visch en alle waterdieren

die gegeten worden (bv. mosselen), en vleesch (vrg.
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no en

i

). t.?7 o wp aai 7a .1 \ schapevleescn. — uim aai ~rn

ui ,hiii\ een visch gelijkend (?). oji aai ^mlw ui ui aan ~m

Q O
iuiaaia\ spr. — ojn tui aai ^/n oji arn aaa\ tem tli iei ~ny

t

<rm(£nanji\ geregten van visch o/vleesch; toespijs bij

de rijst; nagemaakte viscb of vleesch; een vischje,

als speelgoed ; {ook een drijfhout in stroomend wa-

ter, dat dient om klaphouten tot vogelverschrikker

in beweging te houden. J.)

ojii ia aai,i\ kw. zva. 0^1 <ui aanji \ gescheurd; KN. geschorscht;

verlaten, verwaarloosd, niet op zijn tijd gehouden of

aangehouden, bv. van een markt (vrg. ijjumiii

o aan 2 (Ui aan n\ afge-JEen ander zie bij aji\ III). r

afgescheurd, uitgescheurd, zoodat er een goed stuk

af of uit is , zva. ri {naiz un aai ,i\ oji tan n na n hm,ui

aann\ hij heeft een groot gat in zijn been. — i i ui

aan 7i iai \ of il vi ? tui aan n aan \ iets verwaarloozen

,

bv. zijn geregelde werkzaamheden ; een pasar niet

houden; aan iets geen onderhoud meer besteden. —
marr>2(uiow(HTn\ uitgescheurd, zoodat er een gat,

holligheid of geul in is.

aunajiamji kx.; tuniui aan~m(ui aanji of oMunuMin
de vinger er op zetten, er aan roeren, bv. om iets

te onderzoeken. J. Vrg. aauiaaij en aai ui aaip
Uil 01 (UI aai rt \ KN. ; 7. 71 11 VI hll „. 71 11 (UI hll 1 of Tl UI hll ^JYl

ri(uiaaiji\ het gesnater van een eend; snateren als

een eend (ii u?? ri im hiin).

(Lil 17 UI? hll 1\ Zie 71 Ui l OaiJj\

n mi 11 maan 1 kx. ; n 111 > ui 11 hn ^11? 11 ui hiii* naboot-

sing van 't gewone geluid van een buffel, en ai ui 2

on (ui rn aai ^m 2 ?i ui aai ft \ dat geluid maken.

un ui ia
i
ofuii ui no ~77 ui ian\ KN. een voorgeven, voor-

wendsel; voorgeven, voorwenden; veinzen, huiche-

len. ajn(Uiaxi~m<uiaxinri\ zich ziek houden. — mui

op 11 aan \ omtrent iets of iemand iets voorgeven of

voorwenden; iets tot voorwendsel gebruiken, mem

na ~n ui aaai aan \ het een of ander tot voorwendsel

gebruiken. -— <ui(utapaaji\ voorwendsel, voorgeven;

een voorwendsel gebruiken. oji ui ia ja ~n ?t_; e? i voor-

wending van zedigheid, gehuichelde vroomheid,

schijnheiligheid.

miom|\ ook wel uvaji^isn/j^KHf.; (ei oji ia /j\ verstui-

ven, wegstuiven of wegvliegen; er uitvliegen , zoodat

het verspreid en verstrooid raakt. — <gküioxiji\ iets

in het wilde of in het blinde nemen of pakken.

07i (U) in ~m oji ia,i \ iets her- en derwaarts doen stui-

ven, verstrooijen; zijn geld of goed verkwisten. —
aai cuiaxins inéénloopen, zamenloopen, zich vereeni-

gen. — (aatuiapanaans iets doen verstuiven of weg-

vliegen.

miuiia/ixK^. 1. druk, druk en ijverig bezig. 2. het

zachtjes met de hand strijken, streelen, knijpen of

knuffelen. (3. een toltouw; en 4. een eind gesponnen

draad van een 800 wielsomgangen. J. Vrg. (unabn ia j).

— isiüiiaji of m iüi (ia~m (Ci axi/)\ iets zachtjes met

de hand wrijven, streelen, knijpen of knuffelen;

ook iets verknoei]en en iu de war brengen.

O
ii (Lil ioi ia ip zie (najn.viqw

i n ii hii/i\ zie'11 (L,7i ui asn n\

Q . Q
mn ui asnj]\ zie (uiasnji\

(un mi asii/p zie ojn -o xajt\

!Lvnij),iaii\KX. duurzaam, niet verslijtend, onverslij-

telijk, voortdurend, onverganklijk. l?7 >>(viasn~rnni

li i blijven voortleven. — ri ri mi mi ~77 11 ui asnjj\

iets lang doen duren, het er lang mee doen, er

zuinig op zijn.

o o
l?7 ui L>i/i\Ky. ; azi(uiasna\

ken. — ui ,u) i~n \ mv.— aJn (ui asn aajj\ geschaakte. —
een vrouw of meisje scha-

o
ui cl... _

oji oa rui asn n\ het schaken.

(L7iij)asn/i\KSi. zuinig, spaarzaam door zuinig gebruik;

bezuiniging. — xniui asn ~m (ui asnji\ iets bezuinigen

(azi c&t asn\jn (Bi asnji\ zuinig op iets zijn door er tel-

kens maar vieinig van te gebruiken. J.)

7.77 ui asn ?\kw. zva.ni mi asn ,7

O O
t. ?7 ia hl 1

ia. irinmoji (vrg. aanajiasnji); KN. zva.

on
(tn ia aan w 7.77 mi asn ~ii ui asnji en t_ 77 ui

asn~m(uiasnji\ al wat dient tot behulp om iets voor

een tijd vast te zetten of bijéén te houden, een steun,

klamp , band enz.— ui ui isn ~/7i ui asn\ en ui tui tun ~n

ui asn \ iets van zulk een middel voorzien; iemand

steunen, schragen, beschermen.

o - o
.7.77 ui un i\ zie uiasn/i\

mn najii asn/i\ zie ri uu 1 asnji\

ojn ajioji/i\ zie ajiajin\

a .0
7^7? (ui (Ki.p k. zie un sa i\ uvn^unji en otiw asn ui

&ji^Aaa/i\ zie ajn <~ri\ en uu~huiaa/i\

Cl
a/n ma^.1 ,7 \ zie uil ui ckiji \

OjWuim^kn. het schuins tegen den wind opgaan; af-

wijking van de regte lijn. J. — azi tui (uiji\ schuins

tegen den wind opgaan; afwijken, azi (uiw~m (ui ojiji\

scherp bij den wind zeilen. J.

ajnui(Kijj\ ook wel tui (kt/i of asn .ui^i^KK. weifelend,
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wankelend, weifelmoedig, huiverig; aarzelen; ook

naam van een van de (Li >> i.u 11 1 hii\ ajnajiaji~m

i > > ) >\ i i > i jn 1 1 ui i of ui ki Kip weifelmoedig,

twijfelmoedig, voortdurend huiverig.

o o
i ?) i ) kiji\ zie (Ui(uin\

oiivjp zie <^,*^

(Unrnaj92aJin\ zie tntuizoJinS

ld i i n > r Ar. awtoal, kn. eerste, aanvang; de vroege

morgen, ochend; de tegenwoordige tijd, thans.

l ii ii iuin \ KN. , rn ttn 2 <m <ru ~m tui truiji\ heen en weer wig-

gelen van iets kleins dat los zit, zooals een losse

tand (vrg. tunuiru/i); (iets, zooals het spanhout

van een spanzaag, om een dubbel gespannen touw

sterker te spannen. J.). on uw z uu rui ,/n tui rn rui ~m z

iuirun\ spr.

tununrun\ zie iuirLi/i\

tun oji trui n\ ook tv el ui arm n of (un tuittuipKN. los, niet

vastgehouden, los gelaten; los raken, los komen;

bevrijd zijn van iets; gescheiden van iemand. —
tui ui.ruicn<un\ iemand of iets los laten; iemand

verlossen, bv. uit een gevaar.

rnun ztui.rujj en rnun tei ar/^KN. het gevoel van ge-

hechtheid aan iets, zoodat men er niet van afzien

of afstaan kan, of het bejammeren zou, indien men

het verliezen moest; of het gevoel van genegenheid

voor een persoon, zoodat men bejammert, dat hij

dit of dat zou moeten derven, of dat hem het een

of ander ontbreekt; jammer, te bejammeren, be-

j ammering. KW. no tun ten (Kin zva. asn on ~ji om ri tui \

voor niet , zonder nut. tun turn osn ~m 2 tui w .til? \ hij

was er erg mee begaan, vond het jammer dat hij

1
het verliezen moest, cei cki on on cur, tnn\ het jammer

vinden. <nmn ui on on on ui 2 (unoniun iui\ jammer, dat

die man zwart is! — rn oji 2ó run of rn tui tei onn\

iemand of iets bejammeren of beklagen; sparen,

ontzien, ongaarne willen missen, uit genegenheid

of gehechtheid. Zoo ook rn an teooi on -jn tei tinjiw ri

<n tun 2 asn v) on ~m ten onon\ zich zelf niet ontzien. —
rn tun z ui rnj (trui \ on tun tei on onp van aard zeer ge-

hecht aan 't geen men heeft, zoodat men er niet gaarne

van scheidt. — cui on ui z mi trun \ tui rn azi ten onn\ het be-

jammeren, het ontzien van iets om het te sparen, enz.

rn un 2 ui rrhi ~ni tui (njin\ zie run tui m ,in\

a 11 1 1 ri tn,i tui s KYf . zva. on tei? om trui n\ (Skr. awalépa,

aanmatiging, overmoed. Vrg. tunnruitu).

(un(Uicrnn\TL8. verbeelding, voorstelling die men zich

van iets vormt. — tui ui nm/i\ naar zijn verbeelding,

naar de voorstelling, die men zich uit het hoofd

van iets vormt, iets vervaardigen; op de gis, in

het wilde, zonder doel schieten, schermen; een

verwarde taal spreken; oppervlakkig iets doen. —
uriuiononji of pn <un <m ~m tui tmmax naar de ver-

beelding uit het hoofd gemaakt, naar gissing, op

de gis, gedaan of verzonnen.

tun ui cmn \ kw. en KN. zva. xni ki \ kundig , bekwaam (vrg.

tuionn). txm ui 07-1 „/n tui on tei trui ui onn\ kunstig van

maaksel. — ui ui on 01 mi \ KN. in iets zich bekwaamon (

zoeken te maken.

ten <ainmji\ kn. ; un tui, on ~n ui on n\ naam van een lek-

kernij. — muiionp verbastering van uicunun/i in

het spr. tui tui, cm ^11 tui \ voor tui uii
i

urn tui \\

C) - O r Cl
tuij.ui onpKW. zva. rn uirn ruw tunuion,') of tui tui

cm/i\ naam van een aardvrucht.

iunuirnip uitwaseming, uitdamping, bv. van den grond

(311. o evr ap).

tunui\Kvr. zva. riten om (311. awan, wolk, wolken).

(Lii tui tun ui \ KN. het luchtruim , de wolkenhemel (vrg.

asntuiw en ui); ook onbegrensd. Ui cm t» tun tui tun

tui\ de onbegrensde oceaan (of zee en lucht). — ui

tui\ in de lucht zweven, ui ui uu ui \ zich in de

hoogte verheffen. aun ui tun ui ui onji\ duizelen

duizelig worden, door van een hoogte naar beneden

te zien, of door een verren afstand, dien men zich

voorstelt.

uriiuu zie uiw uil ui unui\ KW. zva. (Liriun x.in\ blan-

ketsel tot versiering van het voorhoofd.

d9iq\KW.; (lti tji uil ui\ zva. 'M'ï-V ledig en eenzaam.

uiiui!uiiui\'&.T$. van de ledige ruimte vóór de schep-

ping van de wereld.

•uil 11 ui 2 \ zie 11 ui 2 w

rntunui\ gew. '^^.^.77 l̂ 5)^KN. ieder, elk, in uitdrukkin-

gen als 1I1 ui ri no 2 rn uw ah ^ ieder de helft, unriiri

ntLiia.ci\ ieder drie. tiai!iui^rncun(ui\ ieder twee. —
ai :ki u> \ poet. , rituiztui\K^. , zva. 01 (en tui \ bv. oji tui

trui ? 11 (Ki 2 ui \ ieder de helft. )iii2riiiKi2Uu ieder

afzonderlijk, één voor één. — <?7 :ui z tui tui cta^ in

verschillende rigtingen.

tun tui tuntiJi,\ zie uij Ty \

uiirun\KW. een glans verspreiden.

tun iu\ 1. kw. zva. i.n n 1 ^\ en n (ki tmiji (vrg. uu
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ix)>); 2. N. , xnn.rj)Z(hnn\K., slecht, gemeen, van

geringe waarde of hoedanigheid, kwaad; lelijk, mcutz

vn ?i_?\ een slecht mensch, een boosdoener; iemand

van weinig beteekenis; slecht volk. nr\ajiam<rui\ een

lelijk uiterlijk, lelijke figuur. (unartannajuniHis lelijk.

rn cunzruiajn ivi \ slecht of lelijk. — xn arm vun arm\ vn

tnaJiziHi~/nvi(oizaon'\ van iemand kwaad spreken,

iemand een slechten naam geven; iemand slecht be-

jegenen. — vncniKHVi vn nriaji

z

iht\ . iemand kwaad

doen; iets bederven {zie ook bij mi ?u)- — vnarm

wil ^?? ?? h~>i \ vi ii u> ? m hu hin iemand slecht noe-

men, voor slecht verklaren, in het ongelijk stellen,

verongelijken, minachten, schenden, lasteren; iets

lelijk maken. — <un arm oyï~m arm afyi\ xmmajtzaa-m

n l~)7 ij.,Kip van slechte hoedanigheid, van de slecht-

ste of lelijkste soort.

'B^r te slecht.

O
IKTI 7.7? 7X) hl hl

O
(UHunarwsTS.,

I\ 7.7)7.77 ?7

O
ttJl v ninajiz

(Hi/iMs.., het kwaad; iets kwaads, eenig kwaad. —
o o

:&iiun iv) ki\

kwaad aandoen.

I 7? V1 Z h) \ ))ê ,

n ixi\ bd., mntrwojnirviMS., 707?7_?\ of a^ojttnaji

en Ti arm 77 aji ki i of ynii iv) 7i v) hi r k. , a<n arm ~ji acn

KI. , een ring aan den vinger , vingerring.— i~? 7) rm

ao-rnin rvi ki\ iemand een ring om den vinger doen.

7_7??77\KN. een rijststamper {vrg. x.nx)). ajtarmnn^m

,rxi\ of vin in hi) ^ii iv)\ spr. vn ru ri mizii\ naam

van een strijdknods. vn rvi vn ?t?\ naam van een

thans onbekend icapentuig , vjaarschijnlijk een soort

van knods of strijdkolf.

<L7?77 77_??\TD. KN. ZVa. KV 71 VI Z hl h!7 hl 1 S . , hl) 77 V) 7J

7,7; hl/j\K.

O ^ O .O t n
cvmxi\EM. zva. .wtureip :vv7V).vii 7V)\ks. lot, prijs,

roem; geroemd, vermaard. — osi arm aJn rvi \ iemand

loven, prijzen, roemen. — ,vi «n rvi (vm ru\ het lo-

ven, de lof.

O
CVT) 11 7V)l\ Zie 77 7X1 Z\\

O - Q
ivv 7vi\ of ii (vm )u\iw. zva. ri(vvxs)\ en tunarm zva.

o o o
(viirn.\ ojioji^ en .E?i57?\\ — (vn.7Vi\ gew. ivv rvi

!univi\KX. iets dat door de ouden tot naleving is

voorgeschreven, en dat men beschouwt als iets,

wat men niet straffeloos overtreden kan; heilig ge-

bod of verbod; heilige pligt; of bezondiging ooi-

naam van een plant {het vjordt verklaard door

7j?j_a\ en 7^>7,~7)\\ Skr. ild, woord, heilig woord).

Zoo zegt vien tvii ivi XjT> ivi ri hi r) il) } kii hi of (vn

in is) iviviiiKr) nn Ti tóizam\dJi \ en gew. enkel \m rui

vii 7vu\ /vf) 7V) vii ivi v) hnvi\ wat een bezondiging!

rvvrvi\ I. kn., (vnagi asnn\ kd., het vloeijen, het vlie-

ten, de loop, afloop of stroom van het ivater of

van een vocht; op het water drijven. — <&iarm\ e/j

ecyosnn\ vloeijen, vlieten, stroomen, afvloeij en; drij-

ven; ergens uitvloeijen of uitloopen. e? asn ooi a;\

vloeibaar, ri vv z ^7 vn hi tan hii £7 trm £7 7?/? q,\ en mn

£? 7o,?e??e>\ spr. — rntKnarm\ door den stroom van

het water meêgedreven worden, wegdrijven; drijven,

vlieten; door den stroom van het water meegevoerd

verdrinken. — nxnrm\ zich met den stroom van

een rivier laten meêdrijven. — vi7i7V)hi^ iets,

een land, bevloeijen, onder water zetten; een aflei-

ding aan het water geven. — ui ii ivi hu ^d ti kd \

irater doen loopen of afleiden; iets doen drijven.

—

?? i) 7i )v> hii _?? 77 ?,7? \ van 77 ?£?7 ?u\ iets op het wa-

ter met den stroom laten voortdrijven. — <un 77 ??_?

(Ki ~ n )! iv) hi ?\ kleine geul om het water te laten afloo-

pen, of die door stroomend water zelf gevormd wordt.

II. kw. tisicKiw — ;J7?L7\KN. vlieden, de wijk

nemen naar een veiliger plaats. — vinivihis naar

iets of tot iemand voor de veiligheid vlieden, de

wijk nemen. — vi /1 iv> vu ^d 11 ,hn\ met iets of

iemand voor de veiligheid wegvlieden, de wijk ne-

men; iemand of iets door de vlugt in veiligheid

brengen. — t_7 u? ivi \ het vlieden. — t_? xn 7) 7vt

7,77 wijkplaats, toevlugt.

III. am ix.) \ of vii 7vi .7^77 rvi \ KN". vergoeding ; scha-

devergoeding; vergoed {vrg. irvi^ri^ tairv) 11 \ en vii

il)) E)^y). — vi 77 ïvi hi \ iemand vergoeding geven,

schadeloos stellen; iemand iets vergoeden, dat men

van hem overneemt. — vu ?? 7V) vi tmji\ schadever-

goeding, schadeloosstelling.

(i/nflta\KN. speeksel, slijm, vooral van dieren {vrg.

(unaxv\ en (vnxri\). E)H)vii7V)\ spr. Zoo ook kdii

q
71 r_)Z KI ~7? IX] w
( m I

o a
ivv rvi mn rui N. zva. ,£? ??_? £7

l?\\ — e? ?7_7\ oj ri(&irv\\!$. KW. , 7577 t&
'I

asnn {van isrj asnji) K. , x.11 ?? .7777 ?? ni hiir, ki. , meedoen,

meegaan; mee; bij iets behooren; onder iets of

iemand behooren of staan; bij iemand in dienst zijn;

zich met iets inlaten; zich voegen naar iemands ver-

langen {vrg. v-7iini?\ bij mt?^). ieiivi ^iruj\ xsii

asn vi) e? vi) i\ zich op eenige wijze met iets inlaten.

.— 7? 70? 7t;

\

kn. onwillekeurig meegevoerd worden;
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meegesleept, door verleiding vervoerd en aan iets

Q O O
overgegeven. — cun i trui z(hj\ M(Eiiigi\ cuTiriarmri'-n

h» \ met iemand meegaan ; bij iemand dienen, cui ri

<n<nmiH2.\KN. (van cun ri rvi z cm n) met iemand mee-

doen als maat in een spel; iemands partij nemen,

liet op iemands hand houden. — cun <n n,i z mi ~m rj

tnnii\ -h-) : ) uri un mj\ cun r>mm 71m arn rj ren \ iemand

mee doen gaan met een ander; iemand meegeven

aan iemand; iemand in dienst stellen bij iemand.

o . .. ...

(cnriiru2iKn^nm<KTi\KN. iemands partij opnemen,

iemand vervangen, in een spel; iemand beschouwen

als meegedaan te hebben, iemand voor medepligtig

houden of verklaren ; iemand er mee in doen dee-

len, het mee doen ondervinden, er mee onder be-

grijpen (ook de vogels wegjagen van de rijstvelden.

J.) . arn cun <n rui z urn ~m nj (hti\ er meê in betrokken wor-

den. — (un n 'TL') z (Hij) s~KN. iemands maat in het spel;

maats zijn met een ander. — cun rj tui z ra cm^\ mee-

gaande, volgzaam, van aard. — cun ri rui

z

chi ~m ri

O O , o
<ntruizfncHiii\Y^., cijurjxcjirj'-naaicmi) of (un cun ihii tui nq

rjrn \ki., partijdig.

CV /
cun tui \ N. , (ki (u»\ k. , slang

(
311. o el ar , vrg. cun tur\

Sd. oraj); Tj. Sengk. 8. r)(unzrui\^w. zva. cuicbi

tcyasn/i\ omslingering, omkronkeling, van een slang.

7 o O o
cun ru cia ni \ zie ben. cuiiruuun cen^/Kiarn asiiiKii/i (of

O N q o
cnicuri amji) , ri ra z tli rn chi snrui c&i chi\ en cuiim/i

cniicunru)\ spr. cunruicuiirui\KN. de ruggegraat , rug-

gestreng. cun7x,icm^(rui(Kr^rj(uyi\ zijn ruggegraat. —
ccjru\ als een slang doen. tui rhi ra ^ri \ zie cun rui ra

<r>\ ben. — cun /rui

m

~/n\trui ron of on cun z rui en chi ^nz

crui(HTj)\ kale, gladde rupsen, die geen haar hebben;

en het aandeel van de gesneden padi, dat den eige-

naar van het veld toekomt, vóórdat het in bossen

gebonden wordt, ti cta z xn cun ru cm -mrui lHi/j\ een ge-

bed om slangen te bezweren, ernaru (of rjikzcm)

cu)i n i i,i . n ii ihn/j of rir/nzruirirn ^/riztrunKin (ceiri

tn <ii ztrurjiHi -jnzrui onn poet.) een vleezige hals , daar

plooijen ala kringen omloopen; wat voor een schoon-

heid gehouden vjordt.

tunanjis 1. zie tui/ruw 2. kn. zva. ajncurxbnji\ kneding,

doorkneding, doorwerking, door drukken eu knijpen.

— ii ii ii ij ui bij herhaling kneden. — cuiri >i i i.) ,

iets doorkneden en doorwerken; oo/c op allerlei wijze

knauwen, scheuren en knoeijen, zooals een wild

zwijn zijn prooi doet.

n,xiyj\ I. kw. zva. clti arm cuiji en nA rrf^\ hoofd en

o7Tr)*o^\ gevest, kn. naam van het bov enteeken

voor de vocaal i, en van de andere boventeekens

,

ojui\ het boventeeken Lajar. cun rui

ii nr, ^ cm <nmm aai n en cuicm tui xjiu^is

een hoofd van de zendelingen of boden van den

Vorst, en een voorvechter. — cunrcocurirtp opper-

ste, hoofd, xji

xmxui\ zva. a

rui (hi mi xn ram chi/i\w IICHIJJ^ het hoofd

van de vierschaar. réj^n^i \ distrikts-wa-

terhoofd, die het bestuur heeft over de waterleidin-

gen en over de verdeeling en leiding van het wa-

ter. — eert ri iriz cHifi of cunr)ru?(Hi~riirjrLiz (Hi/j\

hoofdeneinde. — cu ra rti \ hoofdpriester van een

distrikt of regentschap ; (ook benaming van de nok-

balk in sommige fatsoenen van huizen. J.). Hen an-

der cun on rui z cmji zie beneden. cui cuirijixni XjTizjiji of

cuicuirui ca/1 oji cuiji\ de hoofdpriester bij een moskee.

cEjiaJi-^jicuirui\ de opperpriester te Soerakarta en te

Djokjokarta. cm tui rui xm (Hrny of cui ceirui xrn !Hyi\ de

aanlegger en eigenaar van een afdammiug, en het

geld dat hem betaald wordt voor het genot van het

water. — cui(uir>iruz(Hij]\ het gebied van den Mas-

Paugoeloe.

II. kn. (het strottenhoofd of de keel? Vrg. arn

trui).— cui (Wj\ iets doorslikken, inslikken;^, iemand

opslikken; in iets berusten, toestemmen (vrg. (Lrn,'*Q

rhi/i\ cuicHirhin). cuirui tun ieïi ckyi (hiji\ adem halen. —
ricHnzrtp doorgeslikt raken, bij ongeluk doorgeslikt

worden; ongehinderd door de keel gaan, niet in de

keel blijven zitten; gewillig gaande; kunnen slikken,

door de keel kunnen krijgen; geen been of zwarig-

heid in iets vinden; onmeêdoogend, onbarmhartig.

ricunznaricHnzcrtp iets niet door de keel kunnen

krijgen; iets niet over zich kunnen verkrijgen; niet

onmeêdoogend. ajiixmcuixmricunz^iriHiizrii\ dat

kan ik niet van mij verkrijgen; dat stuit mij tegen

de borst, chii rui ri r.n z thn ri chi z rui chiciji \ het is mij

onmogelijk iets te gebruiken. ^JinrncnjittrnniHrii a/M ©i

ciouHi/i riojnz^iri in? n i ; i ari chi ^rn:HirjiHii\ spr. -

r)}mzriruz(Hifi\ onmeêdoogend van aard, hardvochtig.

ri cun ri trui \ zie rixjnri(tui(unn\

ricuiirj,iuz\ Holl. kn. el, e 11 e (vrg. x^ncui). cKiriajn

rj ru z \ een el. — r> mn on trui i imj bij ellen, bij de el.

i)ini>\ 1. kw. zva. nriajiKnii en mjiii; (vrg- ajn

ui); 2. N., (Hn<ri(iciZ(Kii/i\K., zva. (hvojuiw cun trui $
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aai arui % \ zie beneden.
o o . o o

ck,i ni^\ zie oji ax i % w

o . o
ajntrijii\ zie flta^w

O o . a
(ünrLiq\ zie rtijw

ajnauij\ zie otji^w

ajnoimz$\ zie oirciz^w

Q . Q
ajnaui^\ zie mnw

ajn iui .? \ zie rnojmrci^w

<uniu{\N. , ajn (hihii/j\k., 01 aai zihi\ {van (untj/i) KL,

thuiskomst, terugkeer of terugreis naar huis. —
amruqajnaru?\Kïï. remunefatie in geschenken {ge-

woonlijk in geregten, kippen, eenden enz. bestaan-

de") voor het leenen van Gamelans , voor genoten

geneeskundige hulp, of voor andere bewezen dien-

sten. — (Eiru?\ rei (M(K7)/} en ainiizia\ naar huis
f)

* ^ UI I oij

gaan, terugkeeren naar huis; terugkomen op een

vorig standpunt ; hersteld worden in een vorige be-

trekking ; gerestitueerd worden aan den vorigen be-

zitter, cei (ix.) % (Ei tit)^ (Ei asji rei
j
\ terugkeeren tot

Gods barmhartigheid, een uit het Arabisch ver-

taalde uitdrukking voor het sterven van een Mu-

zelman. — (ei<iru % ttn \ asiqsiaai\ ergens, of tot

iemand, terugkomen of terugkeeren; weer in zijn

vorige betrekking treden; een vorige vrouw weer

terugnemen, rn aui ?
t

ajn ruj a_,n \ kn. , ook wel (xnaa

(

kti\k., een remuneratie geven of zendenom ~m aa ;,

in geschenken voor bewezen diensten. — arnarci^ajn

<n aai \ (ei ag aai ,nii aa/j\ mi (ei i aannoi aai \ iets ofiemand

weer thuis brengen of terug bezorgen; iemand in

zijn vorige betrekking herstellen. — ojii tui % ajn aa/i\

ten (hnmi (Kin\ weer thuiskomend, van tamme bees-
të'l wï, c_y(

ten, die vanzelfs weer thuiskomen, (uhik trui ^marui

^

a_n aajj\ zie bij aun a^rLi/tw on aai z arum (tan isKN.in

ieji asn 01 aai z (hi <n aan \ na de bevalling overlijden,

men gelooft , dat een vrouw , die in de kraam

overlijdt , voor de tweede maal op deze wereld ge-

komen is, en weer naar de andere wereld terug-

keert, d/n rei q ajn aui q ajn aa n\ (L/n aa aai ~m (hn hu (Hl n\

met elkander weer thuiskomen; weer bij elkander

komen, van gescheiden, maar weer verzoende , echt-

genooten. — a,ioui^\ zie ben.

cnajnzaui^\ of cunrui^KTX. zich met iets bezig hou-

den, werk van iets maken, iets beoefenen, on ajn z

aiji^aaiazn(Hiaaji\ zich oefenen in bekwaamheid of

kundigheden. 01 ajn z axi ^ tui ,a^i\ de letteren beoefe-

nen, on ajm axn .? asn oji\ tapa oefenen, on a.m z rui ^ cm

om (ei on n de wapenen hanteren, on ajnz ara % oji hji \ het

zwaard handteren. on a^n z aui .? mi cei on om on n ofonajnz

ru^(Ei(Hn\ zich bezig houden met de genietingen

van een aangenaam leven, on om z rui ^ om oji ieji -Jiaa

aajis de volmaaktheid beoefenen; zich door heilige

oefeningen tot den staat van volmaaktheid zoeken

te verheffen. oia^7izrLi^(uinim\ werk van het lich-

aam maken, zich opschikken. — 01 ajn zaui^oi ajn z

ru.nKN., ook wel ojntK» rnj}~jrj(Kj)(ruij)\K. , eten klaar

maken, eten koken. — 01 asm oui^\ of asiaruiq\~K.N.,

ook v:el on oji z aoj rei n of an(KH(rti/j\K., met iets zich

bezighouden; den grond bearbeiden; eten klaarma-

ken of koken, arn axi^ aa cm nr, \ zich bezig houden

met het rijk, d. i. met staatszaken, on oji z arm %
> oji ieji

aani\ een redevoering houden. ai azrizarui^(KJi<Ei\ zich

vriendelijk toonen. on arci^ajriaai oji aam aajt\ zich

oefenen om bekwaam te worden. — 01 amz arm ^ om 01

r)Hii\ voor iemand eten klaar maken of koken. —
on un z rui ^01 ajn z rm ^ ajn aaji\ KN. , ook wel ajii ao) trui ~/n

oji rLicHi/jsK., kooksel, klaar gemaakte spijzen, ge-

regten. — oji on 071 z rui ^ \ ajiarj rei ?\ ajianKj) aui n \

het zich bezighouden met iets, bearbeiding van den

grond, enz.; {ook een kok. G.). — <riajizarui^\ en

nia^azvuiy\ zie ben.

anajnzrLi{\ zie 0^ ajn z on rei ^ w

vi ajn z <n ra > \ ook wel onajnzarhi^\ in de spreekt, ook

o
in(L,wmam!)\7$., ajn ag ikh n\ kw., ajn (hi arcijt en oji aai

anarni\K., wat verkregen wordt; iets verkrijgen,

bekomen, erlangen, behalen, magtig worden; iets

kunnen verkrijgen, kunnen vinden, wat men zoekt

;

een zekere tijd {bv. drie jaar) krijgen, door zijn

duur bereiken; iets gedaan krijgen, afkrijgen; doel

treffen, slagen met iets te doen; iemand of'iets tref-

fen, bv. met schieten; opbrengen, van een land dat

bebouwd wordt ; bij woorden , die een verbinding

beteekenen, zva. ons

die huwen beteekenen , zva. met; tp. zva. aaipi

{Jav. Mal. bolih of bol ê). Ook is (najnzonaui?^ {in

de spreekt, ook (niruiq\) en om on cm z aa/j poet. en

in deftig proza, N., aJn (hi oruiji\ en meer gew. om on

01 cm CHijj of aJhaicm chij)\K. , een hulpwoord om van een

gezegde een naamwoord te vormen {zie de

Gr.), ai ajn z ai avi^ cm ai &j)\ ajh (ui ayi ceji oruin\ slagen.

01 a^ii z 01 aiji
f

oji oji (u?> \ dooden krijgen , d. i. in een

gevecht er in slagen, eenige vijanden te doen sneu-

aan vast; bij woorden,

O
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velen, on cunz on rui 9 tnn tiii ivi (un »njj\ misdadigheid

(schuld) behalen, zich een schuld op de hals halen;

m i m<n n i >ri xjii mi mi tn clvi z chiji\ hij deed het voor

de grap, het was een grap van hem. on cunz on im 9 cun

0511 \ (uhaj) rui(Hi9\ toegenegeuheid verwerven, cukhii

m '- n n asii z cuiji\ nieuws bekomen , wat nieuws opdoen.

on cunz rj ,nj) 9 asrj<nj\ de slaap kunnen krijgen, kunnen

n q„o o cv
slapen. 11 tii HnrncKi<ri,icuii 3ri<rr>^ia?t± <

-i'i<Hn (isii\ in-

dien het plaats had te Soerakarta. crjionojnzonrui^ri

on a/n z ri trui ^ \ of (K.1 on ajn 2 on rui 9 on ajn 1 on orui 9 on ajn \ zoo-

veel als men gedaan kan krijgen, zooveel doenlijk,

zoo goed als mogelijk. — ncunzncrui9onajnzr)rui9\

(uh cui rui -jri aji ruiji\ wat iemand die ergens naar toe

geweest is of van elders komt, vandaar mee brengt,

vooral tot een geschenk. — oncuizonrui9ajnonarn\ oji

rui trui (tin on n\ iemand iets doen verkrijgen, bezor-

gen; aan iets vast hechten; iemand in het huwelijk

verbinden met iemand {een ander zie bij cun cui ruin).

— ri a/n z on rui 9 cun chi n\ cun ckh rui an n\ slagend van

aard, gelukkig in het verkrijgen van hetgeen men

zoekt of wenscht, bv. van een gelukkig jager, on cun 2

n rui 9 on cun z on cnji 9 cun an n\ ajh(iJirui~jri(iJicru)(Hin\ wat

iemand verkrijgt of van iets krijgt; opbrengst. riunz

nnr\cunznrui9najnzr\rui9ajncHin\ niets kunuen op-

doen. — on mi ? on rui 9 on un 2 on rui 9 ajri \ asi cui rui ~.ri cui

rui\ iemand van elders komende iets meebrengen.

—

on onzon rui 9 on iun 2 011 rui 9 run on om \ cui cui orui~m cu> rui ihii

(hnjj\ iets ergens vandaan komende meebrengen voor

iemand. •— nnajizrui^KW. het verkrijgen; hij die

verkrijgt; ontvangen. — 11 rei 2 rui 9^
\ kw. zva. 11 (un?

rirui9\ en cui asri asnn\ —
//
ajiriarnzrirui ?\ ook wel

O . Q
tui 77 aai ?. rui 9 \ of (ui on aai z 11 rui 9 \ N

.
, (ui aai aa aain en

gew. cui aai aa aai n\ k. , wat te verkrijgen of te beha-

len is, nut, voordeel, baat, strekking; middel om te

erlangen; als middel om te erlangen, om; de zin,

dien woorden door hun zamenhang opleveren; een vol-

doende zin geven; iüi aai an aai n is ook, even als (uh

oji ruij) , kr'ama van ai ajn z ri rui 9 \ ook in den zin van

aan, aan vast. on run z *n oji on aai z 11 rui 9 \ het gaat niet

goed. — ren ii (H7i z on rui >\ cëiaai aaaain\ voordeel aan-

, 0.00
brengen. — cei ri ihti z ri rui ?a/n\ of ceiriaaiz rui 9 ajn \

rei aai cui rui \ en (e'ji urn aa ikn \ baten, aan het doelbe-

antwoorden, voordeel geven, verstrekken; voordeel

hebben. ri om ? ri rui 9 tun mi aai ^ of tei ij (hu /11 1
>

)

run riarn\ rei urn cui an ,1 ih n aan \ en <en urn op aai /nn m 1,1 \

iemand iets doen verwerven; voor iemand iets zoe-

ken te verwerven {bv. door voorspraak) ; iets doen

gelukken, doen slagen, klaar doen krijgen, op een

voordeelige wijze aanleggen, voorspoedig maken; den

zin van een figuurlijke uitdrukking overeenbrengen

met hetgeen, waaraan het beeld ontleend is. — cui

oi mi z ri rui 9 (un aan \ ajicuicm rui (hi/j\ het verkregene

,

een verkregen goed {cui a~i (k,i rui an n zie ook onder

(Hii ri,rui 2). — 1 icki 11 aai zon rui 9 \ cki (hti iHi /hu n\ zooveel

als te verkrijgen is {/ui /hii aatHiin\ in de spreekt, zva.

/uh /ui /ruifi en oji chxi chi hu 1 J.). — (urn 11 (unzv rui ^\

/cm hii M(Hiyi\ verkenen, begunstigen.— ccmon/HKizon

ri rui 9 iun <ri (Kn \ in iets genoegen nemen.

(unrui(un(rui\ naam van een berg in het Padjadja-

ransche.

/un rui (hi/i\ zie cun rui w

(un/rui !Hijj\Ktf. 1. groote golf, baar {vrg. on /un 2 <en aai n).

2. cun rui /Hi n\ en gew. /un rui chi sn rui on n\ ook /un

arri(unrui(Hi/j\ het gerucht, waarin iemand staat;

iemands naam en faam {in een ongunstigen zin). 3.

(un orui chi ~m rui (hiji\ groot vierkant plein vóór de wo-

ningen van vorsten en regenten, maliebaan, oicdiz

ihii (critun/uri ruicH-n -jncrujcni&qciK chi\ iemand die in het

o

)(ur)(£ii(uncruii

gerucht staat van een boosdoener, ri col z cun mi cun rui

/m^mixi(Hiiin(iK(Hi\ die persoon staat in het gerucht

van een boosdoener te zijn.

cun 11 rui

z

/hi n {grondv. onruiz aan) KN. langzaam, zacht.

cuniiruizaa ^rnriruizcHiji\ langzaam aan! zacht wat!

— cun 11 rui

z

chi 11 (hti \ iets langzaam laten doen; iets

zacht doen. .un 11 crui 2 chi ^m 11 rui z chi win of on rui 1 11

ii (hizihi(hiji\ langzaam, zachtjes, van iets dat lang-

zaam gedaan wordt, langzaam aan, langzamerhand.

O O o j. o . ,— (Ui 11 rui z (Hi ~ni 11 iui z in \ of 11 an ? n (hi z hi \ iets

langzaam doen; langzaam gaan; vertragen.

cun Ti rui (Hifi \

erffn III.

o • o
/uniiruiz/Hiji\ zie tun /rui \\

r^/n^/Hi^

tun iui (hiji\ zie (untn/tw

cuiicnjiHin\KVf. I. zva. <kii cuj
]

crui\ onderdaan, nederige

dienaar; ook alspers. enbezitt.vrnw. van de eerste

persoon: ik, mij, mijn. 2. zva. iui cirn etui chiji\ voor

Uw Majesteit of Uw Hoogheid, ook als vrnw. van

de tweede pers. zooals anders 0^1 on iei ~ji tuin ihi /ar

(Ein , en als bezitt. vrnw. /ioari/eijj\ — icirui an n\ zva.

een baiitmuiq van Batara
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Goeroe, aan aan a^i ^ oji arLa nan\ de gunsteling van Batara

Goeroe. — (airnjiihcrs zva. a~i ajiaru ihnw — ajnoxnaa

aan\ zva. dan ajinrui\ — xnaairLinan\ zva. (uixnaji

ox.iaan\ de Heer; ook als vrnw. van de tweedepers.

,

zooals ojnouinan, dat er een verkorting van schijnt

te wezen {en misschien is tui K77 tli aan wel een ver-

lastering voor oji n hu z nxa aan \ van ai aam tli aan \

pass. van ajioTnaan\).

ojnnaxiz aan\ 1. zie bij ajiiiLi\ I. — 2. KN. stem, het

geluid van de stem, of dat met de keel gemaakt

wordt (misschien van amaui\ II. Vrg. tu}-~n). mnv

n tli i na ajn ri am z \ je stem is schor. Zie ook bij asn

ai un aain en ai ojiz ri (Ka i \N

oiajnai axu aan\ zie ^ am ai tli ? w

ai ajn 2 TL* aajj\ zie ojnaxi^

(ur)arLinflni\ zie a^oi rui oji il \\

ajn aui > kw. en kn. 1. volgorde , loop , bv. van een verhaal

of gesprek; naar de volgorde, geleidelijk (vrg. am

Tiasnji). 2. OjTitli- en geio. oanarui\ een touw of

koord, dat een beest om de hals heeft; M} ru iemand

noodzaken om te blijven. — marui\ een beest

of een gevangene aan een touw hebben, of een

touw om de hals binden. aaiaanaui\ pass.

CV T O 77nmau\KW. 1. zva. asn on oui n\ in proza alleen in ge-

bruik van een stuk, een snee, Dhidèng. 2. gemis,

ontbering, verzuim. — aai mui aji na n\ van groote

honger ziek zijn, van honger versmachten, (siasnitm

sterven van honger.

Ojii lil \ ongebr. Hiervoor is thans cm oua in gebruik.

— ariarp in volgorde, geregeld, verhalen. — oji

axini\ iets opvolgen, naleven, iuachtnemen. — ojti

nrhi ni naj)\ een spoor, gemaakt door buffels, een

slang of menschen, die er langs zijn gegaan; een

volgreeks van opvolgende geslachten of afstamme-

lingen; velen die achter elkander gaan; (ook een

getrouwde vrouw. G. Het wordt verklaard door tui

nanvf)).

O, / /
n.nnaui\ zie auiw

O / S
a-n (L~>\ zie asiw

ods . "V
om rui \ zie now

o/
arm oji aan \

oam ai aui\ zie 77 ruw

am ai ox.n\ zie ai truizw

<ru ?t_j\kn. het uit het water opspringen van een visch;

het op zijde sjmngen, een zijsprong doen, bv. van

een paard. — VBirrui\ uit het water opspringen ; op

zijde springen (een ander zie bij ui tli). — ojiieji

axi\ het uit het water opspringen; het doen van

een zijsprong.

ajnr7i\KT$. kwijl, zever (Ml. Hoer; vrg. ajnaxn\ en

kwijlen; saliveren, watertanden.(unxns). w
o /

azixnnri\ iets bekwijlen. — ajixnasr\ het kwij

len, enz. (L/?7 (ai aji aan in een sprw. zie oij i&i

G) 7 G)

'

<ht\ onder aa\.

ajnru\ I. kn. een waaijer, bv. om het vuur aan te

v)aaijen, aan één zijde van een steel als een vlag

gehecht (vrg. aan aznasnn en 01 asn ajioJin). — (ciarui

-n\ iemand of iets waaijen, bewaaijen, met een

waaijer wind maken.

II. kn. het afvaren of afzakken van een vaar-

tuig met de stroom van een rivier (vrg. 111 aui). (ui

mn-irwnni\ beneden stroom afwaarts. — (&nnji\ af-

varen, een rivier afzakken, met een vaartuig of

vlot. -— r.iïLmi\ een rivier afvaren of afzakken

met een vaartuig. — (earumi 01 aai \ iets doen af-

drijven, van het water gezegd. — oji rumi ai aai \

iets laten afzakken, afvoeren.

III. kn. de toon , zuivere of onzuivere toon , van

een muziekinstrument.

ajn ai tli \ naam van een plant.

ajiiaui\Kïï.; (unrLi(uii7hi\ naaigaren (vrg. ajiiaa). —
/ o . ,.. TT X X o

Knarunri\ zie bij ajnarui asnji\ 11. ojiouiojnoru>
rri\ er-

gens een draad in doen of steken.

<t/77 /ci\ kn. rups; worm, wormpje, made (vrg. ajnnrui\

amaruix a^ai oui\ en 00) ffoi); ook stuks, alleen van

pisangs. a,rj(L~yajjaui\ naam van een soort van ruige

rups. ajn ajih 1 , tli na n « naam van een lange kale

rups. — rm-. zich krommen als een rups. xangi

naii-Liaan\ met de kop tnsschen de voorpoten stei-

geren, of doorslaan of hollen, van een paard. •—
(uii iJi (urj rq_\ de ringen aan de loop of de lade van

een geweer, waarin de laadstok gestoken wordt;

ook naam van een lekkernij. aji ajina\ en njias

X o
13 m

njijaji<-ii\ kromme vingers maken, iemand bestelen,

iets ontvreemden. ajiajiamaji^i\ een geweer van

ringen voor de laadstok voorzien. — aji/i^ ajn aji^ri

ai aai \ een geweer met ringen voor de laadstok la-

ten voorzien. — (una^i(uiaaa\ wormstekig.

rt_/nrL7\KN. schroef, kurketrekker. Zoo ook amnjiojn

axi\ (vrg. (unajf). — ojiod\ schroeven, draaijen,

in- of uit-schroeven of -draaijen.
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i 11 n j kx. 1. het rekken, bv. van een touw (vrg. ri

naminartaz)} 2. zaaijen, poten, in den grond leggen

,

door het zaad in vooraf gemaakte gaten te strooijen.

i.Mijin-. pass. — lij ui tij ni\ 1. een riem, die

door middel van een gesp verlengd of verkort kan

worden; stijgbeugelriem; 2. ook n xn > m ïxi i n xiu r>

ii in?\ een hoos, waterhoos. — zi na\ rekken, zich

uitrekken, langer worden; in het lang uitgerekt,

van v:ol om gesponnen te tcorden ; zijn gang, voort-

gang hebben, van een regtszaak of pleidooi. — xn

ili\ iets rekken, uitrekken; aan iets schot geven,

iets vieren of laten vieren, bv. een touw of iets met

een touio ; garen afwinden; een regtszaak voortgang

doen hebben; ook verplanten of overplanten, bv.

van katjang en djagoeng. vi ixi.xn ixi\ iets bij her-

haling knijpen en trekken. — viixim \ iemand schot

geven; fig. iemand bijstaan met levensonderhoud;

ook een akker bezaaijen, bepoten. — vi ivi <~n r> kii \

en ï) ixi -nrj hii \ iets doen rekken; een regtszaak

voortgang laten hebben. — txm ixitiki.i\ gezaaid,

gepoot; het gezaaide; afgewonden garen. — xi xn

ui het rekken, verlengen, enz.

mam ivr kx. in groot getal achter elkander loopen , de-

zelfde rigting naar een plaats nemen; krielen, we-

melen, van mieren.

vj!LW2'r]rxi\KN. het geheel uitkomen of uithangen van

een oog uit het hoofd door een slag of val {vrg. ri

rjxmrj 1X1?). — ii,zi?riixi\ geheel uitkomen of uit-

hangen van een oog.

rjxmn^.rxi2\K^. het ergens uithangen, zooals een snot-

tebel uit de neus (vrg. nrix/miiixi); ook naam van

een zeevisch. — ri ei z 717112 \ ergens uithangen; ook

zva. :
j
n i rekken, langer worden; lang uit- of op-

schieten, van een jong pisangblad. — ti vizti rxn\

zva. ii ui rekken, uitrekken; ook draad trekken;

vrg. «JiJ^|x
• D

i n ii ii i> imn\ zie !xnuixi2ihm/)\KW
O

i n n >?>'»// N zle Tl ' ' "
1

)

i ii ui i.nj of ni 1.11,1 kx. bogt en bogtig, van het leni-

)

mer van een kris ofpiek. — xirvjyyyi\ buigen. G. —
t i >i j )./j,i\ iels regt buigen, dat bogtig is. van lan-

ge voorwerpen;
fig. van het hart; ook een halstar -

rig mensch buigen. — <ui kn rvitnrrn\ toegenegenheid.

— tui i. ii ii i hui zie beneden.
•\

7' 1 "/

i n r/ n i i,n i of ri Ti.xi.-n/i\ I. KX. het openhouden van

de oogen. — ai ri rxi kii /i\ open zijn, zich openen,

openblijven, van de oogen; de oogen open hebben

of houden, wakker zijn, wakker blijven. — .tirxi

hu ii nihiiix de oogen open hebben en wakker zijn.

— fi ii ixi hii \ bij iemand wakker blijven of waken.

— in ii rxi kti ~t? 7i ,kii \ de oogen openen; iemand de

D O -
oogen openen. — xn n ixi hn ~ mi ixihii hi/i of riixi

ri.hpi hii >n /i\ met elkander opzitten, de nacht wa-

kende doorbrengen.

II. kw. zva. xi e? ïxi tm 1 en jokVakx. de tijd der

bevalling van een vrouw.

xn ii 1X1? kt) a {grondv. iiixuhiin) KX. geroep; geroep

van de menschen over iemand of iets (vrg. fzi rxi

kti.i). — xmi rxi2Kn r, roepen, iets roepen, zooals

brand! een dief! xn 11 ixn kti ~m 11 1x12 mt>JI^

aanhoudend roepen. — xn z.i ii txi 2 ktuj of' amcenvi

ti m? kti 7\ po'êt. aan het schreeuwen zijn. — ktitj

tj 1112 kti 7\ vermaard, van wien een geroep uitgaat.

— vi ri ixi z kti -n kti \ of xn ri 7X1 2 ttm 7i kti \ omtrent

iemand of iets het een of ander (bv. een dief!)

roepen; omtrent iets door roepen waarschuwen; iets

o O
uitroepen , uitventen. 1,1 xi 71702 kii tm <x~m\ pass.

xn n.i kii i\ ongebr. ; xn 1x1 kti ~ 11 1x1 kii n\ kx. bloot , met

niets begroeid, van een vlakte of plein; onbewolkt,

van den hemel.

v)).rL) K7i,i\Kx. ; xn rxi kii ^71 7x1 kii [t\ in de spreektaal

ook rxn vi Kii ^.n vi kti,p iets om meê te kittelen. —
vi 1x1 hii~.il 1X17,717 of vi vi h7i ^ii ei hii i\ kittelen.

O Q Q O . Q O O O -, ,

.1, ) VI 7X 1 Kil _?) TL ) K71 1 Of (VI U) <CI K71 ^ Tl 17) K71 7\ net

kittelen, kitteling.

zva. x^inriasni {vrg. tj.xiiki h-11 >).

O o
ï xm ^7i xn Ti rxi i mi i x., Ti vm xn hi ^ii ii ixizkii^

xn ii ixi z hiii\

o
n xn

K. , niet betamelijk; niet voegen, niet passen.

iLiinw) nKX. dwarling, wieling, rondwoeling, van

stof, rook, water, enz.; ook het in de lucht blijven

van een geur. — ti xihii i\ warlen, dwarlen, rond-

woelen. (i ?; r i i.n v hetz. G.) — / ij i 1 vu hi,i\ draai-

kolk, maalstroom; wervelwind; en zva. !E]7nKn/j\

in ii ii. ni 1. kx.; j n ili hu ^ii ui vu j\ iets, zooals

een houtje, om ergens aan te wrijven of iets te on-

derzoeken. 2. xn ix) hii n KI. zie bij 11 iviasn ki/i\ —
rei ït 1 1 ii - ») na i.n i\ met den vinger , of met iets an-

ders aan iets wrijven, morrelen, roeren of peute-

ren; ook fig. aan iets morrelen.

i ij ii 1 1 n
j
kx. ringt of rijzing in de hoogte, ^n^-1.



! 0.W (TUI IhfT)er
O o

urn n.)(in/i\ 59

ooi lijkorm /ei /i\ het eerst groeten. — xoi rri iai ^rn rui

ijrn^N een sein, zooals door een los schot in de lucht

,

ook naam van een Gending. — (EAinjjaains opvlie-

gen, in de hoogte vliegen of rijzen. — ra rx/'ï,2!^
N

opligten, opheffen, verheffen. — a7}fruiarnri(N7i\ iets

in de hoogte doen gaan, rijzen of opvliegen; een vlie-

ger oplaten. aarirnaai ~m on arn a~n ra rui a,ii aui i<n on

i)hi\ een geweer in de lucht afschieten.

o a„onm ruirai/j\KVf. zva. ri(unau\ /kj) ihcii (Hijt en rncumnt

cmazLiEnji^ kn. tegenzin, afkeer; afkeerig , een tegen-

zin hebben , versmaden ; vooral van den tegenzin van

een jonggetrouwde of verloofde vrouw tegen haar

man of verloofde. — on ajn rui on ooi ~m rui aai /i\ waar-

schuwen. — ri«nruiam<na<n\ iemand afkeerig doen

maken; iemand waarschuwen om hem van iets terug-

te houden.

onajii/iiruiza<nji\ I. kn. wonderbaar, wonderbaarlijk.

—

a^n on rn on ax,i z arn ra n\ wonder.

II. kn. het in zijn geheel zigtbaar zijn van iets.

— t)fSErivfinji2(Krij\ geheel zz'gtbaar zijn (vrg. ei tui

aanji en tEi on rui z raiji\ bij aji rui aai n en ui on rui z iaijj)

.

on /en z on rui z aaiji\ KN.; ai a/n z on aui z on aai ~mzriiiizaaiji\

schimp , smaad (vrg . on a_,n z ?? na z am ,? ) .
— rj ui z r> aui z

on aai ^m z on trui z a<njf\ iemand slecht noemen , op iemand

schimpen, smaden.

on ajn z trui aai ~m nj aai/i\KN. een soort van apëm-gebak,

<?> Tzva. /hj) (ui\ J

.

ajnaruiaxiji\KTS. 1. het uitkomen, ontkiemen. 2. ook wel

mm trui asnji\ poet. zva. ajnruiajin\ — ajn rui ra ~on /rui

<iO/?\ voorafgaande, voorloopige kennisgeving; ook

de persoon die daarmee belast is ; en in 't algem.

een voorlooper, die vooruitgezonden is.— >Eiruina/)\

1. zva. ri /ei z ri ra z asnji\ uitsteken. 2. poet. zva. <ej

ruiraji\ vlammen, ontvlammen; ook fig., bv. van

drift (vrg. oji trui cuyi^ (En rui aan of (Efiraajaji\ KW. zie

ben!) tEiruiaa\ of (ea rui ra ^a %
>\ liefde of genegen-

heid ontsteken of doen ontvlammen, liefde wekken,

liefde wekkend. Zoo ook ieji coi rui ra ^n,q\\ — ui rui

ra ~m rui xa n\ een uitgebreide glans verspreiden.

ajn rui <^» n \ zie rui axi

O
r^r

/Lm ci^ kn. het geslikt worden, door de keel gaan

of glijden, van kleine hoeveelheden. — rayaajajis bij

kleine hoeveelheden slikken, inslikken, doorslikken,

zooals het speeksel of pillen; zijn woord intrekken,

herroepen.

<unrui(inj]\KN. de bedoeling van een zin of rede.

runrui(iaji\KN. glans, schijn van vuur, gloed (vrg. om

rui /ia ti). — /Eirui(tajt\ vlammen, een gloed ver-

spreiden.

r)ajnriruiraj\ zie riajnonruiasnji\

a a ~ a a .

(U7irui/tnwi\ of /unrui(tnrn\ Ar. kn. voorzegging,

voorspelling, on ra ruiajii rui rn ra\ de wetenschap dei-

voorzegging, voorspelkunde. (Men, houdt het voor

een verbastering van JjJl +\.C> de wetenschap

van het nabijzijnde).

ajnaruianna\KN. eenrondzwerver.— ariruiaxini\ (ngoela-

ndara) ariauiapnri\ of raai iuizaani\ omzwerven,

rondzwerven, zonder een vast verblijf te houden

(eig. gelijk een slang of duif doen. Dat ojnruiaxina

in werkelijk gebruik is, schijnt onzeker te wezen).

<i/iï<r»*iNT7\KW. berg, volgens de Dasa-nama.

om trui asn n\ 1. zie tun rui na n\ 2. zva. aj>ruiasnji\ of het

Ar. ]aic, dwaling, vergissing.

o . Q Q
/un rui asnji\ zie a<n ruiraiji\

iun on rui z asnn \ zie <?? rui z asn/j\

O •

om raasiiji\ zie rq.-uaiji\

(unruiaayi\EN., /ruira %\KW.enKi., de tong (3/1. lidah;

vrg. (ia rui asnn en on rui ck,i ihio) ; ook rui 101 ? \ KN.

weêrlicht bij helder weer. (umun/Kiin (of ojnruKEin)

iu)ia>\ tong, een soort van zeevisch. cunruiasn
^ ° ca

xu\ naam van een boom met dorens. — tun rui

/mi -jn rui asii/i\ puntfranje , franje die als spitse tongen

gewerkt is. — (ci<rui/isii\ iets van een tong voorzien.

o . o o
tun (un,05iir.\ zie tunruiw

i rui asii

asn

O ^

fi of (Oi .ruittsii/}\K.yr. I. zva. /iaahw — cun

J75/1NKN. gelaat, de uitdrukking van het gelaat; een

wenk met het gelaat, een lonk (vrg. na cun). rrnni

O o
(U7i rui asn ri \ (unri rui asyi iji &ji sn asn (un /ui ajin en xm on

ritcizaa sn rui asiiji ra (Ei asn (ui anti \ spr.— /ei rui asnji\

O - C) -

KW. zva. /un/m/ih\\ onrriz(ua,rui(i5iiji\ zva. asn aai ua w

— art rui asn \KN. iemand dus of zoo aanzien, tegen

iemand een (vriendelijk of onvriendelijk) gezigt zet-

ten. rq
{

iui asn \ en ei hui asn \ ook K. zva. ii/n aa ra rui \

zien; bekijken; overzien, axi tui aa ~m\arui aai \ pass. —
ra rui asn n a<ii \ of ra rui asn -jii rui aai <nani\ op iemand

of iets een oog houden, of van tijd tot tijd toezien.

onajizruiaaianji\ lemanas uitzigt, uiterlijk voor-

komen ; het uitzigt van een plaats , of dat men op

een plaats heeft; een vrij uitzigt hebben.

II. ajnruiasnjv\¥JN. zva. riaaizonruiaaip — omarm
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asn-manu amjty kx. , uw ia rui/i\ k. , zoeken, m een onbe-

paalden zin. u)iaiui.i\ de kost zoeken. — cioxa

isy kx., ri iiu~ti\ poet. , r) un m..»\K. , iemana7 of iets

zoeken, opzoeken, naar «V.? zoeken (^^??. tuh<nam

>> 71 1 kw x. , ? 7 (ui 7? to ?m ^an K. 2fe» #»öfer on ru isn

zie bij I. £?i beneden).

.??Mj.<_?7 j\kx. doorgekneed, door kneding door elkan-

der gemengd (vrff.<untrui)i aan elkander vastgeklemd,

van met elkander worstelende strijders.— (ui
:

rn,asiijj\

kneden, door elkander kneden. — aum < 7 tsn ^11 urituw

mi\ aan elkander vastgeklemd, of als door elkan-

der gekneed, z?#?2 strijdenden. — rwx^jasii^rj i^iuw

ckiji\ buikpijn; buikpijn hebben.

<?.?ƒ n ruiasiiji\KTX.; art r> rui asii n\ zich rekken, zich uit-

rekken, van luiheid of vermoeidheid; log; het lich-

aam rekken, krommen of wringen van pijn; trek-

ken, werken, kromgetrokken, zooals van houtwerk.

vi (kw z w iui n (uw 1 rn rui asiin\ pass.

rn a,w w rui asn n of vj a-W r> rui non \ en viojWoi n,i\K8. het

uitsteken van de tong. — ot ten <ri trui asnn\ (ncentninn

non en on iei 01 rui \ uitsteken, van de tong gezegd.

rn (Ei ri ruiri asii vj trui asii
tp gedurig uit komen steken.

— 11 anti n» asn rj aon \ of rirnvi rui na vj aai \ de tong

uitsteken.

amvtnaJin\i&.. mm\k.. woud, bosch, elke met hout-,

struik- of rietgewas wild begroeide plaats , wildernis

(Skr. wana). a.wruui ten -mruicuiji en 0J)xmaJitni\

boschhoen en boschhaan. run (un cun rui oji /j\ een wilde

hond. 77 qji asn art~m trui ojiji\ een boschduivel. — m
ruirua ^A.<nom\ iets als een woud of wildernis be-

schouwen of achten, ayi rui oji ^*r? m? aa cm ni \ spr.—
(U7iruiiKi^A(hri/j\ (ui vn (Hl n\ wild, in het wild levend,

bv. een wild paard, een wild mensch, d. i. een wil-

de, (unruidyi -jn rui (Ki ^Khnj)\ naar een woud gelij-

kend. — mi rn rai (ui ^a.(hiji\ cui(u>i!hn(Hiji\ woudstreek,

woudstreken, ri oji 1 tui on rui bJi ^a.(hi n\ woudbewoner.

lunn.inJijisKJX., iuti (&i \ KI. , v)nmaajj\K\f. , wenkbrauw,

de wenkbrauwen.

ajïi rui qjiji\ KN. fijn (niet grof en ruw) , elegant ; beschaafd,

van manieren; zacht, zachtzinnig van aard; het

aetherisch of geestelijk bestanddeel van den mensch

(vrg. nir.in en ni-riaa/i). um aa on ~m nui oji n \ aethe-

risch lichaam of wezen, zooals een a&<Kijj\ (Zoo ook

ok iuji t&i ~m rui iujiji\ G.). as ni (Hl ~m rui (uin\ een fijn,

fatsoenlijk en gedresseerd paard (geen lompe knol), un

am -r/7 un 11 1 ui
CO ( -

,i\ een timmerman, die fijn werk

maakt, een schrijnwerkers, aw ^n onam anatMG\ goed-

schiks, bv. zich onderwerpen , zonder dat er geweld

behoeft gebruikt te v:orden. — tciiruiajia\ iets fijn,

op een fijne of zachte wijze, doen. — rn iui ui ^1 n

»hii\ iets fijn maken, glad schuren, polijsten; den

geest beschaven. — oen innaji ^a.aon\ al te fijn, te

zacht of net.

O
a.n rui ia/i\ zie rui.ui/i\W üf
O

ril llf UU(j\ Zie 1\1!K1J}\

cun <n auiz(uin\ zie vi(ix,iznji\

tun (cvaJin\ KN. trapping, aanhoudende trapping. — vn

(ua(u.i/j\ iemafid of iets aanhoudend of gestadig trap-

pen, vertrappen. Zoo ook (mtmoji^nagTaJiji\ (&i asn

,un rw rnr.1 1\ doodgetrapt. — 11 hii tsi-ki,^ getrapt

of vertrapt raken. — (nccitvnaJins zva. xn(ai^iji\

a a
uw 7T7,K7fl\x.; uw rui (ui ^rjitir^O/p ^., uw iui (ui -jw rui (utji

K. , voorgeven, voorwendsel. — rrjrui(ui^m,rui(Kaji\

o o . ,

ui iui (ui ^w rui ,u-i /j\ iets voorgeven. — a.) rui (unji\

zie heneden.

(um xriMp kn. bekleedsel , omkleedsel , overtrek ; omslag;

couvert van een brief; lijkkleed; en kleur van de

aj)iri\ het haar of de veeren, van viervoetige die-

ren e rn vogels. rwrr>(ui nn ruijj\ een kussensloop. —
oTirntui^us iets bekleeden, overtrekken, omkleeden;

een lijk bekleeden. — ujuiui-^nKw\ met iets

bekleeden of overtrekken.

rn ajn (uri'KiJl^ Holl. KN. els.

(L7) rui (Vi (hi/)\ Ml. haloean, de voorsteven van een

schip.

rw luuui n\OT. zva. ia.irw-n\ storm, orkaan; (ook

plotseling verschijnen, komen opdagen. G.).

o a , o a . , o
7 ?? ? 1 1 1:1 n> ui u. zva. a# > 111 1 1 7 1 uia\ zie &*:> 71.7

w

a.w nini/j \ Ar. KN. zva. (hK^rui\ in iets bedreven, tun

naarui ~m c&i inyis Ar. ^jl^il\jj,ï|, bedreven in de

zaken van het geloof. tunrnnrnvui-Ji aaixnarta\ bedre-

ven in het waarzeggen door berekening.

>)>i>>\ Ar. $]]) , KX. God. j-i 77 7 uun n iui\ of é&triA

r7iasiirmui\ God de allerhoogste.

o
1 n u > ^i\KV>'. zva. 7.77 77\ 71 j(hnaaiji \ asria<r\ ajniKr\

) o
1 i ruuuu ojn,ui\ un-nnia/i en rj)uia\ te min,

ongenoegzaam, te kort, niet vol, falen, verzuimen,

onwetend (Skr. alpa, klein, gering, min). <unarvi-Ji

axia a\ iemand die weinig voorspoed heeft, dien alles

tegenloopt, een ongeluksvogel (Skr. alp o daj a,
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van alpa en o edaja, voorspoed, pk).— o<n(n.i^i\

zva. afh iKn <-n (O ima\ (Hnixi hiitinnHip <nirixmm(Hiji\

<k»/oq\ (unri(Kiz\ en qj\.vi(u\\ getrek hebben, niet

vol gedaan, scbade lijden, vergeten.

tun trui M|\KW. zva. xn ri iei <Hnji\ nemen. tun arm oji ~m

(tlixi/jkn. een roofvogel, een gier of de Ben-

gaalscbe valk.
:

— xniruiixanKN. poet. nemen; in

proza gewoonlijk alleen maar in eenige spreekwijzen:

xn ixi nri xji ~r> z xi ?\ loon aannemen, voor loon iets

doen; zich laten omkoopen; xn(iLiti(uiznr)x^z\ of en-

kel xn.ixixi/i\ de weduw van iemand tot vrouw ne-

men; xn axi on xi z n zie bij xinnzw i/m )u,l??\kw.

pass. — rei arm xnjp zva. xm <n iei (Hnji\ nemen; halen.

— ttcn rx.) ajiji\KN. 1. door een booze geest weggeno-

men, iei asn ihn .7X1 xj)
/j
wordt gezegd van iemand, die

omgekomen is op een plaats, die voor een verblijf

van booze geesten gehouden wordt. 2. door een booze

geest bezeten, van iemand die van zulk een plaats

krankzinnig of ook maar met een ijlende koorts te-

rugkomt. — xinixi^i\ ook Eixn idxi~.i\ poet.

iets wegnemen, rooven. n?u,u_Micu het hart

stelen, bekoren. — xn rui xi ~j ahncmjis (&i ixi .xi tm /i

of o. ?j e i axi tui aa n \ zva. xn en ei n~n mi xm \ iets laten

wegnemen; voor iemand iets nemen, plukken, halen.

— ten xxi (Li _7) 7X7 .x7-_j ki n\ elkanders vrouwen nemen.

•— mi cm ffxj (Li _? (Hi /i\ een door booze geesten be-

woonde plaats, waar iemand omkomt of bezeten

wordt; (wegneming, ontvoering, schaking. G.).

xmxnxJijp ook wel (unxn.vrnjpK.Yr. zva. xm^i fraai,

bevallig.

&iï.,7X7 <uin\ Ar. aliph, naam van de eerste letter van

het Arabische alphabet, en van het eerste jaar van

T7 ,? iÜ7.,7X7 71 X7 77 Xll Z \ Spr .

(Ln rui tui ~m n.i cm _7 (hi/i\ het Arabische alphabet ; het

Abc, de eerste beginselen, van een kunst of wetenschap.

xnixi x/mnkn.; xi ixi xi.p krassen, van een raaf; hui-

len, van een hond; kwaad voorspellen, omdat het

gekras van een raaf of het gehuil van- een hond als

een kwaad voorteeken beschouwd wordt; iemand

verwenschen, onheil toebidden.

xm .77 > (ui(i\ zie 77 ) ajin \

xnxntu^ ongebr. zva. ik.i xnxn n\ — xn xn xn^mxn xiji\

kn. zva. xrm rhojixnixji(p wegmoffelen, verdonkerema-

nen, en wordt gezegd van iemand die toevertrouwd

goed zoek maakt. — ei xnxi xnxiji\ nog maar even

een Windoe. en xn mnajinriz (hactxi 77 xi

flauw branden, op 't uitgaan zijn, bv. van een lam-

pepitje, dat te kort uitsteekt, zoodat het in de olie

verdrinkt.

cuncnJi (uiji\ I. kw. zva. xrn xn (ui xn onn en (k.jxxi xji/jw

kn. eeniszins bevreesd; vrees.

i™^

II. kn. wegdoen, wegwerpen. G-. xnirxi-xip ook

bij verk. vmnuijp en xrnxxi xii ~nn rui xin\ iets om iets

af te vegen , veeglap , stofdoek • stoffer; ook xrn tli xi -jn

xL)(uif)\ een leêren lap op den kop van een timmer-

mansbijl. — tvnirui(u~Ji\ iets door vegen verwijde-

ren, afvegen, xn 1x1 xi ^xhii tli 1x1 x/i,p een hindernis

uit de weg ruimen.

III. KW.; xnxLixi/p begluren, bespieden. — xn

axi x/i^iiixi xi,pKN. pinkoogen, of, wanneer men

naar iets ziet, de hand boven het gezigt houden,

om de lichtstralen af te breken; op iemand of iets

heimelijk het oog houden.

o • o
xn ni xi\ zie xi rui 1 / .

x7> 77 ru_? 77 iiiKip Port. alfer es, een vaandrik ,

sous-luitenant.

XII IL) XI I II 1

i'7
Ar. kx. een voorteeken, een teeken uit

het een of ander natuurverschijnsel, dat beschouwd

wordt voortgebracht te ziju door bovennatuuiiijken

invloed van hem, voor wien het als een teeken be-

schouwd wordt. (Men houdt het voor het Ar . '^S[X^o),

dat mij evenwel in die beteekenis van elders on-

bekend is.)

Q O /. O j, r
xrn rui xn \ xn xn tli xu \ of n xn z jij mui \ oj . (s^rj xn z

,ixixii\ Ar. ^[j^t] (het coll. meerv. van L) zva.

xnrxiw (Kihii-)iLithi\ een santri, die het zoover

in de godsvrucht gebracht heeft, dat hij de uiterlijke

instellingen niet meer behoeft waar te nemen. J.).

xrn tij xxi (Kji ,p Holl. alias, iemands bijnaam.

KN. tijd, tijdperk, lh n.i ei h_i\ de oude tijd. riin

(nn ~n iLiri ei\ ten tijde van. xn arxi (eji chi/j de tegen-

woordige eeuwe. x?j id ei ~n 'irn \ de toekomende eeuwe.

xi hij xn rui (Ei/i\ eign. van een van den Sultan van

Djokjokarta onafhankelijken Prins in het Djokjo-

kartasche. -— 1:11x1 S\ iels beleven, zien gebeurenU
of ondervinden; ook zva. xn tn <im

z

ihi\ doen, in:

wel eens gedaan hebben. — xn 1x1 iei ~n 1x1 <e,i (hij\

wat tot deze wereld, de tijd, behoort; tijdelijk,

wereldsch.

xnxn(Eijj\K^. lof, prijs, aanbeveling, rn xn z <n 1x1 q xm

nxK&ifi of xnixi(Eifi\ Ar. Jhc de wereld, en eeuw;
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cun n ,i,sin\ tun rui unü ;

!

KrfEnji\ lof verwerven. — <m <cy(&iji\ loven, prijzen,

roemen, aanprijzen, aanbevelen.— <un pn&i <htji\ lof-

tuitingen. — rui azi tun.(&iji\ liet loven; lof, lofspraak.

— uKuituitEkki/i\ het voorwerp van lofspraak; lof.

xmrui(sij\^^., 1. Ar. A^, geleerd, geleerde

/ I , r, . i

ie. rtvn rui

V . CV
tsjé^tHin\ een korangeleerde, unnusi ~Aiom\ een

wetgeleerde. — 2. ^r. ^jjls»-, zachtzinnig, zedig;

vroom; vergeving. — ccitrui(en\ iets met zachtheid

verrigten; iemand vergeven, verschoonen.

(unrhj(Eijj\KN. verwelkt; verflensd; bleek, verbleekt;

verwelken {vrg. cun ri rui z csin en un <w) rsyi bij un

(untriruiztsyis kN. treurig, bedrukt, van liet gelaat {vrg.

un rui tsin en trji ai rui 2 &yi)-

(unm/i(siji\K8. het been, dat het hoofd met de rugge-

streng verbindt.

o
(unrui(si/j\K. zie un(uitKnj)\

(unurtsinxKN. zwaar; brommend, van geluid. — «nq

(si\ gew. icjtUr(sn~rr)iui(Si\ iemand te gast, tot een

gastmaal, noodigen. — (uviuntsi^itur&iMp genoo-

digde gast.

ajiirui(si\ of qïiJfcnKN., ooh wel cun trui csi\ of rn

truiS\K., Aï. H/oJlc» een geleerde, doctor, voorna-

melijk een God- en Rechtsgeleerde; zeer bedreven zijn.

(unrutsicKi/i of cciruitsi(Kiji\ met voorwetenschap be-

gaafd {vrg. (un(nji(Ej(hnn\).

unruusi (Kin of <U7 rui (si (Kin \ Ar. 'alimoen , wetende,

alwetend, als eigenschap van God.

(un(urcmj)\YJü.; ui ui mi ~m !U)amn\ ergens hangen, er-

gens zijn of verbreid zijn, te ruiken zijn, Iv. gas of

stank. J.

a o xpcmjis zie ^crrys

O
(urj(urcm/j\x^. fijn gewreven of gestampt, oji isi trui ~jii

(cyrmn\ sambël van fijngewreven lombak. — ajrl (^l

cm~m tuy<rnn\ een werktuig of stamper om iets fijn

te wrijven. — tci (ur(rnji\ fijn wrijven of malen, verw

of medicijn op een steen wrijven.

(unrucrnn\Y^i. behoorlijke verzorging. — (uiruicmj^\

iemand behoorlijk verzorgen; voor iels de noodige

zorg dragen.

tumtruvn/iMïW. het met de hand herhaaldelijk betas-r "'/

ten of bevoelen. — <n tui 2 au cm ~m rui cmji^T* . iemand

of iets heen en weer wentelen , om en om rollen

of keeren.

tun rj i mji \ zie tun tm tui^ \

tun irli tun trui \n., tun tui ui
Ca

tun rri iv n\KN.; tun trui km -jn trui'tun>n\ de proef nemen,

beginnen. — xn rui tun ~m rui tun \ den bruidegom en

de bruid een weinig van de wenkbrauwen, en van

de haren in de nek en aan het voorhoofd afscheren,

een gebruik in den avond voor den trouwdag.— un

aruj\tun (htji\ het sap dat pas aan de kook en nog niet

gaar gekookt is, het eerste kooksel, bij de suiker-

fabricage.

(untruitcnnsKN. een enkele.

cunrui\ 1. kw. zva. nituiaain\ bedorven, verwoest;

(kruipen. G.). 2. o. dwars, overdwars; de breedte

van iets {vrg. luntiK).

(htji\k., een soort van lang rietgras, dat tot het dek-

ken van huizen gebruikt wordt; een daarmee gedekt

dak. (k,i yU njj (tra uii trui tun rui \ tKi oji aj\
t

arntHn tsi ui ckijj \

een uitdrukking van het gebied van een Goenoeng

{vrg. un ui (Hi (Kin). (sirui\ overdwars, dwars over

de breedte van iets liggen {zie ook lager hier ben.).

— tui rui \ ergens dwars over heen gaan. — ui rui

(ui \ N. , (ui (si ui\K., iemand of iets dwars in de weg
ca

> J o

komen; dwarsdrijven, dwarsboomen; in de weg staan

,

verhinderen, beletten, tegenhouden, (kii rCi tui (Kin\

ace. pass., enKN., hindernis; {zie ook bij kii rui \ en

Cl -. * .o G) G) a -, r
luntKi). (ci ruun ttui mi \ ui it ia (si ui \ iemand of

(Oi ca ca J

iets eenige verhindering in de weg leggen, op eeni-

gerlei wijze tegengaan, tegenhouden, beletten, hin-

deren, dwarsboomen. un rui oun trui tui tmn\ beletsel,

hinderpaal. — tui rui ui r> (kii \ iets in de weg leggen;

iets overdwars leggen; iets dwars {bv. in de bek)

nemen. — tsi rui cui ri ikii\ iets overdwars doen liggen

of gaan. — jfiUirun dwarsboom, dwarshout; sluit-

boom, zooals van een stal, deur of venster, tui oji

rui\ fig. hinderpaal, wat in de weg gelegd wordtom

te hinderen en te beletten, arn muirui\ een leuning-

stoel. — (suilutss., tzitfuK. iets met een boom slui-
ca

ten ; dwarsboomen , in de weg staan , tegeugaan , hin-

derlijk zijn; zich verzetten, abri tui trui\ door een hin-

dernis belet worden, (uirui eirCi\ een hinderende

Wali, d. i. een Wali die zijn toestemming niet ge-

ven wil tot een huwelijk, een rui t&i rui ash <rn\ spr. —
.O „ Cl - O G) Q

tsi rui ui \ oj ,:i;i)ii:i\ en (aitsi(ui\ ergens een

boom op maken tol versperring ; iemand of iets

dwarsboomen, beletten, verhinderen, tegenstreven,

tegenhouden, aai ui rui tci tmn\ aha ui tui tci aaji\ belet

of verhinderd worden , bv. door ziekte of bezighe-
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, . - O (F)
den. — mi trui mi aan of mi cui rui mi aan \ tui mi cui aan

of (ui mi (ti tui aan\ verhindering, beletsel; op den boom,

met een boom gesloten. — aut(E/Knji\ bet beletten,

verhinderen , tegengaan. — aai ieji (ui trui \ aarzelen

,

twijfelen; uitstellen.

mn rui \ KW . zva. cui rui iei aa n en cun on mi aa n\ kn. ae

leaning van een brug; (scherm; festoen. G.). — mn

auïmnauï\ schutsel, schut, scherm, behangsel; iets

tot beschutsel hebben, zoodat men niet gezien kan

worden; fig. tot schutsel of dekmantel gebruiken.

teut (uiïaai q mn auimn aui\ een handelirig die tot dek-

mantel strekt, om te maken dat men geen erg zal

hebhen in iets, dat men gepleegd heeft. — ce/iaruh

zie ben. — oj. wegschuilen , door zich ach-

len is. mi arn aai „m rui mi aa n mi ook

mi anrn aai ~m trui cui cm ~,i tui \ en mn trui tun aui mi aa <i

Cd

gew. rniruimnauazi\ iemand of iets bedekken, ver-

bergen; beschutten, beschermen; behangen; als na-

der regthebbend erfgenaam een ander bloedverwant,

die anders ook regt zou hebben, bij de verdeeling

van een nalatenschap uitsluiten. aairuïmiaan\ be-

dekt, verborgen; uitgesloten door een ander, aai rui

mi ai aa\ of aai auilui ai (hnajLi\ een uitroep van ver-

wondering bij een ontdekking : zoo! — un rui cui aan

of mn ruimn ruimi aan \ iets tot schutsel of bedekking

voor het oog hebben, zoodat men er achter verscho-

aan mi aai mi^mm asn z aan

\

oi asn zaan\ spreekwoorden.

(unrui\ zie ruiw

mnaianui\ zie oirui\\

mnriruiz\ zie oiauizw

mn anui \ N. , ajn oji ruim K. , weg , verdwenen , verloren ; ge-

delgd, uitgewischt; wegraken, te zoek raken, ver-

dwijnen , verloren gaan. (ui mi ~jïi rui (un asn rjoas zijn

hart is al weg, hij heeft den moed al opgegeven. —
(uirui\ (ui (ui ruin\ zich weg maken, zich verschuilen

of onzigtbaar maken. — (ui rui tun <ru\ iets wegma-

ken, "verduisteren; iets, bv. tijd, laten verloren

gaan; iets trachten weg te redeneren, tui rui run (tui

iaji(Kn rr)\ spr. — oji rui mi \ mi oji rui \ tets verliezen;

iemand ontwijken, zich aan iemands navorsching

onttrekken, ri aai rui mi aan\ aai ai mncrunui aan of aai

mn rvi mi aan \ en ai aai mi trui aan \ aai ai ajn oji arm aan of

aai om mi rui aan\ iets kwijt raken of kwijt zijn; een

verlies lijden, aai mn rui (ui aan\kn. de staat der afge-

scheidenheid, oéz (ei aa (un rui (ui aan\ de andere wereld.

mi aa aai mn rui mi aan de dag des doods, ai aai rui rj (un

aruiaz>aaji\ aai ai om rui ai ajn rui cui aajj\ aai rn (un rui ai

oi aai rui a^i aan oj aai a/n rui a/n aiji mi aan\ en ri aan oji ai

ai rui ~m aji rui «an\ aai ai a/n oji ri rui ^/nojiaui aan of aai

a^a<jiru^m(uiaiji(iaji\ het een of ander kwijt raken.

— mi rui mi ai aai \ mi oji rui aai aan < iets weg maken

,

doen verdwijnen, doen verloren gaan; iets uit de

weg ruimen; iets, zooals een vlek, er uit maken;

iets uit het oog verliezen, er niet aan denken; iets

als verloren beschouwen. un ïtimn rui ui ta^T
(ui rui -jtuui rui aan\ wat men ergens aan waagt en

vooruit als verloren beschouwt. Zoo
Cl

aai au i ia mi

(ui rui \ oji tui oji ruin \ het zich weg maken; middel

om zich weg te maken.

tuv ruï\ kn. I. gieting, overgieting, ingieting of uitgie-

ting met voorzigtigheid. — rniruïs iets met voorzig-

tigheid gieten, overgieten, ingieten of uitgieten.

. vrg. ruii li \ auirui\ en asn rui \ — om rui ajn

ruï\ oplettend. iemand die goed toe- of rond-

kijkt. — (Eirui\ kijken, turen. mi rui (Ei rui\ rond-

kijken, (si rui (Ei ruï\ links en regts rondkijken. —
o7i rui cui rui oti \ iets bekijken, bezigtigen.

ajiirui\KVf. zva. (Eixni\ en ai om z ai rui aai n\\ ojnruiojn

G) G) o^o
ruuKW. zva. (Ei mn (Ei azn \ en mmiajinnw KN. zva.

ai mi t ai rui ri aai z ai rui aai n\ rondzoeken. — mnrüimi

aa/i\ een rondlooper, iemand die dikwijls van plaats

of heer verwisselt; rondloopen, zwerven.

(uii mi\ kw. zva. rnnoiaai^\ menigvuldig , van een groote

menigte; kn. worstelen; het vechten of plukharen

van vrouwen: vrg. aai oji oji aan \ (blijven hangen, van

een reuk; blijven klinken, doorluiden, van een ge-

luid; en miiuay of mnmim7iui\ een ring van za-

mengebonden stroo, riet of iets dergelijks tot steun

van een van onder nauw toeloopende pot of iets

dergelijks. J.). miim\ajnmi\ door elkander gemengde

bloemen, zva. mmyrui mi ~m>rui ajiji \ — miiiuiajrimr\

steeds bij elkander zijn. — «a\ iu het haar pak-

ken en het haar om de hand winden (on-ueieiii);

iemand in het haar pakken; worstelen, plukharen

of vechten, van vrouwen; {iemand om het lijf pak-

ken om hem neer te gooijen. G.). — mTimimiimrmi

aan\ met een ander of elkander worstelen, vechten

of plukharen, van vrouwen; een worstelstrijd, van
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strijders in een gevecht ; menigvuldig, in een fig.

zin. ni n eucw ih-ijn !tjy <vn aon\ het was een levendige

worstelstrijd.

iunaruii\KTX. een groote soort vanpaling {vrg. httruinnji).

— {asiauï\ en ccioruiajnruïs krimpen, zich krommen

of wringen, zich krommen en wentelen, van pijn. J.).

i >> nypKN. 1. zie tuitrijiw 2. het treurig of klagend sle-

pen van de stem. — ocytrui\ lang maken, rekken;

zich lang rekken, van een klagend slepende stem;

klagen; (overgeven; overreiken. G.). — <en(an\ over-

gereikt, toegereikt, aangereikt; overreiking, over-

handiging; uitgestrekt, van de handen om iets aan

te nemen; iets met uitgestrekte handen ontvangen.

— ici rui <ci \ iemand iets aanlangen, aanreiken , over-

langen, overreiken, toereiken, overhandigen, overle-

veren. — fcj rui ui on om \ de stem rekken , lang sle-

pende maken; iets aanlangen, aanreiken, toereiken,

overlangen , overreiken , overgeven , overleveren , aan

iemand. — ajii axi un\rui un (mji\ de een aan de ander

overhandigen. — ui un rui \ het overreiken, enz.

rnun auï\i$., rn asn tci asnjj en onun iei asiinK., met bewust-

zijn voor den geest hebben, gedachtig of indachtig

zijn of worden; aan iets denken; gedenken, zich

herinneren; bedachtzaam zijn; tot bewustzijn komen

uit een flauwte {vrg. on (l,v rui ooi n\ uw ui asnji en un

unasnji). 7iajnruï\ aandacht! geef acht! bij een aan-

zegging, rn uw znnrn asn auï\ bewusteloos zijn; vau zich

zelf vallen. — on mi ruien un ruis rn (ei un ai asn ~m cvn

asnj)\ rn co rei <n asii ~jh r&j asnn\ iets zich voor den geest

zoeken te brengen; moeite doen om zich iets te her-

inneren, zich bezinnen; op iets zijn gedachten ge-

vestigd houden; om iets zich bemoeijen. — anirnuw

ui asnjj\K. voorbedachtelijk. — rn ui ruïuns riun ui

asii\ rnrci rei tuit \ aan iets denken , iets zich herinne-

ren; iets zich verbeelden, rn om uli un (mn\ rn run asi asn

a<yi\ onaai(Eiasna<iji\ gedachtig worden, zich herin-

neren, van iemand, dien iets in de gedachten komt

of valt. am rn (un auïui ariji \ arn rt ajn un uii chiji\ aai rn

/ƒ > n :
j

i

t

ii i.i
j

gedachten; herinnering, geheugen;

bewustzijn, geweten; bezonnenheid, tegenwoordig-

heid van geest; iemands geestsgesteldheid.— >j //;//'

i i

>l
i. ii n i) xn asii aai (Hiji\ rn (ci (Fi (cii un aaji\ iemand

iets indachtig maken, op een gedachte brengen,

herinneren; iemand waarschuwen; iemand voor iets

Waarschuwen. •— w uw ruia (mji\ on un o asn (Hin\ rn

rniun (Eiasiiaaji\ goed van geheugen; bezonnen, be-

zonnenheid. Liiau» y] uv aula aaw r
o
7 '^77

(ei (cii aaji \ rn un ei on asn ~jn (ei asii aan \ wat men be-

zinnen , door zich te bedenken zich herinneren, kan.

— ui on ui <ru\ ui rn ui ui asn /i\ aj>rn.ci(Ej unn\ aanden-

ken, gedachtenis. — ui ri ui luiw asn auï\ ui on ui xn on

rn asii ~jii (ei asn/j \ cui rn (ei (Ei on asn ~/n (Ei asnn \ wat tot

aandenken of gedachtenis dient; aandenken, gedach-

tenis, souvenir; een waarschuwing. — uian ui jlïui

aaji\ tu) rn. (ci (ci asii aaji\ gedachtenis, iets dat tot her-

innering dient; ook zva. rn rui cei asn aaji\ zie hier ben.

O a-— Ijrn aji iciasnj]\ rn aji rui\ on oji iei asn n\ een waar-

schuwing; waarschuwende raad; voorspellend of

waarschuwend teeken; aanzegging, aanschrijving.

ooi on oji (ei asn n\ een waarschu-asn on xji ^rnaji arui \ oji aai on oji (El asnn\

wing geven. Li «tj asn rn aa _j on asnji\ schriftelijke op-

a„ o
rn iEl TUI 177 >

O o
rn (El un asii \ rnteekening; inscriptie.

07&7i£7rt5>/\ een waarschuwend teeken geven, voor-

spellen; rn (Ei ie i un\ KN. , ook rn (El asi asn \ K. , iets op-

teekenen, aanteekenen, noteren, tot herinnering. —
rn oji (ei asn ckiji\ kn. on oji on asn (hiji\ k. , aanteekening tot

herinnering, memorie, nota; register. (Li^ri on asn ~^i

as>i(Ki/i\ schriftelijke herinneringen, memoriaal:e,
<v>U <~si

een memorie. — ajion(EirLi\ ruirn(Eiajiasn/)\ waar-

schuwing.

rn ajii z auï\ kn. het draaijen van een vlieger in de lucht.

a O / o o O
rnasiaji^i\ zva. asmicn'rii\\ -nazi aji-^i asi

O

O

— rjxmruï\ draaijen, van een vlieger; fig. malen,

gaan malen, door zich te veel in diepzinnige zaken

te verdiepen. — rnazizruiajnauï\ zich heen en weer

bewegen , woelen , van pijn.

rnajn iuiji\KW

(Hi\ spreekwoord.

ajn asi\ bij verk. OJi\iS. t
a^i(hnaji\K. (üia-naji\ engew.ihi

a.,i\ Md., a_i(hriaji\ of aüia<ia,i\ b. Kad., vragend

vrnw. van zaken-, wat? ook vraagwoord vóór

een gezegde of zin ; in complexe vragen of? verder

wat, wat ook. on arn z rn oji asn oji tui cpjnci aa n\ heb je al

gegeten? ciJitnm^aj\sitm^waji!}^irEi-j\
]

a<iajn\ heeft

U al gegeten? uw tui rn ihi\ a^aajiajiihnuiarijj\ wat er

van? uw (hw (Ei oji ~ni aj) (Ka a^,ï\ is dit goud of spins-

bek? a^wajiKii (of aJi) •laaxuun oji oji\ wat je zult

willen, uw (ui tui aai,ui tui \ al watje wilt. airuwz'-niuw

oji\ ricnzun(Hi^aajia.!i\ Het is niets! Het is niets

bijzonders; er steekt geen kwaad in. on ajn z -~n oji axi

asn oji\ het maakt niets uit. ajn ajiajn a,a\ ui aa ui tui
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ihQ(ui\ wat ook, wat het zijn mag, net een of an-

der, un uiun ui\ ook naam van een plantje, on ui z

inum *~n un ui un ui\ iemand die niets doet , in den

zin van iemand die niets kwaads doet. onunz^i ...

un ajiun ui\ in het geheel niets , niemendal. un aai

un iui\ ajjajiaaaui aaaji\ aa nai aa ui \ (wat is dit ?)

zegt men, als men iets toont of zien laat, voor

zie , hier is het ! zie hier ! un arn un ui nr\
\
tui V^J^

kijk, zoo ziet het er uit! of kijk, hoe vindt je het?

a<n 01 ununui\ daar is het! kijk, daar is het! tun

tui tui 01 tui q\ tui thauiuiaui^\ zie bij uioiaa?\\ tun tui

<ntici(nthn\ (Li tin tui on tm on aa\ zie bij onajnori(Kl x\ — Ojü

tui tun (gew. oncmonwrajvi) N., uiaQ(uiun\K., on tui

un \ Md. , wat moet het wezen ? voor waarom ? hoe

komt het zoo? wat scheelt er aan?

O
ui ui\ (Ei art

(ki (in ui \ wat doen? bv. 01 aan zaï ui unaa on oji\

wat is er voor je te doea? d. i. wat heb je hier

te doen ? tui tui tun \ wat moet het ? waarom ? ni tun z

na xn tui iun\ onaynzci^ithauruiun\ of ook wel onxrm

asnaa~jiaauiuv\ het maakt niets uit; er steekt

geen kwaad in. <n un z (én oa on na i oji —/ijkt. ui un \ het

doet niets ter zake. (kiaaui\ in de spreekt, zva.

(lukt tui \ — (uiui(hn\ wat aan iemand geven? wat

aan iets maken ? — aai ui aan\ N. , (k.i ui mi —iia ui \

of on ten asniui tui ui \ k. , wanneer ? van iets dat g e-

beurd is of gebeuren zal. 01 tiaani ut aan\ wan-

neer? on un (K.ijtKn (ha tuil ui cm n\ op welke dag? oitziz

tui aai tui aan\ wat tijd of saisoen? — ui ui hii ^11 01

oiaai\ uituiuiaai^ma<naaji\ wat doen? wat iemand

doen ? wat met iets doen ? tui aan ui tun -jn on aan \ pass.

(lti aa aai un on ui un ui on ui z tun ui tun ~/n on aan \ wat

wil je mijn kind daar doen? ui ui aai ui aan ^noi aai \

(Ei aa ui ttpi<tjl ui aan -maai aan\ iemand wat of wat ook

doen? met ontkenning, iemand niets, of niemendal

,

doen; on ui z ten aai un as: tl aai z aan ui un ui a<n ~/n on

onaai\ doe dien persoon niets! — jjojiui\ zie ben.

\ui\ I. KW. zva. aaui\ doch; en (rnaq\ vuur. eni

dhun ui\ Ml. N. , ui (ia un ui \ k. vuurspuwende berg.

— tun uiun ui \ kn. zich bij een vuur warmen ; ook

naam van een kleinen boom, waarvan het hout voor

brandhout dient. J.). — [tui on ui aan \ tuun on tui aan

of uun on ui aaji\ vuurplaats, komfoor, vuurtest,

fornuis, smeltfomuis (vrg. unonuiz\ en (hm tui aan).

tx a q
11. kn. , gew. un uiun ui\ zva. un ui aa -m tui ann

en 01 un 01 isi z 01 aai ^11 ai op z aain\ veinzen, voorgeven,

voorwenden, huichelen, den schijn van iets aanne-

men; geveinsdheid; voorwendsel; kwanskwijs (vrg.

onni cui on na ui), un uioiunz^n\ spr. veinzen of voor-

geven van niet; veinzen iets niet te weten, te kun-

nen, te hebben, enz.; zich houden alsof men iets

niet wist, kon, enz. un ui ui asn\ zich dood houden.

•— un on ui aan ~m 01 ajiaaon\ geveinsdheid, huichelarij

;

kwanskwijs.

•
j .. O O

un:Li\ en ui ai cui z aa n\ zie on un turn cisn n\li\ en uioiunzaan\

unonui\ kw. zva. uiaai\ schutting. — ui oi oji tui \ gew.

ui on oji aa ~m on oji aa\ beschutten, bedekken, bescher-

men. — aai on ui aa n\ zva. ani auïtui aa n\ bedekt, cui

asn ui un aai on ui aan \ spr.

Cl
tun ui \ zie ui w

O
unonoji\ zie ai ui w

a a o o
un ui \ zie un ui -^i w

un ri oji \ kn. zwager of zwagerin, schoonbroeder of

schoonzuster. — uiriui\ iemand schoonbroeder of

schoonzuster noemen, amunon ui\ tot schoonbroeder

of schoonzuster genomen worden.

un ui

\

kw. zva. ornmasn\ zorgdragend; kn. korrel of

korrels gekookte rijst (vrg. axuuin). ajccmuntui\ of

uui om (Lu is arnun ui\ benaming van twee paar dan-

sers
, gewoonlijk jonges van 10—14 jaar (zoo ge-

naamd omdat zij geen bezoldiging ontvangen, maar

van de overgeschotene brokken leven).

onunzon ui\ zie bij oi un z ai oji aan \\

un ui ? \ zie ui q \\

unonuiz ?\ zie ui
^
w

O a a
un uaq\ zie cui^w

un oi cui? \ zie ai ui ?\\

Oun ai cui z ^\ zie ui q w

o a ~ a a a a a o , o a a
un ui{\ of un aji^un ui^\ zva. ui uiqw (un ui ? un

uij\ een strook of lap katoen voor een of ander

gebruik. J.)

unui^\KN. de schil, die onder de bladen van den Pi-

nang-boom groeit en den boom geheel bekleedt.

Men maakt er bakjes van , of gebruikt het ook om

iets in te wikkelen,

on ajn ui 2 \ zie oi unz ui ^\\

oi un ai ui ?\KN. zelfzuchtig, inhalig; afgunstig, van

iemand die een ander niet gunt dat hem zelf van

geen nut is; zelfzucht.

07 un z ui

^

\ N. , ai un ui ^K. , loon. oi (unz ui ^ ai unz ui ?\

een belooning uitloven. — oiuiz ui?
t

un\ oi ui ui
q

5
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xm\ iemand loon geven, iemand belooneri met iets. xmxini\ ook wel oq^x en (Kixji-nxs., xm x,i (ki

07 (Cl Z Xll ? Xll 77 Kil \ XI (Cl X.1 <> (Lil ,).)! h) 1\ iets voor O
r N 7

7

loon laten doen of maken, iets voor loon uitbeste- i

den. 01 an z xji^xixmz mi $xm on xm\ iets voor een uit-
|

geloofd loon laten doen. — ti xmzxji^xmcK^p nqxm •

xi
;

'.L?? ,kii\ wat als loon voor iets gegeven wordt

of moet worden; niaakloon.

S -

xmxnxnn\ oofc xixnn en (eaxaxoji\ KW. zva. xm\ en;

trouwens {zie ook xjixnn hen).— xm xn xn ^m rui (kiji\

kn. het plankje, waaraan net ijzer van een rijst-

mesje bevestigd is.

(unxjia<m\ zie xjixnnx

XjII

)ji\ zie ajKKi,p

1 ri xji (Kin\ zie rj x.i (kijj\

t/vri xji zaan \ zie <r\ x,iziKin\W ™r
xm ri xji xnn \ zie xm cea —i w

vi xm z ti xn on n\KN. zorgvuldig, zorgeud en bemoeijend,

(grondv. 7ixmz7ixn\ Vrg. xo7 7iajixnji). njxmznnTj

ai x,iiz Ti xn (hn n\ onbezorgd, onverschillig. — tiizizti

Ti x,i Ti on ~ti z Ti xn cm n\ voor iets of iemand zorgdra-

gen, het toezigt er over houden. — tj xn z ri xji xa\

voor iemand of iets zorgen of zorgdragen , iemand

of iets verzorgen, met iemand of iets zich bemoei-

jen, aan iemand of iets zich gelegen laten liggen.

— Ti unzrixn xnn \ verzorgd, il xm z nrt il kii ztixji xnn \

niet verzorgd, verwaarloosd. — ti xmzrj xj1(ki(kiji\

bemoeiziek van aard. — 11 ixtiz ti xji xiji (kj\ in Banjoe-

mas zva. xi xn z ri xji xn\ (van iixmzri xji xu xnn \ zva.

xjxmzii xjicki/j).

Oxm xi xn xn/i\ zie xm xi nn w

"oxm xji f?o (ki (in n\ zie xm xji xji ni w

xmxnxj)m\ kn. , ook wel xm xn xji xn (ki/}\ kd. , teekens van

onderscheiding, insigniën, die den Vorst en Javaan-

sche edelen en grooten vóór en na gedragen worden

;

rijkssierraden ; statie (Skr. oepaijdra, bediening,

bv. van betel).

xm ii xji i \ zie n xji zw

O / '/xmxi\ zie xji^

/
7ixmz7ixjiz\KN. aan 't spit gebraden vleesch of gevo-

gelte met vulsel van kruiderijen en kokosmelk, xix^mz

Ti xjiz ti rni ti xm (irnn \ eendegebraad, aan 't spit gebraden

eend. 11 xm z ri xii z ti xm z xi xn z ri nni « nm mi

ajn xm x?) ti (Kn ti xci ni xji xniji \ spr.

. n J

ti azizn xjiz\ vleesch

(KlXJl^ilKn

)

aan het spit braden. — xmTixyizm xjiz\ of <K~niifciz

ti xji z van een kip , geschikt om er ó p 6 r van te

maken, wal ouder dan een ikyi (êi crii \ zie xjicmw

xsi/i\ xnxjxncKin en ojixi aaxnjj\K., vergiffenis , ver-

geving, verschooning; pardon, genade (Sd. hap o era,

Ml. ampo en), xm xrm ixi kii ~ii xi nn \ xnii xji xn ~m

xjicki(ki/j\ vergeving of om verontschuldiging vra-

gen. Ook wel enkel xm xi xn xnn of xn xi iki ckiji\ of

xm xi xn xn -ïJkTi (Eu ~>i xxi xnn \ pardon ! excuus ! voor

ik weet het niet. — xn xi ni \ of xnm xinn\ en xn

XjiofKKin of xrmm xn xnn \ iemand iets vergeven,

iemand vergiffenis schenken, verschoonen. xaxmxji

ni \ en axi xnx>jnn\ pass. xm xji nq xfiïxn xn ni \ elkan-

der vergeven .— rw^ 1.7 <"n \ rLtf ro /i^ »# <k> /» \ vergiffenis

,

vergeving. xn7ixjiaa^ixnxJi(Kixnj\ vergiffenis vragen.

^(ivJ7?(rtjj7rj7^\KN. ; 71 xnzitui 71 xm ^rn
z
[XJixnyi\ door ge-

roep, geschreeuw of geklap vogels wegjagen; iemand

tot spoed en voortgang in het werk aanzetten ; iemand

zoeken te wekken; ook in de hoogte hangend vuil

of ruigte met een stok of ieis dergelijks wegslaan. J.

(waarsch. Tixnzi xji 71 xai ziajixm/j te schrijven, van

71 xm zi xji xm/i).

xm xji (Kn nn\ Holl. v erklaring.

o o O
x.m xn xmji\ zie unxxasiijj\

xjii xi osiiji\ kn. ; xn xji asii ~jti xji xm/j\ vervolgen, achterna-

zitten, bv. een vlinder om die te vangen, en zooals

een hond een hert vervolgt.

O Oxm xji xm /i\ zie xm xji amn\

xmxn(Kmji\'KN. keurig, kiesch, kieskeurig, keurig net;

keurig in orde, keurig mooi; keurigheid, kieschheid,

keiskeurigheid. — xm xii nai xn ji\ keurig of kiesch van

aard. — xm xji kii (Kin \ te keurig.

o
xm 11 xji kii n\ zie iixixmn\ en xm xi11XJ1M1JI nr n.

zie xixmi\ar
oxm xi xrnji\ zie xi (Kiin\

nxn n (U iKnji\ zie ^ xji xmns

xmrixnz kii n \ zie 71 x.iz xmn \

xm xji(Knn\KN.; xm xn xm ~m xji xmn\ een golvende be-

weging van het water. — xnxjiKiiji\ in het water

plassen, xn xji ikh ^jii xji xm /y \ aanhoudend in het wa-

ter plassen.

O Q
xm xjnKnpKN. naam

brandhout dient.

r

een boom, die alleen tot

xm xi *™,p kn. overhaling, beprating, van iemand tot

iets. — x:ixi(hmn\ iemand overhalen, bepraten,

overreden. — x^i:Eixm^i(Bi(Kmjj\ iemand tot iets

zoeken over te halen of te bepraten.
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rnunri ui aan\n\ KN. een smalle ceintuur of gordel met

een gesp, die over de oji omaan/i gedragen wordt,

en tot de oorlogskleeding behoort, onunon ui on aai ^n

rnuiKii/j\ de jialni van de hand, de handpalm, rncmz

rn ,ii.i aan on n^iz onunon uioniKn-mon (ViKnfi\ spr. — on ui

<n(uiarn\ iemand, of een s ah o e k , van een èpèk

voorzien.

onunon ajiiiKiinsKN. een sirih-kistje, behoorende tot de

onderscheidingsteekenen van den Kroonprins en de

hoofdambtenaren tot een Panèkët toe.

aiunz ,i>?.K77
f

a\K.N. naam van een gebak, een soort van

gro,ote duune koekjes (77 a^n z ajiri aai ^,11 z ui aain\ gol-

ving van ondiep water; en naam van een ziekte in

gewassen. J. Vrg. onunz (ziaai/i). — on mz ui aan n\

opak maken, van iets opak maken.

{l 11 u 1 Kii \ zie un (vi (isii w

uri ui aai asn n en asi ui tai asn n\ zie bij vejioji aan asnn\

un ui Kii ^a\ of (mi (vi Kii ^a\ kw. zva. VI TJ{\ Of (UTIIKJ

, o o . / Om\ (vrg. un ui aai ^ti en unaai ^siw). mn asn un tvi

o S o , o
aai si \ zva. cun asn ui mi _hln\ kennis geven, aaniuri

Q j. O Q O Q
(vi nol _b*\ of do nj ui .Kii „ü\ en aai asn e 1 on ui z aai un

'o
ui aai ^=*\ spr.

a 11 Li K7j^ri\KW. zva. asnajioai^A\ (uit misverstand van

het Skr. apexd, acht (slaan), pk.). — ui ui aai ^i

aa\ zva. anaji aan ^a.(ht\ iets onderzoeken, met op-

lettendheid nagaan.

mi ui tui \ KW. zva. 11 771 ? 1 1 iv i aai 1 \ (vrg. un ui a.11 ) . on

on na aa ~nj ui ui \ pass. — mi ui ai ui z uij\ k. zie bij

71 .7)7 z i] rvi Kii 7 en ui mauw

uri ui (&o oji \ en an ui rui oji \ KW. zva. uii cm ,£? 11 asn aa\

en vhciii iviuicmi) \ iemand verzorgen , voor iemand

zorgdragen: een kind opvoeden {vrg. unui\).

un>m 77 ui z uiji\ zie bij ri on z 11 rvi aai a en miuiiiiw

O 'i
uiiuKLüuiru/pK., het doen en laten (van ui èuzui).

ui cui ito (ti nnn\ iets doen. ,mj un tui tui ui annl

l
1,0 pc

(vv o-i \ kw. zva. un ui uiji\ willen, ui ui \ zva. tj? oji uii

vóór, in tegenwoordigheid. Kil Ul\ ZVa. aai UI Ul/)\
u:

un (L/?rtS7?7\KN. naam van een werktuig bij het weven,

en van de elfde maand van het Mohammedaansche

jaar
,
gew. an ivi ui ui ? genoemd, (vv ui mi ^m ui asnji\

iets waar tusschen in zich iemand of iets bevindt

{vrg. aniuiasiin en ui umn/i) ; bv. onunziioui^onun

rrvi 771 .? «/ij ui mi ^n ui asii ~7i ui unj)\ hij zit tusschen

o 00
ui ui (isn,i en ui ui uii ^n ui uiijj\twee boomen in.

(VTi(Hij\ tusschen in besloten.

of iets van beide zijden tusschen zich in

hebben, aan weerskanten van iemand of iets zich

plaatsen , of iets plaatsen , leggen of zetten, aai un

uiuti(Viiun(K^,i\ om het derde jaar. Als bv. iemand

kinderen uittrotmt in de jaren Alip en Djimaival

,

wordt dit amun ui ivuununanji genoemd, omdat

het jaar Uhé tusschen die beide jaren in komt; en

dit wordt voor onheilspellend gehouden. — aan ui

o
uiuiuiunu wat

van weerszijden, van de regter- en linkerzijde,

iemand of iets tusschen zich heeft; op de regter

-

en linkerzijde van iemand gaan; het sluithout van

den wever, dat hij voor de buik heeft. — (Eimui

asiiji\ in lange rijen aan beide zijden naast iemand

gaan (vrg. \uiuiunjj bij uiuiuiijj).

O
(vn 7) uiz un/i\ zie 11 ui z unn\

uii ui mi,pKX.; un ui asn ^n ui (isrvp een verbod of ge-

bod, op welks overtreding een vloek gelegd is ; vloek,

vervloeking. — vi ui asn ~n ui asn \ iemand of iets met

vervloeking verbieden of gebieden ; vervloeken.

ivnuiuun en un ui tisn,i\KN. haartje aan de vingers of

boven aan de aar van de rijst, ui (tn ui asnjj\ een

siertje, een heel weinigje (vrg. unui asnjt).

(Ln ui asn,]\KN naam van een medicinale plant.

T
klap van een zweep.

un uiasnq\KS. alles wat tot lont dient om iets aan te

steken, bijzonder een cigaar ofpijp. un ui asp rvi^n\

een lont met zwavel besmeerd.

uii ui 7i7i/7\K]ST . ; un ui asn -Jiiui asn n\ vroeg op den dag,

.; 11 ui mi i kn . ; un tvi asn~rn ui asn ,o\ het koord of de

vroeg in den ochend (vrg. 0.1 ui asnjt

(E^aojf). .

en uiifEiiHi^ivr^i

uri ui asn \ zie o~ji ui asn w

unuiun\ a^riuiagi\ of un ui 11511 fi\Kvr. verpligte op-

brengst, cijns, schatting, en zva. uiüoaCp geschenk

(Skr. o etpatii , opbrengst), un ojj uri ui asn \ schat-

ting betalen.

O .00
uri

i

ui asn n \ zie un ui asn \\

un ajiuQ^KH. zwak, teer, broos, magteloos, onbe-

kwaam, krachteloos, onschadelijk; ongelukkig in al

wat men doet of onderneemt ; ongelukkig, van een

dag (vrg. ui ui); ijdel van een poging , nietig, van

een middel; ligtwegend, van een unster of tveegstok;

zwakheid, teêrheid, magteloosheid, enz.; bezwijken,

overlijden, vnïviriui^i, op zijn minst. n.nuiui~m

5*



tv. (Lil L) 9Jl/l\«JW rn cun zcncui oji/i\

ï O.
oui(r)(Kji^\ op ziju allerminst. — tui (ui (ko^amams

iemand of iets zwak , magteloos , maken ; de magt

of invloed van iemand of iets verzwakken of bena-

deelen; iemand of iets zwak of magteloos achten;

iemand vernederen, beneden zijn stand en rang be-

handelen. — (hikuh (ui(ui^a.ihi/i\ zwakheid; broos-

heid; ongelnk door zwakheid of gebrek aan hulp;

tegenspoed; zwakheid uit gebrek aan zelfsbeheer-

sching. — (ui azi oji (tJi ^z/i,!hnji\ middel om de magt of

werking van iemand of iets te verzwakken of te

verijdelen; zwakke plaats waar iemand doodelijk ge-

troffen kan worden.

(un~m(ui tui tui <rm (biji\ spr. oudekoei-

(unnjioJipKW. zva. asnorui en (vhamasnjj\KN. 1. leidsel,

teugel, toom; 2. schraal, dun, verdord, van beenen

of handen door ziekte ; schraal van rijstgewas ; ook

7iaam van een soort van bamboe, (un on
< ik>i ~ji luyjcrrn

aai n of (un (Uj (Kji (Wj\ en tun (li ti (Kizcm\ de teugels

die men in handen houdt , daar men een paard meê be-

stuurt, (un (ui oji (m cunji\ kn. tun ojj (kjihii\ k. , de staart-

riem. run on aui tut \ de borstriem. (hu <hi (unmn (ui iuiji

opgeligt, door opligting verschalkt of bedrogen wor-

den, van iemand dien men bij 't touwtje af bij de

neus heeft. riai cm rn cui xm mi <kiijj\ de pleger van het

bedrog, cvrt a

jen uit de sloot halen, een vergeten zaak weer op-

rakelen of in herinnering brengen. — (L7iiUj(Kyi\KW.

zva. (ha (n itli (k\\ en cui cm (U}i/i\K'ü. iema?id mennen,

fig.
voor iemand met de teugel leiden , waar men hem

hebben wil; iemand bij 't touwtje of bij de neus heb-

ben, verschalken. a7)(Uj,M(ei\ spr. — cmm iui _y*\

een paard de teugels aandoen , optoomen ; iemand

opligten, bedriegen door opligterij. Zoo gew. cckui

(k.i ~m (ui o-ji ,£A\ opligterij. — (un (l/j^j ^n iuj oji ^acht/j

bedrog, opligting; bedrieglijk handelen.

(un tui a^i/j zie (ukuiji\

O
(urirncui (Kiiji \ zie rn (ui (uiji \

O
(un rn (u> z ajin\ zie <n mi z (ijiji\

1
(ukmi/iskn. 1. vergift, eigentlijkplantaardig vergift,

maar ook wel zva. (UDOJi\ venijn (vrg.ook iia^nnjt);

2. IIoll. oppasser, d. i. met distinctive teekens

voorziene bode of bediende van een resident , assis-

tent, havenmeester , enz. kn cm asn ~/r'i'iurjaji oj)ji\ spr.

(Bi xn (mi ^rnaji aj)j\ ccn (ui(uiasn\ spr. voor liefde tot

den dood. — tvn tui oji _^\ iemand vergeven , vergif

ingeven , vergiftigen.

rn/unzfn(un^ji\KN.; rn (ei z <n tui tui ^a\ iets pellen, de

schil of bast met de vingers afdoen, uitpeilen. J.

Vrg. rn (un z rn xrn (Hii n\

ajnaJi^A\ of(uii(ui(hJi\ Holl. officier.

(un tui _b*<-m en ojïi cui^A.'-ri\ kw. zva. o(Wimi\ (Mr.

apsard).

o
(undji^inq\ zze iun tui^&'-nw

(un(ui(Kjj(Lm\KW.; (vn tui (Knitm \ zva. cmmm (art ccn \ zie

ojj un w

cun oji (tli/)\i$., (un (ui,rui/j\K. , in 't geheugen hebben,

uit het hoofd, van buiten, kennen (Ar. ]asLs^ en

lailsJ- — kti (w(ru/i\KN. iets uit het hoofd opzeg-

gen; iets herhalen, op nieuw zeggen. — (UKuuruirn

rnoai\ (ui (uurui!Hn(Hin\ iets van buiten leeren; iets

van buiten , uit het hoofd , opzeggen. Zoo ook cm oji

o o O
aui ~jn oji trui rn hii en (lti oji rui ~m tui rru aai ihiji\

:Q
(un tui truiji\ zie tun &j1 nruin\

tun tui truiji\ zie (uicruiji\

O
cun tui trwjl^ zie (ui ruiji\

O . O
(un rn mi z iru/j\ zie 11 oji ?, iruiji en (un rn ten —,1 z aruiji\

a a + q o o a n .. , .. , ..

tun (uiiruiji\KN.; (uri cuiorui ~m (ui(ruiji\ bij beetjes bijeen -

garen, van kleinigheden of dingen van geen of wei-

nig waarde.

(un tui rruiji\ verk. (ui(ruin\KN. droog vuil op de huid, op

een wond of zweer; roof, schilfers, etterkorst; ge-

droogd vuil in de neus (vrg. tniunzti (uiruiji). (uun

rn ru ^ji z (ruuj\ spr. — ((ci(uirnji\ iets kleins, dat er-

gens op vast zit, er afpellen of afplukken. J.)

rn(unzrn(iji!ruifi\KN. het afgesneden of ingekort zijn van

de kam van een haan. — rnocizcn (uitrui\ een haan

de kam afsnijden, (en zva. (ui(ukwi\ J.). — rnrunz

rntuirnttui ~/nzrn cm nrui (Hi ri\ zonder kam, met afgesne-

den kam ; en naam van zekeren watervogel (veld- of

boschhoen, patrijs, G., vogel die men gewoonlijk de

kam of letten inkort. J.).

(ui (ui (cm \ KW. de zamen m poëzie van een

medeklinker met een anderen medeklinker , dan een

ti\ irui\ tui of (uui\ door weglating van een Pëpët;

7 O . o O o
ov. (ui\ voor (ui tui \ (ui _y*\ voor tviajiw

Ca.!

(un(L/i<h>:(vi\KiX. middelvan bestaan (Skr. oepadjiwd,

levensmiddel). — a:i(ui(uz(ui\ een middel van be-

staan zoeken, rn rói z tui tui ti& <ui cm rn <vi \ een ambachts-

man. — aji(cj(uia^:(vi\ kostwinning, ambacht.

(UTKui (iMj>\K\i . vuur (JDajaksch en Madureesch hetz.).

(un(uiiwi\ verk. iukuui\kw. zva. (ui rn mn (hti \ mirniun



£^r un ui\ GD

omoaji en unuiax)\ vond, Hst, middel (Sier. o e-

pdja); opsporen, zoeken (vrg. uiiuioo). umi] ren

om -ri ui om \ een list gebruiken, ceji i oeji qunuiojio\ op

een list bedacht zijn. un ui ajvi cui op \ geheime list.

N t luioni I \ UK/1 UI DJ] un

(uixm\ (hJi (Ei (ei on ceo 2 n^J) asn asn un
:

ui (tbi \ tui n.i asn _b*

O
(UI (C7 (UI (El

o o a
emi asnom^A.cEicuiCHiunuioji<i\ un on op i ui (Cbi \ en om

ni osn i cuin tï cui un ui ojvi \ (gekwikzilverd door list)

spr. — ui\(ui (bvi \ kn. (ui ui on 0x12 ck/ui k.) iemand of

iets opsporen, zoeken te krijgen of te vinden, op-

loopen. unapomunoriosn (cm (muiojvi\ spr. — cm cm

oju om ~m on om \ voor iemand iets opzoeken of op-

sporen. — (uicci'(ui(iM\ opsporing, enz.

ajncui
/

ija<Tn\KN. onbereide opium, amfioen, heulsap (Ar.

^jU))- Vrg. (Enaxiasnjj).

un uyiopjix zie <^*^\

cncundajiijomjj\KN. geroep, gerucht; ruchtbaar maken

(vrg. un rj om 2 omj)\ — on ui ? ui n om on om \ omtrent

iemand of iets een gerucht verspreiden.

<un (ui ui/i \ kn. een soort van koek, pannekoek van

rijstmeel. —• uiuitEon\ zulk een koek bakken; (ook

met de vuist in 't gezigt slaan. G.)

anj>\ koekepan.

(uncu cejims. , unuiiEi\K., (verk. clücei en uiiei) gelij-

kenis, vergelijking, voorbeeld; gelijk, als (Skr.

oepamd). asnoo^iunui (eo\ zonder voorbeeld,

voorbeeldeloos. uii cui tut on o<r\ cun cui ui ra ui onji\ bij

gelijkenis; gesteld dat, ingeval, om cvu cun cui (ei on ui\

gelijkerwijs, even als. uoun aji ui\ (uiunui iei\ bij

voorbeeld; ingeval, bijaldien, cui cun cm csi on <tn\ al het

dergelijke, om oui ojui on ^nun<ui ui on ur\ met volko-

mene gelijkheid, geheel gelijk. •— uj uiui\kn., ook

wel ui ukei\K., voor iemand geen eerbied hebben,

iets niet eerbiedigen, zva. om ui on ojn om ~m on om \ en

O o/ o o ,..
uiox.uoioiunw — uiui(eiui\ ui ui on ui (hi\ eengelij-

kenis of beeld geven; met iets gelijkstaan. — ui

cu (£.0 om „m on om \ cm cm on ui om ~m om aan \ iets bij iets

vergelijken; iets gelijk beschouwen als iets anders;

iets gelijk doen, eveneens doen. &a cun cm ui om -jn oi

-C °
on om \ of cun cm cei om ~/n on om \ pass.

o
cun ui ceo \ zie un mui \\

cun cui aniji of un uiom/jKN. vuns, zweetlucht, bokke-

lucht; daarnaar stinken.— ui ui min of oei ui cnin\ iets

vochtig inpakken, ineenrollen q/"opleggen, bv. tabak,

om te maken, dat de reuk en kracht sterker wordt.

un cui \ zie (ui w

unoji\ naam van een grooten boom, waarvan het hout

door scheepmakers gebruikt wordt voor pennen.

un nol \KW. zva. unaa\ (vrg. unaxi) en unouiw

(unao}\ of verk. &o)\'Kl$., unaoiomj of unon (to)omn\TP.

,

<~n <ti/? \ KL ,
jongere broeder of zuster; en zoo noemt

bij de Javanen de 'man zijn vrouw. En wanneer

Javanen elkander, bekend of onbekend, aanspre-

ken, dan betitelen zij elkander naar het verschil

in jaren met unxo)\ oj un on ui i om ~m cio> \ en om

ooi of unon (eo ?. om ~m muiw Onder de aanzienlijken

betitelt men zijn jongeren broeder met un (voi ceicuiji

of ctoi ceo (Ksui\ en zijn jongere zuster, als ook de man

. o G)
zijn vrouw, met un cioi un os; w

unoJty zie un(iö),^\

unon cio) 2\ zie un&o).^\

onumr)&o}\KW.; oncczoncioo^ zva. {JEo rm\ un rmm a-nji

en (U}oncm^\ tot as)iunonarizon(io)\ spr.

unao},?\ of (ui. >\ ook wel unon(ioiz\ of on 0012 \ en un

(vo),\ KN. ach ! helaas ! ook wel een uitdrukking van

tederheid en liefdessmart. — cm aoj, ? \ ach en wee

roepen, weeklagen. — uiccicio)^ het weeklagen,

weeklagt.

unoncio)^\~K.is.; (mon&o) ^unor>om\ een paard in de tel

doen gaan. — unon&oi^unooji of unon ooi ajuioaji\ in

de tel gaan (vrg. omonasn (Co).

O
un(voi,oojj\ zie un(ioi,(Hiji\

un&oioof) of un&o)tK}()\ verk. cioioo/j^'KN. , as)ifcO)om/j\

KL, het naar beneden gaan, afdalen, afklimmen,

afstijgen; nederdaling, daling; aflading, ontscheping

(vrg. osnnricmji). un&oioo ^*«sn\KN. een offerhande

voor een kind, dat 7 maanden oud is, zoogenaamd

omdat men een kind eerst op dien ouderdom met

de voeten op den grond mag zetten. •— ce/i^oo^

O r 7 O O
(Ei(io),anj}\ ook wel (FA(vo).oa/)\'E^i., asnaooomji en asn

(Ei(io)om/j\Ki., naar beneden gaau, afdalen, afklim-

men, afstijgen, dalen; afkomen, naar beneden ko-

men; afgeladen, ontscheept. — ooornzdojooj) gezakt,

neêrgezakt. — osjcvoi/hj^ ooaoo om \ iets afgaan of

afklimmen; bij iets neergaan of afklimmen; voor

iemand naar beneden gaan of komen; voor iemand

afstijgen; iemand iets naar beneden laten; een an-

der dorp of distrikt helpen of bijstaan in het ver-

rigten van werkzaamheden (vrg. tKinnori en (cinricin).

— ori(vo),o<ionom\ of cói(ooii<iofio<n\ iets naar beneden



70 ajniJ)\ cun on (ij) asnj)\

brengen, neerlaten, laten zakken; iets afladen, ont-

schepen; met iets naar beneden komen; van een prijs

laten zakken of vallen; een vaartuig van het strand

in het water afbrengen of aflaten. — cun tut,nn ~ni;<w>

<Ki onn of ay.cmiim (trtj}\ iets daar men meê naar be-

neden gaat, afgang, neergang; een afkomeling van

hooger streken.

ojiizj)\ of ,oiw)^m. los, ontbonden; losgaan, ontbon-

den raken; loslating (vrg. cuni7m\ cun cij) ruin\ (U)aj)\

en a/n (en \). ruj 10 om m\ de wil losgeven, voor alles

toelaten. — asixj)-n\ aoizji-n\ of cEi(U) <~n\ iets los-

maken, losdraaijen, los tornen, los winden, ontbin-

den; een vlag ontrollen.

ai a/n rn &J}\ KN. ; ai a/n on&jttn ctm aia,Ji\ of _ arn &J), on cm ~m on

aiaji\ bet slaan op de bëdoeg, na de aankondiging

van het middernachtuur en tot één uur toe aanhou-

dend, tot wekking voor de s a o e r in de vastenmaand.

J. — on rnnn(ij)^-i\ bet uur van de saoer aankon-

digen. J.

on (unondcn

z

\KN. pappig, niet bard, van vleesch.

ajnxJi arn/i\ ongebr. {vrg. (uiajiafni)). — cljT} ojji om aon

KN., ajn aj) oma en run aj) on aai \ Kw. , digt bijdehand,

voor de hand liggend.

o . o
ajn dj) acnn \ zie tun (U) w

njn(vo).Kiijj\K^i.; (CKWiKiij , mengen, bv. zandgrond met

Mei, metselkalk met .sjind; (mesten, bemesten. G.).

— (ui (Ujinn on aai \ iets ergens onder mengen.

o
ajn ai xj> aaijj\ zie tunaoiw

cun(U)(hmj\KN. opvaart, bet opvaren naar boven (het

o o/.
tegenovergestelde van ajnaui). oji oj> arna voor ajnari

ciJiunn\ de bovenkant van een rivier, o-j) cun oji on aai \

hooger de rivier op. ajna,j>aai~rnaJ)aai/>\ geld strooi-

jen voor de armen of te grabbel, gewoonlijk tot ver-

vulling van een gelofte. ajiajn<v>n~jii(uiaai/]\ om ge-

strooid geld grabbelen. — cfji &cn (Knn\ een rivier op-

varen. — (€i(id)(ha)^nrj(iot(hrp\ voor iemand, zooals de

armen, geld strooijen. — ari>aj) urn on aai \ een vaar-

tuig de rivier opbrengen, opvoeren, oproeijen. —
-jj&ó) aai on aan \ met een vaartuig een stroom opva-

o o /.ei
rn dj) aan ~rn ciji un aan of tu) un ~rn (iJ) aan aan\

(E

ren.

gestrooid, te strooijen, geld dat gestrooid wordt.

iYiajnza^acnj)\ ver/c. omiantp. zva. on tunz -uw

ajn<uionMn\ zie ajnxj)cunn\

sr zie am in :h >iW
ajn(iJ)asnjj\KN. een vrouwengordel, een band om de ta-

pih om den middel te Houden; een luijerbandje van

een klein kind; ook een soort van sjerp of lange

strook wit linnen of roode zijde, die de vrouwen,

die aan het hof in dienst zijn , om den middel dragen

en naar voren laten neerhangen. De oedët vanprin-

is van gele zijde en wordt ceimm aui cm na

genoemd.

O O.
(Ui Cl mamacun ij aai ,i._)ia\KN. een jonge ruiniasnjiw (unruiasmunon

Q
on (ia zin cun on &ji asn n \ spr.

ai tun z on mi asnnKN.; onazizaiojJionasn-Jmaiaji asnn\ uithalen.

a/n (tjojdz (Kin \ zie ai cij) z o-ji/j\

amaj) njij)\ £N . het zich ontrafelen van een touw; het

zich oiitvouwen, uit de vouwen gaan (vrg. ajncij)\).

— ac)cvjtarvi^\ een touw losdraaijen of spouwen; iets

ontrafelen; ontvouwen, openvouwen, ontrollen, vcq

&J) axi) -jnojji auin\ iets openbaar maken. — ojnojiaui

aa^\ losgedraaid of gespouwen touw ; rafel, pluk-

sel. — onxnzaJj)axn^majia\.rin\ iets open-halen ea

-scheuren; iets, dat ergens in is, er uit-halen en

-scheuren.

o . o
ajnaj)aTji/)\ zie aiajnzajji auin\

°
1 o a

on ajn z &ji auin \ 1. KW. zva. on (Lon z on aui ?W <&. ai ajnzctJi

neut) of aj)iayjiaru)j)\ poet. en N. zva. ajncmcut\

eenigzins te voelen of te merken, iets noemenswaards

zijn. — ariaj)or),)\ iemand iets noemenswaards aan-

doen of letten.

lunaZKujjMS., ajnaJc\K., front, bv. van een beeld of

huis ; kn. iets daar men het oog van den geest op

gevestigd houdt; het gevestigd houden van het oog

van den geest op iets; het te dienst staan (vrg. cun

ajtojin). — (&iaZ)(uji\N., <&? <ik \ K. , met het aange-

zigt of front ergens naar toe gerigt; kn. het oog van

den geest op iets gevestigd houden ; ook een volwas-

sen kip. (eooj) rui -jiïajiasn\ bereid zijn om te ster-

ven. — azidj) rtjj/»KN. iets vóór zich hebben; voor

iets staan of zitten; vóór een meerdere verschijnen,

zitten of staan, tot bediening, om hem van dienst

te wezen of te dienst te staan (vrg. ceannuna). —
aïioLj) aji—,i\ bij iemand of iets tegenwoordig zijn,

om toe te zien, op te passen of te bedienen. — (ui

aj) aji -^? on un \ ayi as: on arn aajj\ iets met het front er-

gens naar toe zetten of plaatsen, asi aj> oji -^i ai iun \

kn. iets vóór iemand of iets zetten, plaatsen of

houden; iets of iemand voor het oog van den geest

houden; iemand te dienst staan, als heer erkennen.
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d/n aai oji ~m aai (ui-^i aa n\ wat iemand voor zich

heeft, waar hij vóór zit.

P O.
tUflS 1. KW.

O .O,zva. oti <m tui n\ 2. N. , oji tui tui/j of

ikjj (fej ajj (i/j a\ K. , weten , kennen , begrijpen ; begrip , dat

iemand van iets heeft, oi ;uw z ni ajn aai ajin\ iets niet

weten, niet kennen, niet begrijpen; ook van niets

willen weten, ajn aai oji ~ni a.7) ajiji\ (kji OjI oji jji.oji ojiji of

C O
f/vflj f£7 i^J (L'J ,~o*.(E7 (L/J "-^y/"1

het is zoo goed als . .

.

o O

men kan het rekenen als,

o O a O / o O
(vnaji oji -JiiaJi ajiaa iwria^fn

o7T7 2\ spr. — (ciaai'ajin'KN. iemand als zijn hoofd

erkennen en gehoorzamen. — ai hn aai ajin\ eehoor-

als

Q Cl O
071 OJI (UI ~JI <

zaamd; en zich onderwerpen aan iemand

zijn hoofd erkennen en gehoorzamen. —
xxn cuioji-jw of (ciij i&i oji oji~i\ iets kennen. — ai (ei

zich onderwerpen

zijn hoofd erkennen en gehoorzamen, aa ai aai xti oji^i\

Q C
071 (Ml (UI -

O
h11\ 17111 (UI OjI ~JI lKII Kljl Of 0717)

(Ei ui (ui -^i h n on ri\ iemand iets doen kennen, met iets<^T
obekend maken. — ai 071 iti oji ^ioirai\ iemand onder

-

o O
werpen en tot gehoorzaamheid brengen. — (ui oti aai

n O - ». - Cl ,
(ut/) of cm rn art xti (lij poet. zva. oji xti om ojiji\ (mee-

ning. G.). — oji ri (ui lil oji^i oruis middel (zooals een

talisman of toovergebed) om aan zich onderworpen

te maken.

ajiiaai ojij)\ Mal. leven {Sd. aJn ai a_an\ vrg. ajiina cuijj).—
aji(ciaai,ajiji\ het leven; leven makend, levengevend.

(un rn xti OjUi aan \ zie clw ai iti > \\

iun a:i tan/IMS
.
, a_n qiLM\K., koud, koel, verkoelend,

frisck, verkwikkend; het koele, een koele plaats;

koel worden , bekoelen, ojn aai (eji -jii asn ai aa\ ver-

frischt, opgelucht, van hart, gerustgesteld. — un

(ejiojksiji of uri rèi xti (Ei n poet. koud zijnde. — oti aai

(Eji\ 071 tui (ui^i\ iets verkoelen; het hart opluchten,

geruststellen; koortsig makend, koorts verwekkend.

— 071 a,7) (Bi tn ini \ 07i oji ui ~Ji aai (Hi/i \ iets koud ma-

ken, doen verkoelen. — unaai (Eiaan\KN. zva. ajio7i\O
O,

of xaauj\ in den regtsterm rui ai aai z ri ah z o,n aai (eji

(H)ji\ tvee nachten (twee dagen) gaans.
O

asn xti (ei ~m

xa iEjI ikiji of a7) (Eji (ei aan \ mi oji Oji ~ni (ki oji —.1 aan of

(uiaji^aji^i aan\ koud (gelaten
,
gemaakt of gebruikt);

C O
iets dat koud is geworden of gemaakt. — aai aai pi

C C O
oan\ ooi (ij^oji ^ji oan\ te koud. arui^nawaai(&iaa/i\

{mnni^aai ogr ojiji\ ki.) de koorts hebben {vrg. ui sa

o . O O
(K10J1JI). OJI 071 171 (El ~m aai (ElJj\ ui aai oji ui^ma^o ojiji\

middel om af te koelen.

o o . c
ojï) aai (EO n\ zie aai (Ein\

ojdit) iem\kn, met lusten zijn, van een zivangere vrouw.

— 071 xti (Ejiji\ ook anaTKEiji en 07mx7i(Eiji\ voor de

eerste keer zwanger zijn.

ai ojn aai (Eijf\ ori (k.i aai (eiji of (ki aai, (Eiji\ KN. koel, van een

plaats waar lommer of schaduw is.

ajnajianji\KN. zva. ojnarmKiinx het verzuim of ver-

zuimd worden, hv. van iemands werk.— oTiaaicm Jn

aaiomji\ onverzorgd liggen; niet opgeborgen zijn;

onbevestigd zijn; van een plaats. — otixti rrriaiKiix

iets onverrigt of onverzorgd laten; zijn wacht of

dienst verzuimen.

cuniïïcrrij)\KN. omroering; iets waarmee men iets om-

O CC
roert {vrg. ojnunKn/i). (uniTi cni^iti crrifi\ een voor-

ouder of afstammeling in het zesde geslacht, het

C
o7idaiamf)\ iets omroeren.

f

kind van een ajinri'~n\\ — otixt) am/j\

ajn ah \jlw. zva. aai oji tiJtji en (ia> (Ei oji oji^\ (kn. op weg

tegenkomen. G.). — o7iiti\ iemand afwachten, waar

hij voorbij moet; zich ergens plaatsen om iemand of

iets af te wachten, op iets staan te wachten, otiiti

asii aai \ spr. oti ici un xti \ op weg staan afwachten , op

de loer staan; wachtende naar iets uitzien, op iets

zitten te wachten. — oaii7i\ zie ben. — otiiti oti \

iemand in den weg treden, om hem tegen te gaan,

te beletten voort te gaan of iets ten uitvoer te bren-

gen. — (ui oti ah 07) aaa\ een plaats waar men zich

posteert om iets af te wachten, zooals om rijst op

te koopen van de menschen, die er met rijst voorbij

komen, of van roovers om voorbijgangers teplunderen.

ajnrii7)\KN. rust hebben van bezigheden of van iets

daar men hinder van had; verligting, beterschap

(vrg. iTi oti aan), run on iti oji aarn oji jji\ opgekoeld. —
(Ejiviaaw minder, beter, ligter, matig, redelijk zijn.

(Lrnoai,\ zie bij x/h-riw

ojnaa)\ zie bij ajn <-ri\\

(unaa)\KN. 1. een doek, die als oJn ooi asnj om het

hoofd gedaan wordt; td. krdma van om aai asri^\ —
2. zva. 07) asri\ begrijpen.— <&iaai\ begrijpen, verstaan.

ojnoa),\ zva. «-^1^1^ voor ^Q,^,^ J-

ai a/n aai \ zie on OjT) os» w

ojniK\ I. N., oaK&i-naaji^., (uni&t^aa^ of ojiheo^ji

aan\ Md., redewoord voor de v erbie den de wijze

van spreken {vrg. (uno,p\); bv. o/na^rb)aa\ wees

niet bang! oiaai z rj ajiuna^ aycmztn. nnz ?\ je moet niet

liegen ! cun ojk oti aa aai rvi aj aai z aajr\ het moet niet ge-
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beuren! on ajwanjA ei ^jjon asn vu ^ \ als het niet ver

afwas. ojiiasajnan\ of ajnosan\ er moet niemand

wezen, die enz.! clti os <w> o7iann\ doe het vooreerst

niet! nog niet! en enkel ojnas\ zacht wat! tunaeïaJ

onioui\ o^ionoson-^A.cmni\ laat staan een rivier! al

was nex een zee. m <bi -ji on ~/n mi on oji om asn/j cm (ki

rui ~m asnm rut ojïi {ei oni on \ niet vijftig ! vij f honderd

geef ik hem (of haar) meê. ajnosasnori(in^mz^n\ oji

ei -jianon on z asn onn\ zie hij asn anji

\

II. kn. ; a7ias^on\ iemand de vrijheid geven,

iemand toelaten, iets te doen.

ajnas\ I. kw. zva. *t>«sm\ (Prakrët, Hindi, een titel,

zva. Heer. pk.); Tj. Sënk. één. cmajnos\ de Vorst.

II. kn. toovergebed, tooverformulier of toover-

spreuk, dat de kracht heeft, om iets teweeg te bren-

gen, dat alleen door bovennatuurlijke magt teweeg

gebracht kan worden; bv. cun cm oji oji cm ojijj\ zie cui

oji ojiji\ — a7ios\ 07i vimm iK'iji\ gebeden of uit de

Koran lezen, van priesters; van anderen, leeren of

zich oefenen door lezen, bv. op de priesterschool

;

iets, bv. het Arabisch, leeren, zich in iets oefenen

door lezen. ouia7ia7ios\ naar school gaan. — oti on as

oni~monam\ oti on om z oji ^aooi anji\ voor iemand ge-

beden of uit de Koran lezen , of de priesters laten

lezen. — ajio7ionosanji\ oji oti en ojïiz cko ^a(kiji\ leer-

plaats, school.

III. N. , (uncna_rmojiji\K., waarde o/prijs Y&niets;

van waarde, kostbaar; waard zijn. ojiom^ji.ajnos\

spr. — oti os ojv as \KN., ook wel oTionojnzoji -jnonamz

ojiji\k., iets hoog achten, hoog schatten, in hooge

waarde houden. — o7ioioson\ oti on o/m o^o ~^\ aan iets

een waarde toekennen, iets waarderen of schatten,

^taxeren ; iemand achten of eeren ; iets achten of op

prijs stellen.— /Krxw^iKTflNKN. gewaardeerd, geacht,

geëerd; iemands achting, geacht worden , aanzien.

—

oji oti as; \ ajio7i(ijojriz(iJin\ waarde , van waarde ; waar-

de hebben, van waarde zijn. oniajia7ios\ hetgeen

van waarde is.

IV. ajnos\ gew. onios\KN., ook wel onoonojnz

oji/)\k., bedevaartganger, pelgrim; iemand die de be-

devaart naar Mekka doet of gedaan heeft, cèicm^

onias\ ter bedevaart gaan. ajioTionon anam$ajnos\

zva. oji oyioiononaj'ionas omdat de bruidegom vóór

den priester de Mohammedaansche geloofsbelijdenis

moet opzeggen of lezen, even als een bedevaart-

ganger te Mekka. — oti os; \ Hadji gaan worden.

ojiiasr\^. , ajnos\K. , het voorwaarts gaan, avanceren,

voorwaarts trekken , rukken of treden. — eo os\ isi

as \ voorwaarts , naar voren ; voorwaarts gaan , voor-

uitkomen, avanceren, vorderen; voorwaarts trekken,

rukken of treden; naderen door vooruit of voor-

waarts te gaan; opzetten, opkomen, van de zee bij

vloed; voorgezet of gepresenteerd worden; vroeger

plaats hebben; van de regter- naar de linkerhand

schrijven. — ozi on os z on\ oti as oti \ tot iets, of op

iets, voorwaarts gaan; iemand naderen door voor-

waarts te gaan. — a7innaszam~manami\ oti as oti om

an/i\ iets voorwaarts doen of laten gaan of komen,

vooruit of voorwaarts brengen, schuiven, enz.; iets

doen vorderen, bevorderen; iets voorbrengen; voor-

zetten; iets vroeger doen plaats hebben, vervroegen.

— Ejionaszom-jnonom\ iejios oti urn onn\ doen nade-

ren, nader brengen. — 007 eo on os z ann\ te veel voor-

uit; vrijpostig, vermetel, ook in 't spreken.— // tui as\

oji os \ keg, wigge om te kloven, ajiasojiasn/i^. oji

as(fji(Knaji anji \ k. , vierkant , vierhoek , vierzij dig

,

vierkantig, oji os. asn nrui » oji os: asn cm \ driehoek, drie-

hoekig. — (Ei as:* met een wig werken, hout kloven,

splitsen, eo as. oji asnji\ naar de vierkanten; iets naar

of van vier kanten, of in het vierkant , doen, zooals

bv. meten, aanrukken. 0x1 oji as: oji asnji\ pass. ieios:

asn orui \ naar drie kanten, enz.

ajnas\JL~K. een enkel (vrg. oji os); stuks, zooals on^hz

O O , xl .. O • O Q
ajnas\ twee stuks ; on eo (ki asn (maui~mas\ maar

wezen, maar één enkele. oji os \ één: zie hieronder.

— ajnonas on n \ kn. , oji om ei ooi onji \ k I . , alleen , zoo

dat iemand iets alleen doet ; één voor één, ieder

voor zich zelf alleen; en zoo ook om on as 00 ~mwas

an/i\ o^rniajiaji(iJiojnonosorio\ één tegen één vechten.

— oti rn as on n\ ejiojji Eiom\ iets alleen doen. — oti

o a a
en os on \ (Ei ajio E0om\
' CT co '"K

o o / a
(ui (E/i 071 on os on on esi cm \

zij moeten ieder een afzonderlijken weg gaan. om oji

o^ri 01 onA on cui zofUiE/iojntHn on ajn on as^ on ck,i os ojui \ Dj aj a

heeft die vijf personen alleen gevat. — cuh on os on ~jh

01 os on onjj\ ieder afzonderlijk, van velen gezegd. —
a o o * jf O •- o O -

jl^JiosM^., cm asn cyii orviji of a^oasn<rnaTJiji\~K., oji on

j. O - o 1./rj ,, o o a a
cmoruiji of ojioncrtioojin\ ma., een. (uios(uias\ een

voor één. (Kiasooan\ de (of het) andere. o-jios(uios\

ieder één er van. (kq 0^1 as im as \ ieder afzonderlijk,
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een voor een. — (kiok\ ccm asn<am trwji of ccmasncrn

\ ieder één. — anonaK(iji\ tot één maken, aan

ieder afzonderlijk. — (HionaKfiai~m<ri(Lrn\ op één

plaats brengen. — uojiok\ (biok\ zie beneden.

omcniiKZ\N. , aj7ii^tEyt\K., groen; het groene. — oTion

cnoKZ\ ot]ok(eiji\ iets groen verwen; ook geld opne-

men op veldvruchten. — ori on ok z aai ^ai en m? \ otkik

(Bi nfn (hijj\ iets groen maken, een groene kleur ge-

ven; groen doen worden; iets groen laten verwen;

ook geld schieten op veldvruchten. — ojii on ok 2 om

(mji\ om ok ibi (hiji\ mondeling, in tegenoverstelling

van schriftelijk ; betaling van een schuld in veld-

vruchten; en ki. van ^^ wa* een brief inhoudt.

— oji om 01 ok 1\om nn/j en oji om ok pi aan \ KI . hetzelfde.

omoK\KN. toegeving, het toegegeven worden. — 071 ok\

iets dat iemand wil of doet, maar toelaten, vrij

laten begaan, toegeven, niet tegenhouden of be-

teugelen.

a a . q a
omaK'{\ zie cunaj)q\i

O . O Q
omrioK^\ zie cunojiqw

O o o
omoK (hi/i\ zie 0K(Kiti\

Oom ok (hiji\ zie iiK(nyi\

a . a a
(un on as: (H~>/)\ zie om okw

omoKon\ ojiok(hi\ of (Bi uk *a\KN. belooning, die men

geeft voor iets, dat geen lichaamlijken arbeid ver-

eischt, zooals aan een leermeester , waarzegger of

arts. — arj(iKon(Hi!Hi\ iemand zulk een belooning

geven.

(unnK\K$. onderrigt, oefening, dressuur; een Boeda-

leeraar; een partje van sommige vruchten, zooals

van een chinaasappel. arnrhcunaK\ onbeschaafd, on-

gemanierd, onbeleefd. omoKomoK\ zich oefenen om

iets te leeren. — otiok\ iemand iets leeren door

oefening; een paard aan de allonge laten loopen

om het te dresseren; een visch, dien men aan den

hengel heeft , laten rondzwemmen om hem moe te

maken; ook iemand leeren door kastijden, zooals

ook wij zeggen: ik zal je leeren. — aci uk om ok\

iemand oefenen , exerceren. — oti ok ni on un \ iemand

laten leeren. o7ioKnnonunajiosn\ met de dood straf-

fen.— om (ik To (Hin\ geoefend, gedresseerd; aan part-

jes. — tui oTi (ik nKmjj\ wat te leeren is; een kunst

of wetenschap; de woning van een Boedaleeraar.

f . f
iun(ip:\ zie okw

(unon(iK\ zie on okw

af of
(un(iK\KN.'

}
(Ui (ik T7 on run \ zva. oti okw

n f . f
omonoKz\ zie onoKzW

(uniïK\KN. oprekening, uitrekening; uitrekenend , nauw

alles uitrekenend, run uk cun ok \ oprekenen, uitreke-

nen. — on ok\ iets uitrekenen, afzonderlijk bereke-

a a/ aaf -. . „ .

nen. — omoKomoKnnaon\ verrekening, vereflenmg.

— ojio7iok\ het oprekenen of uitrekenen. —
/j

tui

af a af a af o af o af
ok\ zva. ojnoKW — (biok\ zva. otiokw — ojioK~n

(mn\ verrekening, afrekening.

ojïiok\ verk. fL<\KN. , wat geuit, gezegd of gesproken

wordt; uitgesproken woord of woorden; uitgespro-

ken gelofte (vrg. (uinno^})', ook zva. ojïjok\ zie okw

f . -. f a* o
ojïiaK(Bion&3ion(iJi\ je eigen woorden. omoK^rt ojim

07ïi%ji(kiji\ het spreekwoord zegt. (uiomoKomoK^non

cntuiz\ al wat de menschen zeggen. (Kjiojiiikojtjok

(bi\ je moogt zeggen wat je wilt! — okon rn\ en

f f a O Q
ok il no on ui \T<I., om on ^io^ojisM.!)., (UI (UI <KJ) (Hl (Hl (UI 0OJI

K., naar men zegt; men zegt. — 07ioK^n\ tegen

iemand iets zeggen. o7ioKOjnoK^o\ zich in beleedi-

gende woorden uitlaten, iemand beleedigende woor-

den toevoegen. 0K"-n(hn/)\ spreekplaats , spreek-

gestoelte.— non ojizok\KN., (n(MiZ0K\'Ky?., zva. omoK\

f / s /
{vrg. ojiok). - (bizok\ on(crmoK\ en onuizoK^V

ook naam van een me-zeggen , spreken ; 11 ibi z ok >

dicinaal kruid, anders on crn z on aJh z ojj(hi\ genoemd.

fa fa— on(KizoKnn\YJN. zva. (UlOKniw

*CY . CY
mnoK\ zie okw

ojnaK\KN. ligging in de lengte; de lengte van iets

(vrg. ojnoui); rij. — ^^ N ^n ^e lengte, over-

langs; in de lengte uitgestrekt; in de lengte ergens

naar toe gerigt zijn of liggen; regtuit, regt door,

regt voor de vuist; regtvaardig; gelukkig zijn inliet

spel. — on(Knz(iK\ regt, billijk; ongelukkig zijn in

het spel of in een onderneming ; en zoo ook (kykik

nzas:_\ het lichaam

f

Ocm ) on thcn mi on urn z ok \

zoo lang als het is, het geheele lichaam. — tui

tï \ iemand van een winst of goede verkoop een ge-

schenk geven. — orj(iK.^nona<n\ iets, bv. een tafel,

in de lengte, overlang, zetten; iets in de lengte

doen voortgaan; uitrekken, uitstrekken; een voort-

gang doen nemen, voortzetten. — (unoK^no<yi\ ge-

schenk, dat iemand geeft van zijn winst of een

voordeelige verkoop.

o . O o
(unuiK^.\ zie (uidaw

(najniaK.q\ Ar.
'ij^%, kn. 1. de vlugt van Moham-
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med van Mekka naar Medina in het jaar 622 van

onze jaartelling , het begin van de Mohammedaan-

sche jaartelling , die daarnaar Hedjra {ook welHe-

gira geschreven) genoemd wordt. 2. rekening, bere-

kening, zva. cL,n jsiiw — ai asi[as:^\ tellen, rekenen,

berekenen. — lEiiKm^s hetz. {zie ook ben.).

^njastuijj^ Ar. 'i^.), loon.

ajnas:arnj\ zie as:rmn\

Cl

a/naas:arn/t\ zie as:aa-trt\"Hl 2f
ai ajn z oi as z om/t\KN.; nr> nn z rt as: z r> om ~m z ai asziKtt\

iemand opstoken, ophitsen, aanbitsen. — ajiaiasizoi

aj as: z rj wn ^n zoiasz »^// N opstoking , opbitsing.

aTli^ zie
l^T^l"

ajn as: asnjt\ zie airn as asttjt\

ai om z as: astijt \ zie ai un z is: asn/t\

air) as ajn axu\ Ar. £\,gXsJ) > het oordeel, de beslissing

van een regtsgeleerde.

L\ma^irv}\ ook ajn as: a au geschreven, K¥. zva. <£tf'"n

ojtyt \ ikji ? du \ en oj} aJh \ {Skr. oedjdjwala, belder

scbijnend, vlammend, enz., met het voorz. o et van

dj wal a; zie i^sa~u). — on as: au \ of asjasf)ru\

n /
zva. om (EirmfjW

ajn as: az,}j>\ 1. Ar. kn. oorsprong, afkomst {Ar. il**.),

adjl, oorzaak, verward met t\*c\ , a/n oji auji ,

omdat er de beteekenis van ten trui aan gehecht

wierd). 2. vastgesteld termijn, bet door God be-

paalde levenseinde, uiteinde, stervensuur {Ar. \\^\,

adjal). 3. eeuwigheid {Ar. .)'.), azal). om as: au

(EiarLi\ afkomst en oorsprong van iemand, ai ajizojn

as: au cea>au niasti art^\ een inboorling van bet land,

een landskind. oji (Et^JtMt a^n:unajnas:ru/f\ tot zijn

levenseinde gekomen, overleden. — om as: aujt en

asn as: arujt\ overlijden. — ajnas:axft^rtrjau^ajnaajt\ om

o o ,
as:oru)-J)aij)^ajnarij\\ oji as au ~nrt out ^ajn aan of was:

au~Jiau qajn (m/jwln. , ook wel oji as:au ~jn art om (ho n\

k. , tot zijn oorsprong, daar bet van daan gekomen is

,

terugkeeren , zooals van echtgenooten, die geschei-

den zijn, en zich later weer met elkander in het

huwelijk verbinden ; van een bediende , die in een

dienst , waaruit hij gegaan is, weer terugkomt ; en

van verloren goed, dat terugkomt.

ajn ai as:z au n of aiajnzoias:zarun\1i., arviiea (Cianjj\K.,

ruil, wat in ruil voor iets anders gegeven wordt;

•, q o a * a
ruilen. — ajtaiaszn t\ ai oji z ai as: z ai,i\ an (Et an\ voor

( a\ ( ( n^ "l.co

iets het een of ander in ruil geven. — ast ai aszou

^co
ruilen tegen iets anders.

ai (lwz ai as: zau/i\ zie om ai as: z run \

ojnas: il«\KW. zva. oji <cj oji oji ~m oji oji^kn'. verlangen

of wensch ten aanzien van een ander, gew. in een

slechten zin. — ia as: tut n\ naar iets of iemand ver-

langen of wenseben. — ajiazias:aji-un<tjt\ een ver-

langen; het voorwerp van iemands verlangen of

wenseben.

ajrtas:naiji\ zie ajyiasruw

Oom as: (Ei n\ zie as:csi/)\0|N n V
O o .o

a/nas: (Ej1j)\ zie as: art

O
<L/7Jflisjf£jifj\KN. bet in orde gebracht worden van iets

dat in de war is of van een geschil. — ajtas:(Ef>jt

en rï_??.jjï7?

o O . o.

OjU as- (ei n\ zie ajn ai as: z\\

eu\ iets in orde brengen, vereffenen.

fT
LV is:cnin\Ki$. op de jagt gaan om wild op te sporen;

{ook op iets treden. G.). ojv ojtojn as^ errtn of ajnajt

ajtas:cmjt\ een wilde hond, jakhals {vrg. run oji ajn

axiiKi/)).— ajtas:cmji\ wild, bv. herten, gaan opsporen.

(L77 aserrtn - grondv. as: cmjt \ KN. vast , zich gelijkblijvend

;

O O
vastheid, bestendigheid; staan blijven {vrg. as: as:

art n). (i^Tas:arriajnn-taJtji\ of enkel (Koas:jn\ zoolang

als ik leef, al mijn leven, m as: om -nasn ajn\ van je

leven nog nooit. — lEiaKcm/tx vast voor iets zijn,

O o
bv. van een arbeider of leverancier. — mfe<rn\

iets vast, bestendig en geregeld doen, bij of aan iets

blijven. — oji os crrut\ l. kn. vast, onveranderlijk,

onbeweeglijk; pal stand blijven houden. 2. n., ojiot)

aiajnz(Kin\-&., pacht, vast bepaalde pachtschat, pacht-

penningen of belasting; pacht betalen, as as om u

de vaste instandhouding (hand-as: mi OjI cet on ax,i on

O
having) van het regt. cki oji as: ot^n zooveel als een

heele pachtschat. — (Eias:mrt\ ceo ^ om

z

iko ^*\ iets

O O
pachten. — rsias: <rnrtiHn\ (Ei ai ajn z ckj) ^A.arnartjt\ iets

verpachten; een persoon op een vaste schatting zet-

ten, zooals een dienstpligtige om ontslagen te zijn

van dienstpligten. — oji as: om art n 1. kn. zva. ojtuvz

ai a^h zrnnrtjp pronkbed; en de stapel kussens daarop.

2. n., oji ai om zoJt^Aaojt^. waarvoor pacht op-

gebracht wordt, pachtlanden. — oji cei as: cm a\ ojigsi

rn ajn z (hjij\ pachting ; verpachting.— ajt tei as <rn nrtjj\

aj} isiort ajn zaji^A-artjt\ pachtopbrengende landen of

hoofden.

amji \ ongebr. ; om okom ~m as: cmji

\

kn. het voet-
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stuk of de standaard van een Javaansche lamp , zva.

(naszono^zann (vrg. ogojtooiji).

omoscmjj\ ongebr.; amascm~fnas:cm/]\Kl$. onverwachts,

onaangemeld of zonder iets te zeggen of rede te ge-

ven, zoo maar regelregt aankomen met iets te doen

{vrg. ae^cmjf).

amasomj\KN. I. de woorden, waarmee bij liet slui-

ten van een koop, als ook bij dat van een huwelijk,

de verkooper verklaart iets te willen verkoopen (bij

een huwelijk de Wali), gelijk (haiicnrutn de woorden

beteekent, waarmee de kooper de koop aanneemt

(Ar. l A'-^w)). amasam arn,rein de wederzij dsche toe-

stemming bij een koopcontract; ook toestemming.

—

on as om rn om\ voor een meisje de om asom n uitspre-

ken, een meisje in het huwelijk laten verbinden;

een huwelijk laten sluiten.

II. verbazend, zva. amam\ (Ar. i it-^r). ver-

bazing), tui ajt~m iis (C7ijj\ gansch verbazend. (Kiamas

a o o o o
om ~m as omjt\ zva. oji om om om om \\ — on asom ~jH

asam\ doen verbazen.
ca

amasom/j\K^. bedoeling, inzonderheid de bedoeling of

het voorwerp van een offerhande. om asom om \ laat-

dunkend, verwaten. — art as: im rn om \ de bedoeling

van een offerhande meêdeelen aan den priester, om

er zijn zegen over uit te spreken.

amas^Kix. iets daar men uit eet, een bord of bak;

iets, bv. een blad, tot bord gebruiken, ashcmru)~m

as\ van één bord of blad eten.

amas\ een krama-vorm van amas.\ en amtuui\ zie bij

a/n as\ n/n oji oj)j en om oji ojijj\

amak\KN. 1. uitstekende hoek, punt, uithoek, kaap.

2. schermen, zooals met lanzen, stokken of dolken.

3. naam van een soort van reebok. 4. amak\ of ar)

ak\ (ook wel omarm en arjorm\ J.). den voet of knie

van iemand kussen, door er met het aangezigt op

neer te gaan leggen (.onwrx&j); een plegtig eerbe-

wijs van kinderen aan ouders en van jongeren aan

ouderen. Het wordt ook wel bewezen aan het voe-

teneinde van een graf. Het kussen van de voeten

geeft een dieper eerbied te kennen, dan dat van

de knieën, amakrn,i<th\ de bajonet van een blaaspijp

(vrg. oCtam?). — tE/li^ uitgestrekt, zoo lang als

men is, op de rug liggen. (zaakQiac)zrnoazasnj)\ zóó

liggen met de dödót over zich heen getrokken. —
1*%^ de voet of knie kussen. 7?A

a7iartn\ 1. met een ander of met elkander schermen.

2. plegtige voetkussing.

o G) o . (?)
a/n as tvi >ki h~h \ zie as \\

(W)W\KW. zva. Oji rn iUn aj) ^ \ a/n as \ (vrg. ama.v)) en

ojioj)\ (zie om 0,11^). r» om cui % a/n mui \ moeilijkheid

en bezwaar.

T C) o o O /'
iunaAji\ 1. KW. zva. am(K>)tun/j\ (K/i <ru <&? asnjt enamas\

(vrg. ni qajniuuj). ajn aiui
}

^n ,? mn as oaj) heil en zegen.

— II. KN. schoon, mooi, lief, van een vrouw (vrg.

om eni aj)ji) ; ook van de Sirih en Pinang , als die

er meer geel uitziet. <n «5i z ajn oaji \ schoone ! om 17

tnam 11 aj)z om oaj)\ lief meisje! ti rn ox) iki ~jn (uui\ of

cnanihn ~majV)\ zie nnrnananj\ — amiziaAJis of urn

(ejiiuui\ van een vrouw, die haar best doet om schoon

te schijnen en op haar schoonheid zich laat voor-

staan. — [&i(t:iaAj\Kvr. in goede staat brengen, ieii

azi oAfjom cm n\ iets volkomen goedkeuren. — omen

rn (i/w i ihn/j\ KN. tot schoonheid, oji rtii (ki ~m <n om z ao ~m

V T schoonheidszalf.

m<noMi\ ajirnajviz\ of (V)(najmz\'S., (Ki)aj)oj)\ verk.

Q O
ot.'MK., ax)aj)amn\WD. i(E,izcm\Ki., een toeroep

tot aansporing om iets te doen, voornamelijk om

iets mee te doen : kom ! toe ! komaan ! welaan ! in de

beleefde taal: als 't U belieft! amrnajvn (of ax)oj)

cm/j) a/iij)* ajitvirui (of (Knrndiizan) ojiisi\ laten

we! — azirnaAJ)2(hQ\Kiii. iets proberen, iets beproe-

ven, het wagen; het tegen iemand ofiemands krach-

ten proberen in een kamp- of wedstrijd; iets na-

meten. — amen 0,1,1200T ™Jl of 0,1 rn OJlti 2 (Hl^T elkan-

der tot iets opwekken of aansporen; elkander te

hulp roepen, om iets zamen te doen.

ajna,%i\ of <i/w\N., ajï)am?\K. , om cm % (of in één let-

tergreep amn nggih) of om 01 cm %\ Md., zóó, al-

zóó; even zoo, eveneens, insgelijks, desgelijks, ook;

ook zoo, evenwel, toch; ja! goed zoo! zoo dan; ook

vragender wijs zoo r (vrg. ancm^ en (Kiicm^). a/n

qoji pi<hrn\ omm jm om \ dezelfde

,

hetzelfde, als. on a/n z ^n om ojvi \ is 't niet zoo ? niorn ~sn

oaji\ t is immers zoo. 00 om z n^ t om o,m \ of rnamz

nn t a,it \ 't is niet zoo , wel ? om oji om ojui om \ zou

het evenwelzijn, dat enz. ? acnoAiiomajvioma,viom\

alsof het allezins zoo zijn moest, d. i. alsof het ernst

was. amoAii '-nam art orvi tut aruiji om om cei) nruj aan \ om t

even Rabingoelawal , om 't even Moeloed; d. i. Ra-

bingoelawal is 't zelfde als Moeloed. amajvirjomz ,rr)\

o cu o
<lu om om \ om cm



76 xm xn ^
> xm on xn 2 (ui n\

ïïf

o , o a— r n in<rixmni\ evenmin ... als. — (i:iinni\

q« o . o (Pi o a •/ ,tt ii
xnam^(un\ i i mqxms op iets ja zeggen (Hoogd. be-

jaheu), iets bevestigen.

O.X

O o
ir, in >\ 1. kw., oo£ w££ iuncuu\ zva. (ma<g\ (Skr.

aj ah). 2. N. mz afe spreektaal voor x>ixn%\ — 077

O o . ,..
nt)>\KW. ^«. tunxn vkkiw KN. 2z<? öy unxn^w —
xwxnqxn (hi/i\ ook wel xnxn ^xman,i\ KI. #<m «jïod

rrj u) mi (hnji of (ui na ei ni tho/jw xv xn ^ xv (ui xTiteyix

een last of commissie van den Vorst.

uitroep zva. xnxnw
o o

(in mi ?\ zva. (uix.ii^\

xmxn^\i^., (ki ui rei/i\K. (311. garem), zout, keuken

-

zout (vrg. xmx.i(Hiji). xmxiii 9iun (hji ^i^ixtixji om <rn\

, O, O o
of xm in ^xm xrixni xm xji cm nn\ spr. — xi tin q xm

\

fcmoJiwiy i^ts zouten, in iets zout doen. xnxn^xm

O O O O . O O
Qj)<rn ,r~n\ spr. xi xn jti/n xtkki (bj\ of eert xn q xm (Kil x.1 \

o O o Q • ,

tem (ui<pi<Giaji &i \ sjor. voor (üicrrix)i(njini\ en iets

(vooral zijn eigen goed of kind) prijzen of ophe-

melen. — xmxnqxm (hiji\ ck,i (in t&i nn n\ rente, inte-

rest (vrg. (inrt mcwïKTji en (cncmfiuntHyi). — xmxnq

xmxn ^ xm (hiji\ naam van een blad, vjaarmeê de

m adat tot tiké gemengd wordt.

xm (üii) > \ kn. , MOTija^KD., (isrfn (Ktn \ ki. , urien
, pis .

—
«n a/ia * \ N. , ai as)i2(iM{Hijj\K. , (Li mart KD., xsnmxJiji

ki., pissen, zijn water lozen, wateren; van een

beest ook xriruuiy in Krama. — x~ixxi^xm\Ki<{.,

mtim^»\ki., iets bepissen, bewateren; tegen iets

pissen of wateren. xrnoi(pi(Hi\KN., iemand beknor-

ren, bekijven, berispen (vrg. xnr)X7ixn\ bij xjioui).

— runoi (ui2xxi?\K'N. bij ongeluk zijn water lozen.

—

xfixxiyxm (mji\ kn. de pisblaas (de onderbuik. G. Vrg.

<H~n(Eji~j)\).

xmxn(uij\'K^i. vallende ziekte, epilepsie, mim tin (in

onji\ de vallende ziekte. — xm xn (fn (hi/j of orumn

ajn(iM(Nr(mjj\ aan de vallende ziekte lijden.

(urtajui (Hijj^KW. zva. xti xji xjiji of xmxK (dat er de

krama-vorm van is). — xnixn xxnyuiji of xtixxj
:

(hi/i\

ZVa. (Lil (Cl XI XflJI Of XI Xfl (U1Jt\ (777 XXI 9<1 -J11 XXI >H1J}\

zva. ca ui tui ~m mi xnji\ — nm ojui
t

chiji\ zva. un oji ojiji\

— ifji (uujcmjis willen, begeeren, verlangen.— a(W|M>

zva. ca (ui tui ^i\ - (c-i(wj(Hj(Hn (hiji\ zva. (ciiuiiui-ui

- (P) ,-
rninn\ — cu7i(uvpnihnn\ (Hri(iKno!i5ri(im(iMrui(m/i\ ti-

tel van de oudste gemalin van den Sultan van3Ia-

dura. (ei (wiiuj (hiji\ zva. ca (ui (ui~jkhiji\ — (un(wj

im ~m (iM.tiq (hi/)\ zva. (un mi cui-maji oji-^i (hiji\ — mi

(e? aAniHi(Hyi\ KI. tegenwoordigheid, run oji ia (wjihairi (ia

\

Jiooger ki. dan (un'oei vArj.Ki\ in de tegenwoordigheid

van God. — nuit^i 0Mjaan\ zie

tun ri tin z cmjj\ zie ciiirixiizw

un c^n (Hiji\ zie bij tuiirnw

o
ajn (uui

t

(Hiji \ KW tuil mtji\ kn. schom-

melen, een kind wiegen. — (iritvii(ni(H>/i\Kyr. zva.

77 (Y11 2 17777 V\

Hirjj(Hiji\ schommel, wieg.
(Oj

,rK
Q Q

(Uil (Uil Hl ~?7 MA Hl

(Hyi of (inim (Hi!Hi(i\^.n. een schommel; schommelen.

tvn(Ei^jjH-nji\ bij één, bij elkander..niiii ,hi /) \ kw. zva.

/
aj)(iii(iui!Hiji\KN. een stoel suikerriet, zva. &ji(U) of

O j. O

met elkander houden, zamen-

W7 (ui ii (Hyi \\ laji oji (kj) asn xm (k.q xm mui (hi/i\ of an xri

ixmxM(Hiji spr. het met elkander houden,

spannen. — xmxxi(Hi^mxii(Hi/j\KW.zva. xiixnxixuiz

(Ei(Hij\ beschermer. — xqa/u/(Hi^rixw(Hiji\KN. iets

nauwkeurig daarstellen of zamenstellen.— xnziiui\

goederen bijeenbrengen; een volk of een plaats be-

schermen; ook zva. xnriixn^ van een Boepati, van

anders
O -

xvixsriorn gebruikt wordt.

xm xm \ kn. ; xnxn\ op een zekere wijze padi droogen,

door de groote bossen in kleine te verdeelen, om

die te spoediger te doen droogen.

CY
m)w\kn. een gemagtigde om voor iemand het opzigt

Cy
te houden; de ronde maken. — 077x1? \ over iets het

opzigt hebben, iets nagaan; ook onbeweeglijk staan

cy cy
of staan blijven. xnxiixnun\ een gedurig toezigt

hebben over iets.

(xm 11 nrifp kw. zva. xmxii(Hiji\

xmxiiHrin\'N. in de spreektaal zva. xiixiKunjix KN ze-

ven, ziften, doorziften (vrg. xmnamji en (Kini). —
1 -/n a,i/i

•o.

,...thnn\ i

> iets ziften. — xm xii (hti ~m xw (un (hiji\

naam van een gending. — xn xn xii ihti ihiji\ een zeef.

xmr)xiiuiin\ zva. xmxviw

xmxii(Hnji\ zie on xm2xu (Hïi/i\

1 xn oxmxiKHrinMS.N. roering of veging in het rond. — 077

xui!Hnji\ over iets, zooals ongekookte rijst bij het

toasschen, of zijn hoofdhaar , met de hand overal

roeren of in het rond vegen; bijeen vegen met de

O
hand. — <e? zie beneden.<XU1(H11[)\

0/1 xn z xn (Hii/i of xmxui un /i\KN.; on xn 2 xn (unji of xi

xn(un/i\ een wild of een roover nazitten, vervol-

gen; opjagen, opsporen. Zoo ook onxnzxviriun^m

xnji(unji\

onx7i2'ïixn2(Hn[i\'SJ>i. rijden, paren, van visschen. —
onxn2onxn2(unji\ een wijfje achternazitten om te pa-

ren, van visschen; iemand achternazitten; ook



71 1,71 (UUj, 0JIJI\ 77

iemand achterna loopen en hem lastig vallen met

aanhouden om iets te vragen, vtazizmajuizmarn^mzcn

tnaMzaains overal vervolgen , aanhoudend jagt maken.

o,?j om 7,-7? \ Ar. t

s
(\\\ , in (Lil ajui aai aa aai aa ' aa aa jjj

<^ ^A£^> ^f^ LiyUh ü dieuei1 ^J ea roe-

pen wij aan om hulp. Koran, Sur. I, 4.

aai in ,10 ,j\ cj;ö!. qjiomoxi zn ui in 11 aai\ zva. tem

o
(iyn/Ltj(io,i\K]M. slijmerig, kleverig.

onajnzoniuzaan\TS3S. wortel, in de lengte groeijende wor-

tel, vanplanten; ook houtachtige, bladerlooze, sten-

gel van slingerplanten {vrg. (ihonaaiaEii); wortelen,

wortel hebben of krijgen. aa n iei ~h z n tuu ? ui i\ zes

wortelingen, cl. i. zes gewassen, voor zes jaar, in

pachtbrieven. — on a_ni on ,iu z on aa ~n z ri ,iu z ia aan \

wortels, stengels van slingerplanten, als genees-

middelen.

ajn oaji a5nn\ I. kn. een vers van den Koran; een god-

lijke openbaring; een openbaring door ingeving. II.

KN. glooijing, schuinsche oploop, van den grond.

III. KW. zva. (Lfl/CTTi^ en animixjip bedoeling. —
een nu asn n\ schuinsch oploopen, bv. van een weg.—
cci ui asnn of (èi ui in asn i \ kw. zva. inai^s op iemand

of iets doelen, in ui asn ~n iu osn/rvKN. telkens weife-

len in zijn besluit en niet tot de uitvoering komen.

— ici iu asn \ naar iemand de hand {of iets dat men

in de hand heeft) uitstrekken; op nieuw beginnen,

hervatten.

itmiti3\ of om omn\ ook in\ of xui\KW. zva. <lwi^\

(vrg. ajuin).

ajniuri.}n\KN. kriejoelen, zooals het krielen van een

menigte kronkelende wormen, en van een menigte

door elkander vloeiende menschen. — 1.11111111 on
*K

h21

of ajii <uui ax,i~m ali ai iaaji\ gekriej oei ; door elkander

kriejoelen.

onziizoniiizai.in\Y^s. een werktuig van bamboe om visch

te vangen, kleine fuik (vrg. riajizonaZiz).

iun axi ajifi\ kw. zva. on tui (en w — m mui oji.p kn. een voor-

naam persoon omgeven , omringen ; en met een trek-

of sleepnet visschen, een icater leeg visschen; een

s plaats leêgstroopen door al voortgaande alles weg

te nemen. ammajuiiuijp omgeven, omringd. — (ui

o:ii).u,|\ de stoet van een aanzienlijk persoon.

(LmtuuiiLji^ (ook vjel om 111 mi n) gevj. ojniuuiaji^mtuui

m
ƒ
KN. een drankje, geneesdrank (vrg. ooi r> aai 1 tain).

— m ommp slurpen , slurpende drinken ; een drankje

innemen (vrg. a^irinizasrin). — <cri(uuiaji~ji\ iemand

een drankje ingeven. — m 111 ei _? 77 ani \ iets tot

geneesdrank maken of gebruiken , of te drinken ge-

ven. — 1,11 mui xji Ji (tan of ajn (uil aji ~?7 mui ei ^1 aan\

wat iemand tot genezing, versterking of verfris-

sching drinkt.

r> mi 111 xjin\ zie on OjTi oaji rnin\

aai 111 n\ zie aaiaojw

o o
mi 111 eiji\ zie ui asn aai 11 \

7_?7 1x1 (Ein , KN. koel, van iets vochtigs; kalm, tevreden

(vrg. a.n ri 111 z ei n) ; ook in de zon gedroogd vleesch;

en geconfijte hertelever. — qzi omi (ehji\ zich kalm,

tevreden
,

gelaten gevoelen, in <lu i&i ^m aXi cei ~n ui

ixii/j zich bekoelen, verfrisschen. in tuut ei ~n 111 ei ~n

.h'n\ zich tevredenstellen, troosten; het gemoed aan-

genaam stemmen. — tzn cüui ten~m tuut <s»n iemand zoe-

ken te kalmeren, tot bedaren te brengen. — m 111

!Eiriaai\ iemand tot bedaren brengen, laten bekoe-

len of uitrusten, in een kalme, aangename stem-

ming brengen, tnmui En on aaiom oji aaiv zich rust ge-

ven, uitrusten, het zich aangenaam en gemakkelijk

maken. — ei vi 111 ei ^11 in ei p een middel waar-

door iemand bekoeld of tevreden gesteld wordt.

(tv 111 Ei/i\ zie bij (lu ri 111 z (eiji\

Eii ti 111? ei,p ook wel a.n 11111? eii kx. koel door lom-

mer o/" schaduw; lommerrijk; bescherming (vrg. a.77

71 mi ,1 ) .— .7^7 nriniz (Ei n \

ook wel inriiiiZiEip zich in de schaduw of onder

een dak plaatsen; zich onder bescherming stellen;

beschaduwen, beschermen. — inr)iuzEi\ (ook wel

m (tij.ei) iemand of iets beschaduwen, beschutten,

beschermen, aai m 111 z ei aan of aai on 111 ? -n ei? ei aaji\

beschaduwd, belommerd, beschut, beschermd. —
aai on 1x1 ? ei :kiq\ aai on 111 z ei aan of aai a/ui ©i on i\ te

veel beschut of bedekt staan, gebrek aan licht en

lucht hebben, van planten. — oJinciinaMiz^njp het

beschutten of beschermen. — ui an ri iu 1 (ei aa n\ be-

scherming, beschermer.

Q
inion 111 z ei n\ zie unoniut (Ein\

ajUincm^KN. ongebr.; a,n 111m ~n 111 om n\ de moei-

jelijkheid van een handeling vooruitzien, zva. ei

H • ,cm^w — un mui cm ~m 111 mi aa n\ m de onaangena-

me gemoedsgesteldheid zijn van tegen een groote

moeijelijkheid op te zien.

O
111 ei i\ -ai ai 111 z ei fi en (L7ii

o
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O

mn nui am
ff

O • O
\ali<rn/)\ zie on un z (uw cmn\

O 77" ° O
(L7?dU(m^\KW. zva. cnj tLiiirnjj\ rrg. (111 zii rn/f^

O o • o o
.t » ftft/J 77? 7 Zie 7-7? ft/t/J <T77rt\

xmtuüicmn o/ <?_>? 7uarM\KN. gelijk vanbeweging; een-

parig, overeenstemmend, &•«# gedachten of gevoe-

len (vrg. oihimtij ^w njnciuicmn). — ((gjiwo^n

zy<z. (ei na amji en on (E/i «o) (ïvtt^n trappen, op iets trap-

pen. J.). — ca xxi cni ~rii (iii cm n\ zwaar beladen, o/*

zwoegen onder een last; (vertrappen, vertreden. J.).

O
tuil iiinn/i\ zie on<

on tun z (uw cmn of on tun z onm z oayj \ KN. schudding ; schud-

dend zich bewegen (vrg. riiuwztiiicmn). — ni(ciziii

cmn of <n (ei z r> ,iu z anji\ iemand of iets schudden.

<77 (ei z tuui on cm ~n z tuut cmn of ontcizon ciu z on cm ^11 z <n

(77 ui z cmn \ iemand of iets bij herhaling of aanhou-

dend schudden. — on rei z nu cm turn cmn\ heen en weer

schudden, waggelen, bv. van een huis dat dreigt

om te vallen.

ai mn z aXi cm n of ajiiali cmn\KN. in beweging door ont-

steltenis, ontsteld (vrg. ai (lw z (iii cm/j). — na(ciz(Lui

cmn\ iemand ontstellen.— tnnciz ojui cm on aan \ iemand

ontsteld maken, menschen in rep en roer brengen.

Q)(unzr)(Luizcmn\ zie on tun z (in on /i\

(3^(LLi(crin\ Ar. ( > *) , eign. Job. — (cii (Liiiicn ~ii tuil

(cricHijpKN. bedwelmd zijn van den slaap.

(un (lui (cnn\ ongebr.; (iii (iui (irn ~rti ciui xrti na n of ^"^]

(cnnnjj\KN. onrustig, verlegen, heen en weêrloopen.

<(Lhi(cmn\KN. krieuwelim krieuwelen.tun(iiiimn\KN. urieuwenng. — (Eiuii(ciin\

— cciniKcnp iets, vooral het hoofd, krieuwelen.

cunajvjxnin\ zie (uiinjii (uin\

(nxmnjiixmn (pok wel ni (un (inr iw/j) kn. zva. (untun|&ni/p

tegen zon of regen beschut, van een plaats; en be-

dekte lucht, vjanneer de zon niet door de wol-

leen schijnt.

<uii/)\ ook wel (ti]/]\ en omnkw. zva. ai(ia(ui\ en <kji

W
uyy

KN. God, voorn, als titel van een God-

heid (zie ook tiui bij tun hm), tunn aai -n\ God Goe-

roe. (LmncEjiajnrrLicijri\ God de Allerhoogste, (unnaai

irLÏcmn^i(iii\ sjor. — (uhntunp of mUin ook wel

tuiituntiii\ een God of Godin; godgelijke, godlijke;

ook tot lofspraak van iemand, die het tot het hoog-

ste gebracht heeft; van een vrouw, zva. ons Engel;

bv. tutjij (L/T» n icïasri irui (&in\ of (lil ojui v< (fa t&i ~m -n (eajj \

engel in het bed! — iz>i(imn\Y^. zva. tui tj!iaijj\

juichen. — nai(ui}n(ciaajj\ gew. <?v??ft/wft77*o^\KN.,

verblijf van een (cjjp ook verblijf van een geest;

ook td. voor de woonplaats van zijn vaderen. <£?

?L/ ^,E? rn ,kv iii mi na n\ naar zijn dorp terugkeeren.

— (ui 7V77 (tii (ei nan\ een plaats, waar een mmü
iciaaji zich bevindt. — uejioajiojuis als een geest be-

staan, itrn \tui ojui hm\ door de werking van een Sétan

gestorven en als een geest rondwaren. — hiui mui tui

aan\ een geest van het vrouwelijk geslacht.

(im uil \ KN. ; tun tuui iun nii \ naam. van een ziekte in de

naincnna(ia\ door beschadiging van insecten. J.

/un ojui \kn. poet. rondgaan, omzwerven (vrg. cunnii).

— (Ei(iu\ zva. (Ei(ch\ rondgaan; dolen, dwalen. —
(in ui (ei \ om een plaats heengaan, omgeven, an xin

(L7i(iLi,ci\ overal rondgaan. — cun (lui (ciaam om-

zwerven; dolen.

a/n <i/w \ of nii\ een uitroep van afkeer: ach! och!

bah! (een ander dii zie bij niin).

(uri(Lii\ I. kw. zva. asn(Hri\ en ttfn\OJt^ II. KN. 1.

overal, op alle plaatsen; 2. heet, van een heet ge-

voel; een prikkeling over het geheele lichaam, wat

voor een ziekte doet vreezen; cm ni ,? ajn zii \ ongedu-

rig, onrustig; van ongerustheid of ongesteldheid

niet stil kunnen blijven, het ergens niet kunnen- uit-

houden, (m ~n ^ (un <iii schijnt een KI. te zijn voor

(ui(Hi(^i(ujin\ J.). — rci(iii\ padi (rijst in de halm)

koopen of opkoopen. (ciiiitfii(ei^jj\ en xn ciii rvinri

Q . O / a
tuil on cm vin q ici iisn \ spr. (vi nu trui n : tun fn rei ~jiiui(isii\

spr. voor moedwillig lijden en dood veroorzaken. —
(ei uil ia \ van iemand padi koopen. — tcixuixnon

on(hni\ padi verkoopen. — tun (ijui (ei no n \ opgekocht;

fig. ergens opgedaan.

tuntLui\ KN.; iei(lli\ zva. (zi.cnx m de rondte draai-

jen, in een kring zich bewegen; duizelig zijn. —
(ui (lui \ duizeligheid in het hoofd; en ki. van tci(nji\

1 nj .. (P> o tpi o (?)
nooidpijn. — «wen zva. (ci(cn(ci\\ — tuitumcci

aaji\ verwarring; verward door elkander.

(uii(uli\ ongebr.; iUiitiui tun (lli\kn. zijn goederen op-

pakken en naar elders verhuizen; met zijn goederen

heen en weer trekken. — tun tuw tun tuin tci aan of (lvi

(un(ULiici(Hin\ aan het oppakken zijn om naar elders

te verhuizen.

o a o O
on (un (in \ Kl. van •hipi^ en hm(H~n\~8., (uike,i%\k.

oa(L7i(uui\KN. topzwaar; zwaar in het hoofd, zoodat

men dreigt te zullen vallen; draaijen, nu eens zoo,

dan eens anders, zeggen. — na(uii(iiiritLai(uui\ zva.

(un rn\\ on (un (lii on (Lil (lil mi (u on tui ~ji\ spr.
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Q

(uniEin\ h ë m ! of h mm ! een uitdrukking van misnoe-

gen over iets , dat een ander zegt, of dat iemand

zelf voor den geest komt.

(un (eijj\KW. zva. on n/n 9 (vrg. (un tenji) , (uil non (Enn\ orn

pnmao/j\ en nncunz (E,in\

^m}?(bm\KW. zva. on (Lm 2 {vrg. cuncsin), ajj
{

n^\ en oea

(cr\ (Skr. óm, de heilige syllabe, daar de Indische

Brahmanen hun geleden mee aanvangen; vrg. on (vii z ).

— tvmiojnz (eji(hijj\ bidplaats.

«/»teï\KN., «777 (&)\KD., alles wat aan de veldgewassen

nadeel toebrengt, zooals muizen, sprinkhanen en an-

dere insecten , meeldauw , enz.
; fig. dief of belager.

(Kjjiun (Ei)&nnn\ die duivedief.

o
tun ib>\ zie ajn (£? w

(ur}(Ej\KW. zva. on non z on toi w N. clikei\ gew. cei\ bezitt.

vrnw. van de tweede persoon; in Banjoe-mas ook

zva. onnoiz in de tweede pers. van het subjectief

passief; bv. e(m«\ zva. on noi z armen \\ — (un (Ei

ajri rei \ kw. zva. (un (ei no ^m £j non\ — asn -e

i

\ kw. ver-

langen, begeeren. «n c&iiun <e»\ zeer verlangen.

iunni(Eii\K]$. het ijlen, zooals in een koorts.— (cion(EJt\

ijlen; raaskallen, wartaal spreken {vrg. oncunz(è)(\\

en (Caa^ytEJii). xn on iei run nn (Ei \ aanhoudend wartaal

spreken of allerlei gekke dingen zeggen. — (cioni^i

ooi ~jnonnoi\ van iets of iemand ijlen.

(un (Eji\kjji. ; ccnE^icun t&i\ voor iemand of iets alle zorg

en oplettendheid hebben, iets als een kostbaar klein-

ood beschouwen en behandelen {vrg. tunoEn).

Ci o o o o o . , ,,. ,

flv77 <&? \ kn, ; (uifcimn (ei\ iets zorgvuldig bewaren en er

voor zorgen, dat er niets aankomt, en zva. onnsitEji

'77 on ~m (En (Hij) {zie bij onnsm tui njin\ en vrg. 1/77 (En).

(lqi(ei\kw. zva. on (En om {Skr. hima, koud; vorst;

sneeuw), ajn tui run cei \ een dunne, fijne, ligte wolk;

volgens de Dasa-nama een dunne wolk, die de maan

bedekt; ook kn. benaming van een soort van geba-

tikt, (en (ei np <hii \ KW. zva. «TT? c£? \ volgens de Dasa-

nama een wolk die op het water drijft; ook naam

van een land. ajn (ei ooi (lj ti \ zva. an(Eiann\ volgens

de Dasa-nama een wolk die een kring om de zon

maakt {van het Skr. khapoera, luchtverheveling.

PK.); ook naam van een land. ajntEji (Ein,n,n\ een fijne,

nauwelijks zigtbare wolk. cun (Ejicmnn\ of (ei (En cm

t)\ naam van een wlaats, waar vorstelijke gra-

ven zijn.

(1777 (£? \ I. kw. zva. (via&w 2. eign. van de gemalin

van Batara Goeroe {Skr. Oemd).

ojiiiei^ Ar. zva. xmaM. {Ar. ^) {oemmi) , mijn moe-

der; moeder!)

o o
x/rj on (En \ KW. zva. ca cci \\ np un njii nn(En\ spr.

j

om on (Enz 9 \ zie no&iZ2\\

O
(t/n on (Ei 9 \ zie on (En ^ \\

O
(1777 on(EilZ9\ Zie OnCEilZ?^

o
0777 (En 9 \ zie <n (tnm (ei ^\\

ojii (En 9 \ zie on xjnziEn? \\

on (un (En ? \ zie ai ajnz(Ei9 w

onajnz(Eji9\ ook wel \jn(En9\is., 1. on a/n êi^l, gewend;

aan iets gewend zijn of worden; gewend, van een

huisdier of mak beest; gewend aan een handen-

arbeid. 2. mrn,vv}\K., (ia (cr(enn\s.i. , woning, woon-

plaats, huis; ergens wonen, een woning hebben,

woonachtig {Sd. ima h , 311. r oemah). om tam ojli \

een woning hebben, wonen. anaziz(Ei9\ voor ajtiri

on (L77 z t&t

?

\ thuis . aJxn 77 ajionajnz (En 9\ de bewoner

of bewoners van het huis; de huisheer, de huis-

vrouw. on (L71 Z El 9 on (UT) Z (EjI 2\ N. , <77 «777 (En 9 0TI (Un (EJ) 9 \

of xni £7 ^7.?/ (Ei ^

\

k. ,
gevestigd, gehuisvest zijn, in

den zin van een eigen huishouding hebben, getrouwd

zijn. on vu nn run z (eji ^on cun z (En ?\ getrouwde lieden.

(77 (tri

z

(£7 ? cun \ (un(crn.hinnó\ cun np rri(Eji\ ergens wo-

nen, iets bewonen; iemand woning of huisvesting

geven, zooals de man verpligt is aan zijn vrouw.

(hii(iaoncunz(Eji9(un\ wat door hem bewoond wordt,

d. i. zijn woonplaats of woonstee. — on cm z t&i 9 mn on

oinmMX., on cen (En 2 (un non cm n\K. zich gewennen aan

iets, in iets zich bekwamen; een beest wennen; nJn

(trr>vhi(Kn~oiiKn(Kiji\K., cem (hi cay ten on,kii\ ki., iemand

ergens laten wonen. — onn2iz(En9onajnz(Eii2(unnin<n\

O
(n(ci (Enjrntijii (Eji2(im(KTn(Kiji\ iemand laten trouwen,

uithuwelijken.— on (ui z (E>i ? un ana\N. , on (ut (ea ? (un cmn

of (77? , .771 (7.17 (htji\ k. , woonstede , omheinde plaats daar

een huis op staat. — non(Kjiz(z.i9\~8., onm (ei 9 \ K.

,

zva. on (tm z on >is: z \ iemands echtgenoot , man of vrouw;

huisvrouw, on (èi z cut on cui z rei ?\ een man met zijn

vrouw. — on (ui z (Eji 9 (un non \ on (Kn (En 9 (un non \ getrouw-

de lieden, echtelieden. q*ji onm z (ei 9 (vn (kijj\ met elk-

ander getrouwd zijn.

on ajn z ori (En ^\kn. praatziek, van praten of snappen hou-

den, zaniken {vrg. (iKonaj)9). 07 oji z on (un z on ie/i 9 \ een

praatvaar, zaniker. J.
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<&kS <mn Ar. t^) , a ra e 11 ! — izi isiita\ op iets amen

zeggen , iets beamen , toestemmen.

(uncEicniji\ xni (E) (Hl ~m iei (Kijj\ zie bij cun (Uirm n\

cun on (Ei (Ki/i \ KW. zva. cun (Ei(cn^h\ en rn mi 2 ri trui aai ~j

cm v) coi cun fn ahjj xn <n osi z xrm w TP. steeds , altoos {het

wordt verklaard door cuiirn:ruucunn).

sJ*iBÈMfl\ Ar.
i
A^j)» KN - geloof, het (godsdienstig)

geloof (zie ook é^kiEi ceijj). cm arm cun (eichiji\ het ge-

loof aannemen. — (ci(Eidaji\ aan God of een pro-

pheet gelooven. — xhieq tnr\ zie bij 6^icei iEijj\ —
ca lEiprn (tm \ iemand tot het geloof bekeeren ; iemand

of iets geloovig volgen of gehoorzamen.

ajn(Eiann\KN. zva. iKri zn&i <mji\ een deel krijgen van

iets (waarsch. verb. van cuiEicmp deel). — cci cei

(hi\ iemand wat meêdeelen, er wat van geven. —
(ei (Ei(M~rn(Ei(HTj\ iemand verwijtingen doen; schel-

den. — cui (ei (Ei cm ~rq (eji (hijj\ verwijting.

(uïi<ei(hijj\kn.; cun (EfiiHi ^m.(E/j(Kiji\ vroeg in de morgen-

schemering, vóór zonsopgang (vrg . tun cei\chi ~m ceiyiaji

bij cuna^^ en ^^^^^|^)-
rniun (eichijj\ zie bij rn rum (vi(ruyi\

(n(um(Ei3-njj\KN. td. zva. (Ei<yi^ drooge stoppels of

stroo van padi.

o . o
mn (Ei(ha(hoi\ zie iun iei w

CY o , oCY^ CY .
(uniEi\KW. zva. iunnq^\ (vrg. run iei ). — cckei\ of

CY o q CY
(ei xn (Ei . zva. acinr) ^ (un *~n <>\\ — cui xi (ei\ zva. (ui

Q Q
ccini ? mn <~n ?\\

(hk(Ei\ Ar. x*c) > Emir, vorst.

/ <" Y
(Unon CE12\ Zie rn VI Z \\

O Y . Y
tun (ei \ zie (Ei \\

aJniEi\KN. zva. ajiap\ een ceintuur van metaal, vooral

door vrouwen gedragen.

CioY . oY
tun (Ei \ zie (Ei w

n y . s
(UU (El \ zie (El w

O Y • 7 .. /
ojnnitEiz zie bij rntuidw

tun iei \ KN. naam van een plant , waarvan de bladen

tot zalf voor gezwollen beenen gebruikt worden. —
<c?<£/7\kw. opschikken, versieren; kn. tot bedaren

brengen (vrg. (uïkei).

o Y a Y
(TUI (UI \ (TLl (El \

Y
,

,

}
u<,).cuii(Ei\Y^i. opgebeurd (vrg.

— tui(Ei\ iemand opbeuren, vertroosten. Zoo ook

(cifEituntijw — tui iei (Ei \ opbeuring, vertroosting.

cun ei \ ook wel a:i tei \KN., (üuioj)\KI., leeftijd, ouder-

dom, leven; een ouderdom hebben, oud zijn (Ar.

x Y O , Y
e mr), cun ei irn rn ui ,un ,/,ji am chiji 0/ (Uil n n (uil (El tl

(rioji.yii(iïr)(uii(mjj\ mijn leeftijd is vijftig jaar, of ik

heb de leeftijd van vijftig jaar. xmcrhirnxnxmcEp

het verlies van 't leven, a
Y

(L7inofQjn(Ei\ iemand naar

het leven staan. cu>ic^jcEiwiixmcEirnnn\ reeds tot zijn

jaren (tot meerderjarigheid) gekomen. — (hoixmrEi

r~n lHiji\ iemands leven.

Y Y . .... . , .

xrti'n(Eiz\KW. zva. (unrnnjizw kn. misselijk, misselijk

worden, zva. tunitnunjis — (cirn(Eiix/nrnrEnni\

walglijk.

o . o
iuni(Ei^\ zie («-^v»

o . o
(unuEiwnn\ zie [fEiuiin\

(uri(Ei(Hri^ of (uij (E^crnji\ kn. levendig; groot gedruisch,

gejoel (vrg. ^^/^).
rn (un (Ei tui asn\ naam van een Widadari (Skr. héma,

goud, en naam van een hemelnimf, zamengesteld

met (uiasny).

(un(Ei
)

(K^ji\KW. zva. (ci(cn
)

(KJijj\ nazitten, vervolgen; kn.

geraas van den wind
; groote luidruchtigheid (vrg. cun

cun i(Ei (ruin\ Holl. admiraal.

(un(Ei(Ein\ zie (Ei(ui(Ein\

eun(E\<mji\ zie (Uïi(Ei(Knji\

(un (ei !K7iji\kn. een uitroep van iemand die wanhopig in

dolle woede gaat moorden; een verwoede aanval. —
(CKEitHiyj (verk. (^l'Ĥ J\)

iemand verwoed aanvallen

en moorden gaan; verwoed en razend al wat voor-

komt, vermoorden; dol en razend van drift zijn. —
ojuci(ei!kiijj\ het verwoed aanvallen, enz. — iukei

*o7^\ een voorvechter, die in dolle woede zich in

het gevecht stort, aai tui (eiikiiji\ naam van eenzeker

stuk geschut. — (Ei (Eiaaiji\ (ei tci ,ei iuvjj of (Èkei

>uiijj\ poet. zva. (ei (Ei wn n\

(un rn (Ei tunji\ zie rn mi nmjj\

tun (EiiKnji\KN. ; (ei (ekkïi ~jh (Ei <hnijj\ zachtjes met de

hand op het hoofd tikken, zooals een kind dat men

gelukkig prijst (vrg. ccirniEidrnjj).

(Uil tri iei (kiin \ zie rn (ui (min

\

(un d 1 kvji^ kn. grootspraak; een zaak vergrooten , snoe-

ven, zwetsen. — rn tum iei (miji\ beroemd; beroemd-

heid. — rei (ei (Kn \ iemand voorliegen , leugens ver-

tellen , door de dingen te vergrooten. — cci <ei uii rn

(r}.hm\ met grootspraak van iets zwetsen, iets leu-

genachtig vergrooten.

(unrntEiz iKv/l^ KN - rBzen 3 aanwassen , van het water; de

vloed van de zee.
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(tvEizap Ar. ïn^) (amat) vrouwelijke bediende,

maar in 't Javaansch zva. om oji tui \\ ajn (Eiitpojy

(Ei/j\ verkort max\(crimn\ heeten de priesters die de

vorstelijke graven bewaken. De opperste, de sleutel-

bewaarder, voert altijd den naam van a.oi ibklo ojicei „b*

(VT) <E](uyi\ zi

ajntEi(iaj]\ KN. niommelins

O
ajii (Ei axi ^rijei axi

/ of «^i&ï

(in ~/n ei axi /) \ mommelen, de zamengesloten lippen

bewegen, vayi een kind om te zuigen, ofvan iemand

die iets dat aan of om de tanden zit , er vandaan

zoekt te krijgen, of van een tandelooze , die iets

tracht te kauwen.

<Lm£i(unji\K$. een dragt padi, nam. van 24 scboven

(gèdèng).

<unS asiiji\ verk. (Eji asnji\ KN. en Md. , arn (rui aq <o <hto\ KI.

met permissie! met verlof! verlof vragen. uiKEjiasn/i

(h~n trvi run (ik tui tui asnn\ met verlof! ik wenseb te pas-

seren, ajnooiajii (ei asiiasii\ ik vraag verlof om te ster-

ven. — aji(Ei(isnj\K.T<{. verlof, om heen te gaan , thuis

te mogen blijven, of voor eenige tijd vacantie te

een azni rui orti ~ji (Ei asnji \ en ook enkel ojkei

«s»
;
?\ verlof vragen; verlof vragen om been te gaan;

afsebeid nemen. — ie,kej1 asn \ van iemand verlof vra-

gen en afsebeid nemen. — <l» <&» «s» <WTd\ van eenan-

der, of van elkander, afsebeid nemen; zicb ver-

scboonen van iets te doen, met volgende Jussief.

(uil r> (ei asnji\ zie on m a^VI's

(LD Yj (El Z
0511J1

\ Zie 01 ,E? Z (lS)l/)\

Q O
05ii/j\ zva. ajn (vi asn/i e?.Lil

O O
T1(E1

ajntEi asiijj\KN. bet in den mond gebonden worden van

o
(Lil (LI ,1511 f)\

Ir*
c—''

O o
T^r

of houden; den vinger in den mond steken; op den vin-

ger of iets anders zuigen of lurken. buBiasn^m (&i

asnji\ aanboudend op iets zuigen, (cycm rn (pi ajn oji (ei

o o, . O _„ O.
'.->i jv ojiarii agrarn arioi i kn (Ei asn

ot> i^icni ru\ spr.

O Q O O O Q . r .. O O
ajn (Ei asiiji\ un .ei asn _y>? (Ei asnji\ zie bij tun oji asii/iw

(mi (Ei asn ,i\ I. Ar. jjc) , volk; gezindte; ook voor slaaf.

(vii (Ei asn'm tc\ bet volk (de belijders) van den Pro-

pbeet. (L,7i (Ei (isiKiAirLi ,? \ zva. om aj) tlj (triézii rui ^ \\

II. kn. ook wel (Lm(Ejia5ii/j\K., terugkomen, weer

opkomen, zich weer verheffen, van een kwaal zoo-

als de jicht ; aanval van een kwaal. J. — arn (Ei asnn

KN. om (Ei asnji \ KD. hetz. — ajii <si asn ~m
:

(Ei asn anji

\

telkens terugkomend, met herbaalde aanvallen, tus-

schenpoozend, bv. van de koorts.

n(Eiasnji\KN. draaijing, duizeligheid. — (ei a%i asiiji\

draaijen , duizelen , duizelig worden. 11 om z ©» asnjj\

aan het duizelen raken, zóó worden dat iemand het

hoofd omloopt; verward, verbijsterd van zinnen

worden.

ri ajn (Ei asii/j \ zie oi ojh rui \\

om oei (Kyi\ ajn\(e/i ojiji en ajnoi(Ei(h.iji\KN. vochtig (vrg.

asnxjaJiji).

ajniEjicK/ijjMm. onaangename reuk, stank; vischlucht;

stinken, ajn cei (Ka ui anjj\ fig. voor on ajn o? oji ri un

(Ui?\ de onaangenaamheden en lasten van een zaak.

om (ei (ui *Ji :pï(Ki tjtt)\ de ongeregeldheden van de

hoofdplaats {of van het rijk).

ajn (Ei a-Ji n\ zie (EjIqji

O
ajncEi^-in\ zie ajn11 CEI (M|0 (Ej7(U1/)\

ajii(Ei(Ki/i\ eign. van een Vorst in de Ambia.

O
ajn ri (Ei (ijiji\ zie ajn (Ei (Kj1/i\

0j7inn(EjiZ(K.ifi\ zie nn ojii z ojiji\

om (Ei (Vi ann\ naam van een berg (Skr. himawdn,

het Himalajagebergte. Vrg. ajntsi\).

O
ajn(Ei\KW. zva. a<n oji asn n\ zuur, wrang, ajn cei oji (rui\

de vrucht van de Tamarinde (Skr. amla, zuur;

amlaphala, de tamarindevrucht).

0JÏ1 (El 1X.1 fl\ Zie (El 7X.1

O
' LJ/ r

L.nEiivi/i\ zie Ein,ii\

O
o-ii oi (eji ouiji \ zie 17 (ei oruin\

ajn(EirLiji\¥j$..; a7i
i

k,i TLi^mfÈi rL.in\ uit ontevredenheid

knorren, murmureren, pruttelen. — oji, (ej\ aui ^/yijeji

iru\ iemand beknorren, op iemand knorren. — oji

oji (&i nru ~jïj(ei rLi n\ bet knorren, enz.

Ti ajn i ii (ei ruji^ KN. wauwelachtig.— oiojnzTicEjioiaui ~jii z

oi rei aruiji en oi on z ai &ioru)n\ wauwelen.

ajncEidaiji\ zie bij (Ei <_? (trtin\

ajn(Ei!ui/]\ zie oji rui mi /i\
,rL^ c-Jl <i-J(

^(
\KW. zva. oi mz(ui\ of (kyi (Eji asnji\ — o^keji^ji

o j. a
(El ~JJ,\ KN. ZVa. ^ UC1 Z(K.1(K1\ Of (El '77 (UKK1W 01 0J7) Z

O

om (Ei

,

om

"~n a<n ofi tun a/n (ei ~ji, un ie/i—1,\ spr.

o-woi {e,i^iz\TS.n. roode kleiaarde van verschillende soor-

ten; gebakken klei, die ook gegeten wordt, vooral

door zwangere vrouwen, (ekeo (-tim) a_rn rn <&i _? z \

naar gebakken klei (van een nieuwepot) rieken (sma-

ken). — anri(Ei^ii\ ampo maken. {m/fiiBi-Jiivun

rn (ei~iz\ op zijn gemak bij tussebenpoozen rusten gaan

6
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Q

(Uu (EJ1~J1\

of iets verrigten. J.). — ohntanvitEJi ~Jtz\ als gebak-

ken klei er uitziende, bijna rijp, van de Mangga,

wanneer de bruine schil een roode tint krijgt.

(uniEi^i\ ongebr. ; ajn (ei~i a<in\ kN. het gebruik van iets

,

om er iets mee te doen , bv. van een mes om er meê

te snijden, van een pen om er meê te schrijven; de

aansteking, bet aangaan, van een cigaar om die te

rooJcen; de snee, bv. van een mes ; de wijze of ma-

nier waarop men iets doet. cun (Ei-^i (Ki~m (&i-jkhiji\

wat men gebruikt om een vuur aan den gang te krij-

gen, zooals spaanders. — ibi (&i~jkht/i\ snijden, er

in gaan, van een mes of wapen; in brand

aangaan , vuur vatten.
O

O
«77 (EJI ~JI (Hl fl\ ZVa. (E10J1^\

(en oji \\ iei ctj trui ~m ctn ten -ji ann of mnmm rui (hui ^jii

ca (EJi~Jiaf}n\ spr. — (ei (Ei^JKHn jn(n(Kri\ iets gebrui-

ken, bezigen, aanwenden, in het werk stellen; met

een mes snijden, met een scheermes scheren; een

mes ergens op- of in-zetten; een cigaar aansteken.

onbeleefde uitdruk-
O O .

ca iei ^ji ihii ~m or\ irn om (ei cui ^n

kingen bezigen.

ojukei^jiml^. de hoofdknol of hoofdbol van een knol-

of bolgewas, daar andere kleine om heen zitten;

een smidsbaas; een talrijk kroost hebben; een titel

O
eenvan oude dichters en wapensmeden, tui tun (eji~ji\

heele knol, bv. van gember of kurkema. iun ieji^jiihi

ajianias)i\ een hoofdpandita, om wien andere Pan-

ditas als hun leermeester zich scharen.— tunr
o

(Hi ^m nn (E/i ~jiz chtji\ medicinale wortelen (vrg. ricumri

c-^ ^T IL

(Cm v) (eji ~ji \ KN. ; ivnn(i(EJi-ui(Lmfn(EJi^Ji\ het doorzijpen

van vochtigheid uit een onrijpe kokosnoot.

Q Q 7 Q Q ^ Q O , Q O .

<un (Ei ^i \ ongebr. : ca (ei^i\ of ta oji\~N. ((EJita iui\ kw.),

(crrj(LJi!Hi\K., droomen; iets droomen. ta een ~ji cm jeji ~ji \

droomen of zoo iets. (naai (eji ~ji\ of (naai iuimï., (hki

oji(ükki\k.
,
gedroomd; in een droom verschenen.

—

o a o
(UI VI (El ~JI (HY1 ^JTl <ïl (HUI \ (Cl V\ (UI (HU ~JÏ1 Tj (Uil \ N. , (Cl (tl

on (eji ~ji (Hui ~m uu (hiji ofnri (uirpitHri ^jntun (hiji\ k. , van

iemand iets droomen. — ajn ri ieji ~ji a-ciji of cunricui

(HTjiMf., (Kj(Lfi(ia\K., (ij}(ui\ of (kjjoji (in;\ kw., droom

(Skr. swapna, slaap en droom.— tui tci ri ieji ~ji ihiji

n. , a.n(üi(in(Kiji\K., het gedroomde, wat iemand ge-

droomd heeft. — (un on ieji ~ji on ~jïi 7i (eji —/? tui (hiji\ qjj

(u<in<f£i(Hi/is van iels droomen, dat men gezien heeft

of dat men wenscht of begeert.— caT)£i^i\KN. in

den droom spreken. — GEJinrwntan^nitnMU., (ciruuitui

pj\K., iemand in den droom verschijnen; droomende

tot iemand spreken, in den droom iets openbaren.

(i/w<&?~y\KN. een korte bezem, gew. van padistelen,

om bij het rijststampen de rijstkorrels, die om het

gat van het blok verstrooid zijn, er weer meê in te

O Q O
vegen.— (ei iei ~jj\ kw. zva. (ei ieji ~n ihijj\— ca en (eji -ji z

(hi\ de rijstkorrels in het rijstblok invegen.

cun nri iei ajiji\ zva. cun nri iei ihh n\ G.

cun (Ei ^.»^KN. tegenhouding (vrg. (uykei-^i^\ encuncEi -Si

057?^).— tvn(Ei-ji^\ iets tegenhouden, tegengaan, te-

genwerken, beletten, verhinderen. — cci (ei -ji ^ (un \

iemand iets beletten. — mi ca (eji ^i q \ het tegenhou-

den, enz.

O
(un(EJi^iq\ zva. (un (ei^ji^w

<un(EJi~jM\ in poëzie ook iuykiic&i^jiz^k^. geducht of

krachtig werkend, van, een middel; magtig van wer-

king; geducht, giftig, vergiftig; venijnig, boosaar-

dig; ongelukkig, rampzalig (vrg. mj\ en (ejkhi). wn

(EJi~r]9(un (hiji of tun (ei ~ji tui (hij/ \ storm
;

gedruisch

van een volksmenigte; een verlamde toestand waarin

iemand door een magtige werking van iemand of iets

gebracht wordt; geraaktheid of beroerte, waarmee

iemand tot straf door een bovennatuurlijke magt ge-

slagen wordt.

(un ni ieji—fi 2 ? \ zie (un jeu ~jj, ^ \\

ajn(EJi~Ji ^nKW. zva. ajrj(L^(tm(nji\\ — rei iei^ji ^(uïi(eji -^,i^\

iemand met woorden beleedigen, beschimpen.

(un (eji -Ji
t

(Ki fi 1. MD. zie mnti^w 2. Ml. zva. (U7i(ui
t

ni\^^

ajn i

N., (UÏKUj (H1(H1JJ\K.

IE1~J1(H1/I\ zie 0JÏ1 (EJI ~J1 \\(Hyi^

(un(EJi~ui(Hij\KN. zva. ojncrnis het bestendig blijven in

O O
(Cl (El —,1 (H1J1\een besloten plaats. — ten ieji ~ji ihtji

bestendig ergens blijven of zich blijven ophouden.

cem (eji ~ji(hiji\ Md. zie curias:\ en ioiojijis

(un(ri(EJi-Jiz(Hin\ zie ojtkeiI^jiw

(uv(ei~ji(kiji\kvï. zva. ag(EJi~ji(Kiri[i\ bijeen, bij elkander

(ei iei ^/),tHi/)\ zva.^^
o o

(Tl ihll V (Cl (EJI ~J1 (Hl ~fïl (El -~J) (HIJI \ ZVa. (Cl (EJI ^Jl (HTlJj (Cl

O O O O
(E1~Jl(H-n(n(K71\\ (Cl <EV^Jl

t

(H2\KT$., (Hl (EJI~JI,!Hl\KVf.,

(vrg. (uii(Si~Ji).

jl(Hri(rjiHri\\ Xn(EJI^Jl(HJ\KÜ., (Hl (EJI
—Q.JÜ.^

bijeen brengen, bv. troepen; verzamelen, bv. kun-

digheden; tot één geheel bij elkander brengen, bv.

verschillende landen tot één rijk.

tun ti (E/i -ji (hiji \ zie tun ieji ~j1 w

X CY
iun (Ei—/i\KW. zva. iu(hi/j(E'i\ en nri rui nri ieji (htiji\ (zacht

afhellen: vrg. ieji o.m asiin\ J.). (Cl (El-Jl^ snel
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ajn ceci^i\ oiasnoiajn 01 01)1-^,1^ 83

langs keilen. arn aci xji cei ^ i

gens stilhouden en aangaan

onderweg aandoen; bij i

gens langs strijken of vliegen ; regtuit bij den grond

rakelings voorbij schie-

tende bliksem. — asn cei ^moaajis een zetel van een

vorstelijk persoon, doch minder in rang dan de cun

cei ~jj van den Vorst (Ml. h amp ar an, sprei, tapijt).

CY
ajrt(E.i-^i\KN. het verminderen of afnemen, van een

CY
vuur en van drift. Zie ook bij asncEi-^iw

ajn cei ^i\ poet. zva. ajiasi ieji-ji\ het onderweg ergens

oY oY ,

aangaan, as; aui cun -jti cea ^i\ spr. — cei cei ~ji \ onder-

weg ergens aangaan, aangieren, inkeeren, aan-

leggen; een plaats aandoen. — arn cei ^i\ onderweg

erqens aankomen of aanlanden. tai ontnam cei ~,i\ er-

asi cei ~jt *~n \ eenplaats

aangaan; om iemand

of iets onderweg aangaan, iemand of iets onderweg

afhalen, om arrn cm cei ~ji ni cmn wordt gezegd van

iemand, bij wien iemand stilhoudt en inkeert;

iemand, die vervolgd wordt , aan zijn huis ontvan-

gen en hem een schuilplaats verleenen. — asi cei ~ji

n-iaiam\ met iemand of iets onderweg bij iemand

of ergens aangaan ; iemand of iets in 't voorbijgaan

ergens of bij iemand brengen of aanreiken; een

voorbijganger uitnoodigeu om aan te komen, in te

keeren of aan te leggen ; iemand onder weg aanhou-

den. — iun (Eu -jt^ri imjj\ een plaats daar men veel

aangaat, aanlegplaats , uitspanning. — cei cei ^.mi

wyi \ van iemand die gaarne onderweg ergens aan-

gaat of aanloopt.

a CY CY
<un(Eï~ji\KW. zva. oiam cei^jiw

asn (Ei~j,\KN. kromme, met de knieën binnenwaarts ge-

bogen beenen hebben. — cu cun cei ~ji\ hetz.; krom-

been, schrankelbeen , een scheldwoord.

CY
01 asn (Ei ^.?\KN. eenige gelijkheid of overeenkomst,

CY CY
zweem. <n ajn (ei ~? on nn \ ck,i ai ajn (ei ^.i arn ojii \ en cui

CY
arnojioicuncEJi~ji\ naar het lijkt, naar het wel schijnt,

5 .. CY
't schijnt wel alsof. — oi cei cei ^i\ er eenigzins naar

CY
lijken, naar zweemen. — oi cei cei -~st\ gelijk doen,

iets als voorbeeld volgen; op iets toepassen, verge-

CY
lijken. arnoia^n cei-^i\ vergeleken, te oordeelen naar

CY CY
de gelijkenis. ^ mi cei _? ancun cei -ji\ iets met iets an-

ders vergelijken; iemand nadoen, nabootsen. — <n

CY o
o-j cm (eo ~? -h \ naar iets lijken, veel op iets lijken.

CY CY o ... . , ...
tn (ei (Bi ~ui (ti (un (Ei^mn\ meer of mm naar iets lrj-

CY CY
ken. — an ajn cei ~~ino anji\ zva. oi ajn cei ~ji\ bv. ctJiai

°^ CY , . ,
rniun cEi-^inn cmajuiw — cui ai ca cei -^i \ het opmaken

uit hetgeen iets lijkt;

CY
OjI 01 Cl CEil ~J1

'

a„ CY
CK1 (Kil CUI OT) (Cl (Eil ~J1 (H7)\C1'T

nnmjt\ wat uit hetgeen iets lijkt op

CY
te maken is; bv. cuion ici cei si t> cm auiwxn'ccia

^(iy??^&)-^?\KN. afdak tegen een huis aan, gaanderij

vóór, of ook achter , een huis ; (het benedenste ge-

deelte, oi ccioiceo^i\ beneden, naar beneden. Gr.).

(LmcEii^,inj\ cuicEi^jinrj\ of tui cei~-i1ouj\kn. gal van een

beest ; bitter (Ml. hampedoe of ampedo e. Yrg.

(hm cei hm). — ca cei ~ji cnjt\ hetz. G. — cei cei -Jicnji\

wakende droomen en praten (vrg. ca on).

oi ajn cei {siarnjt\'K$ . een soort van asnch\ waarmee men

bij de huizen rondgaat te spelen.

O a /. o .,

<unm\-JinsftJi oj uuiasnj^ (mprtt) KN. naam van een

kleine vogel, een soort van musch. cun ceji i—aasn cui\

of {uncEi(^.i(ncc)U(L7i\ een roodachtige emprit. cun

(o f^/? asn ^a asn ^\ een witte ëmprit. cun cei \-ji asn cm

ai_iji\ naam van een grooter vogel, waarvan het ge-

luid een ziekte voorspelt, nut asn Jii tem rui \ eign.van

één van de negen DjawattYs in de Manik-maja.

cun cei { si nsn ~m ita en \ of uut asn ajn \ benaming van

een amcnji\ wanneer telkens één of twee man voor-

treedt en den vijand üt. tun cei \-Ji asr
't3' •*ty

1 1 1 ioj ornn \ en ajn cei {-. / asn cm as> t ei asnjj \ spr.

ajn nri cei {~-iiasn/i\ poet. het gebrul van een olifant. —
asi(ncEi[siasnji\KN. brullen van een olifant.— ojicci

<nnuiasnji\ het brullen van een olifant; het geschet-

ter van een trompet; poet. voor gehinnik vanpaarden.

ajn cei ^crnijyx ook wel ajiamn (mpoek), KN. zacht,

zooals een kussen; malsch, zooals van vleesch;

O. iemandsmurf, mollig, poezelig. — ccicEfi-jicmiji

hart vermurven. — in cEJi^ji
:

(mi(na<n\ iets zacht ma-iw
o
ci cei ~jj cun on am cui asn (ofken; als zacht beschouwen.

cui asn asn ai asn f cui n) . spr.

a,m </o iei —i aaiji\ zie <n aji a<nji\

ajncEisi(min\KN. voetstuk, steenen neut onder een

pilaar of post; fig. ophemeling (vrg. asn cei ^i aoiji

en oi ajh z oi mriri). — ancEii~iaoi/i\ een voetstuk on-

derleggen, onderzetten; iemand ophemelen, prijzen,

ook om te vleijen. — ast cei cei ~Jt aai n\ ophemeling,

verheffing door lofspraak.

ajn(Ei~Jiaai/)\K~N. hoop, zooals van zand en andere

fijne dingen, ook van boonen in het béngkat-spel

(vrg. asr^ cei^ooij\ ^ cei ^(myj en aj^c^aaiji). cur^ cei^

(hw~miEii r~Ji'mi^\ bij hoopen, hoopsgewijze. — cei

cEi~iimj}\ ophoopen, opstapelen, asi cei~^Kn ~rn cei ~jj
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O

ajn oi (Ei —i z o^.l.i\

orn/i\ iets bij hoopen op elkander stapelen, opeen-

stapelen; Dij hoopen op elkander; iemand overladen

met iceldaden. — uii ui —n.oni oaji\ een koop.

0777 /£7 ^700 /7\KN. opgang, opgaande schuinte van een

grond of weg. — (a£)~)iio,n opgaan, opwaarts

gaan, van een weg, of van iemand die een optoo-

iende weg opgaat; opgaan, van een luchtbal;

iemand een opstapper of oorveeg geven.

ajnaEi—insn/i\KN., ajicm\KI., ook wel als K. , stopping,

inhouding; ook naam van een loom, die alleen tot

brandhout dient, ajn cei ~ji asn ~m cei ~^i asnji\ iets om

meê te stoppen of te stelpen. — cm ioi ^ji asrin\ (ei

an\ iets, zooals tranen, lachen, hoesten, inhou-

den, "bedwingen. — ui (ei ~ji asnji\ stopping, stelping,

stremming. — (EJM&tiÜiasnn\ iets, zooals een bloe-

ding , diarrhêe of den stroom van het water , stop-

pen, stelpen, stremmen; ophouden met vloeijen. —
maken dat iets gestopt of gestelpt

wordt, of ophoudt met vloeijen.

1 <Bi—Jiiisnj)\KN. zva. asn(èi\ (uv cei —ji asnji of ajn (Ei—

n

asnj)^ fijn gestampte gebrande maïs. — asi (ei —fi asnjj

O
(El (Ei —n asn on ooi

of «77 (Ei —riasn n\ ampoet maken. J.).

asn (Ei —n asnji \ zie tun isi —n asnjj \

ajn (Ei ^iasnjj\KN. het verborgen zijn. — asi
l

(ei ~ji asnji\

iets verborgen houden; geheim houden, verzwijgen.

— ici (Ei —ii asn on txn \ iets verbergen, versteken, weg-

stoppen, verschuilen, geheimhouden; smokkelen.

—

ojntEi-Jiasn onji\ zich verbergen of verschuilen.

ajn(Bi~JMMji\~K3H. het vaste overblijfsel van iets waar-

van de waterdeelen uitgeperst zijn, of dat afgetrok-

ken of uitgekookt is , zooals van uitgeperst suiker-

riet, koffiedik en theebladen.

iun (ei —n (mj\\ Ml. uitgewischt, gedelgd. — iei (ei ~?,<*^/J

Ml. , orui (Ei —n ajtn\ KW. zva. (Ei asn \ — art (ei —na~Jiri\ KN.

den dood zoeken, zich zelf het leven benemen, bv.

door onthouding van voedsel (vrg. mo\n\ bij arm

. o o
(rui). — ancEi~jj(M^^\K'W. zva. (ei on asn (hiw

O o O o O o , ,

ajn (Ei ~,i (uijj \ KN
.
; (Ei (Ei —n (ui (ei —i (ijijï \ zwoegen , sterk

op- en neergaan, van boezem of buik; bijgen, van

den adem , en van iemand die buiten adem is.— ohi

\etz. aji uriasn oji iei ^kko/i\ alge-

meen gehijg.

«v77(^7~77flu7yi\KN. gepoest (vrg. ajnasnajnn). — ui .; i ~ i

ojin\ of asi ui o-Jin\ poesten. — afn &i —noJiji of ofri

a.iajin\ gepoest, geblaas, blast; ook naam van een

o O o
(El ~JI (KV (El si 0Jlfj\

visch. — ajn (Ei^jiaji^Aonji\TT). poester, zva. ^.^U
O

77 onji en a^ion

i-n ii ei —i z (k*ijj\ zva. asn iei —j,(kojj\

a.77 £7—7 (koj)\kix. blaas van een buffel of rund, waarin

men gewoonlijk de olie aan de markt brengt; een

garnalefnik; in de spreektaal afgedaan, afbetaald,

van een schuld (vrg. annanoJin en uimn asnji).— (Ei

iei—1^.1ji\ ingekrompen; inkrimpen. — o (ei —i ojijs

iemand mollen, heimelijk van kant maken. — 0:7

(ei —? (ki ^iri dw \ een schuld afgedaan maken , afdoen

,

of afgedaan rekenen.

o / o ... O 0/
ajn (Ei —1 duijj \ om ui un (ei —i aui a\ poet. zva. a-Ji arui^s —

(ckei — 7 7^7
/
i\KN. een Vorst of vorstelijk persoon iets

vooruit- of na-dragen, of voor zulk een persoon in

de hand houden, voorn, rijkssierraden en staatsie-

stukken. (Kian (ei—,1 arin om (Ei anfi\ wapendrager. —
Q 1 o O o

ihii ei—i n,i,i\ een zak. aai, ui asn ^*wn (ei -^1 tliji\ een

zak geld. — xncBi~Jinrut\ iets in een zak doen. —
ajn <ei ^1 ru ann\ wat een Vorst of vorstelijk persoon

vooruit- of na-gedragen wordt. — ookei -lauioriji \

in zakken; bij zakken; ook de schenkels van een

beest (vrg. oji (En—a aruiji). ani au —,1 aui on ~ni t5i \ zak

met geld, zakken geld. — oji (ei (ei —1 auin\ het dra-

Q Q Q O
gen van 17777 (ei ^1 aui anji w ioji 1,11 %i 1 oji oti asi — 1 aui

n

\

een beambte van den Vorst tot het dragen van uu

(ei ~7 arui aoj)\ wapendrager van den Vorst.

(L/77 vi ei ~iauin\ KN. naam van een soort van bamboe.

ajn (ei^iiui/i\kn. een geregt van gebraden en in blok-

jes gehakt vleesch

klonters gestold, van bloed,

uu (Ei-JiauiJn (£7—7;luiao/p m

O O
ui (Ei— iraruijis ook nriajizaui/i en unri ajitaui,i\KN.

het zachte, zoetachtige, vleezige gedeelte van een

jonge kokosnoot bij de steel (vrg. on ojizariiz ?). ajn

(naii—iznui^i(tanria~jiza<ri(i\ of ai oji z rti— i ri ihnri uji z

arna\ een 'mpol om door te hakken; spr. voor iets

dat zonder moeite uit te voeren is.

ajn (Ei—i auin\ kw. rand , zoom; (kn. dobber van een visch-

net. J.). — (ei t&i-Ji rut \ een zoom maken.

(Lmri(Ei-iz.rnin\Kü. wat aan iets anders vastgehecht

wordt tot stevigheid of om er aan vast te zitten of

te hangen; een stuk bamboe dat tot stevigheid in

het midden aan een draagstok gehecht wordt; ook

een tegen den stengel aanzittende djagoengaar. aaa^i

ajnrn(Bi-iz,Kn/]\Tp. een lamp, die tegen een muur of

paal gehaugen wordt (vrg. <ri uu ai iei ~o z aoyi en on asn



un ISI^^N M|«i?a2l|> S5

.77 /L7 8 f."?? ,1 ) t?_7 «EU? 7/77 rt ö/" XI Xn X) (El — 1 Z (hll fl\

zich roet arruen en beenen, <?ƒ met de poten, er-

gens aan vast klemmen, zich ergens tegenaan ge-

klemd houden; ergens aan vastgehecht zitten of

hangen. — xnii Ei-izxiiiihii\ iets ergens tegenaan

hechten, hangen, of spijkeren.

~) 1 (D
(j.77 £? T ? ?,->? ?\kx.; xn ei-ixd ^n ei -i hii i\ een opene

kale vlakte. — xn ceji ~ji acn ~m een ~jimi<n\ een opene

kale vlakte vormen; als een opene kale vlakte.

l/7'.ei -i hii a\ kx. een kleine aarden pot, kleiner dan

O o
thiicmi ili,j\

n u ^
xii 77 £? - ? 7,-77 ,7% kx. stuk in de vorm van een koek

of koekje, van iets dat in koeken of koekjes ge-

vormd is (vrg. ajniE/ia vtamemn). nisnrKi ^7 ^? tcn-ri

n e i - ï xm /) \ een koek trasi. xn x. 7 ie 1 ^7 l ?? » ei-i xmj \

een koek tamarinde, kii isii ui^Aiun 11 ei -ikii,^ een

katern papier. — %m n ei-i hn ^???? £? T 7 lfn
JI^

een

in platte koekjes gedrukt, in een pisangblad gewik-

keld en zoo geroosterd gebak. Zoo ook xnn ei t i

n . r> oxn jn 11 fEn-uiqm asyaui w — ,7.77 11 ei-i 7,77 ^77 ?? £ ? - 7 1,11

«7fl\ in koekjes; koekjes; #z\ xn 11 ei
r

i hn ^n 11

77 .e?^,? 7,77 77 j/? Siz xïi ïv? mi i > koekjes chocolaad.

3_77 77 £ 7 — 1 ? ,7.7? rt\ KX. ; Ü7 77 £7 - 7 ? 7,77 yfl\ 2>£s UI den mond

stoppen; den mond vullen {vrg. oJivt ajizarnji). —
xnii ei -iz xn xii\ mondvol. ojiiuntn ,ei-iz xn xn,i\

f »7_. »o, —/ ( n^ ik^ „(

een mond vol.

ajti(Ei—i 7,77,1 \ kw. !?»«, 111 (ej^\ mollig, kx. waterbel

(^r^. (uncEkjt (gnarnn). — EiE-i-nxn^ schuimen,

vol schuim staan; ook mollig.

7? 1_7? 77 £?
r

?? 7,77,7\ zie lij (LH 77 £ 7 _ 7 ? 7,77 1

_ O o o a„
,7_77 77 E1—1X11 .7,7 fl\ KW. ^tf. X1X11 XI 1\ .707 .7,77 7^7/9 \ fLJWl .7 I

aX O a^ ... ..

mi \ £» (K.ihii\\ kx. zt'fli. (Kiru\ een bijzit van een

voornaam persoon (en zoo ook cm isi xn 77 ei - 7 .7.

w

^7,7); oo£ z-
-cw 7.7 77 Ei-ixii xn 1 in den mond van een

kind, dat niet goed praat; tp. zva. «Jiffnjj^s een

gehucht, dat tot een grooter dorp behoort.

mn ei -i,i 7,77,7% kx. zijde van een dak. xi xn Ei-inhnx\

een zij de van een dak. as: in ar? ni (en ? /?_,77 0^7 ^77 oj —7^

.7,77^% spr.

mniEi-JjiiVKS. een lekkernij van katjang-tjina of ka-

^Ze 7?Z(?^ suiker, mna^uun (Ei—in\ naam, van een

soort van pisang , anders n is: xji ruS w

(lyi ei -Li 7T7,i\kx. 1. aamborstig; dampig, van eenpaard;

aamborstigheid, engborstigheid; kuchen, kuch (vrg.

te, van tabak. — om (Ei ~ji mi hi n\ te sterk, te
OT7 o/t

zwaar, ^;«?^ tabak.

.1.77 £ 7 -JI 777 8\ KX. ; ,7777 £7-^.7 777 ~77 (El -Jl 111 fl\ kOl't eU Ülk,

stomp, van rondachtige voorwerpen. Vrg. ojhe/i~ji

777 7\

(Lil El Jl\ KW. ZVa. 77X77 77 7777 \ eil (IJ) VT1 (Hl ft (vrg. 777

lEi-i). kx. ligt, niet zvraar, niet sterk, van tabak;

zwak, zonder genoegzame kracht en klem, van be-

velen; flauw, laf, van smaak; flauwe smaak (zie

OOk Ei El -l). U7£?J/C7\ en L~l El —1 171 11 hll \

iets ligt of zwak , ligter of zwakker , maken. — tui

vi ei — i.lii ei Ji vi hi i\ middel om zwak te maken

of te verzwakken. Zoo (lii ie: ïli xn ieji^i ojh (ei ~ji

(Cl (Hl(l\

o„ ... O,
(Lil El — 1\ KW. ZVa. .1^777N\ pOet. ZVa. Xll ,£ 7_7 777,7,7 ,7 \

Vrg. xii ei—j"\ — 7J7 £7_Tu7\KX. iemand of iets

dekken, beschutten, bedekken, beschermen; iemand

oppassen, bv. in ongesteldheid, xn Ei— i'xri >ei-~ïvi\

iemand links en regts beschutten, zooals een lijf-

wacht. t:7 ei —ïxn (Kinm \ zich zelf beveiligen. •—

xn.Ei—ivihii of xiiEi-ixiiEi—ixn^i,! of xi xn

ei -ï vi hi p iets waarachter men zich bedekt houdt;

schut, schutting; zich achter iets verschuilen. <L7?

,7,7? 7i? ?-77 ei — fxn xn ,i\ zich achter iemand of iets

verschuilen.

xn ei -j\K~s. poet. schutting, gelijk xvei—iw — ,ir?

iEi—p zich onder een menigte verschuilen of ver-

scholen houden. — -xn ei-Jivi\ poet. zva. xn ei —i

xn\ hi proza, alleen fig.
— xnEiJixnan/j of xn

... a.
(Ei—iLiiEi — ivKhn^ poet. zva. xn Ei—i xn (hnj)\ in

proza fig. een middel om zich bedekt te houden;

iemand of iets waarachter men zich verschuilt;

iemand of iets gebruiken of noemen om zich zelf

te dekken; iets tot voorwendsel nemen (ook zich

ergens verschuilen of verbergen; ergens bedekking

of toevlugt nemen of zoeken. J.).

xIiei — Ï^kïs. een lekkernij van half rijpe, omtrent

derdehalf maand oude, en dan zoetepadi, die over

het vuur gewarmd of zacht geroosterd, en dan door

7) Q„ O Q
stampen ontbolsterd wordt. — xn,Ei—i\ ,ei;ei-Ï\ of

7,77 e i ei—ï\ half rijp, van de padi, als die geschikt

is om er ëmping van te maken; ,7j7,t?_?"\ ook

ëmping maken; iets bij voorbaat vóór zijn tijd

genieten; iets vooruit, bij voorbaat, als voorschot,

f) Q.
È7 7J7); 2., ook xn ei -i hii^^ sterk, sterkte, zwaar-

|
vragen, nemen of krijgen, xn',ei—ïixinxn ximxnr»^



i n V

xn ei~~i vi \ iemandiilii\ spr. {vrg. bij viiu)

eeu voorschot geven. — hiiEi^iasumns voorgescho-

ten; voorschot.

i

uni.EiJnO. het zuigen van een kind aan een vreem-

de borst. — K}«aJ\ aan een vreemde borst zuigen.

ti il n i rj ,e i -ii \ kw. zva. asn isi Ja w — rtuizri <&t Si \ zva.

oni&i-ji\k kn. zva. asiri(EiSi\ en werk aannemen

van een ander dan zijn heer of principaal. J.

'ui cun zmienSiz^ kn. , arn asn arnfi en na cun asnjj\ KI. , tande-

loos, zonder tanden, van volwassen menschen, die

hun tanden verloren hebben {vrg. cut oji cmin\ nnajizcn

(ntunrvy^ en «rj cei^icuiji).

ajn&tn\KW. zva. a-vtEum^ vuurrood; ook algemeen

verspreid.

xm Sin \ kw. , (mi Si i\ of un -ei \ kn.
,
gonzen , zooals van

een menigte muziekinstrumenten , die tegelijk gesla-

gen vjorden, en van een menigte door elkander

sprekende menschen; gewag maken. — asiSjn\ zva.

cnanzSin\

cun Sj fj\ zie cun i&ïflW

vtiumé}jt\ en ri ui z Sj n

w

kn. raaskallen, als een dron-

keman praten {vrg. a7iri(Ei\ en anfuiSï).

om (ei (Eijj^KN. stil, van iemand die weinig in gezel-

schap praat; ingetogen.

ojncEicEijvs zie bij ajn cei ceiji\

<z.miEi cejiji\ Ar. Aso), °b welverb. 6^9.(&itmn\K'N. voor-

ganger in de godsdienst; de priester die de gemeente

voorgaat in het gebed. — xnienpi\ of (Lvc&irn\ en

cm (En tm ~/n (EjI (ki\ de gemeente voorgaan in het gebed.

— tui cciiBi tui tmji of cuKLTi cef)iyncmjj\ de plaats waar

de Imam in de moskee staat en waarheen de Mo-

hammedanen zich rigten bij het gebed.

cun(Ei(Ein\KN. algemeen verspreid, van een gerucht,

algemeen gerucht {Ar. ^^c> het algemeen zijn, al-

O
gemeenheid). — mitEiteyis ook wel coceiceiji\ alge-

meen vertellen; ook iets van een ander meekrijgen

door er meê het genot van te hebben {vrg. tmcEi-ui

rut/j); en deelnemen aan het gebed van den priester

door het Amen van de gemeenteleden. — osicejicei

f>i urn \ van iemand of iets algemeen vertellen ; iets

overal vertellen of ruchtbaar maken.

(uncEi\ {hamba) kw. Ml. zva. cuncvi,cnj}\ dienaar, dienst-

knecht; kn. als voornaarnxooord van de eerste per-

soon, als men tot een godheid spreekt.

O
un ! i\ zie cun <&)\\

en cci

i n ii \ ongebr. ; urn cei \ N. , in de spreekt, zva. cmrri-nz\

in den zin van met; en; in vergelijkingen vergele-

ken met, als, dan. — cun ri ei Mnn\ ook cun nrt cei arn

n

cukei\ zie beneden,
co
O

en cun ri <ei vu /i\ hetz.

uu e?\n. {uu tEi\Kvr. Sd.) , cun (Eiisn/i\K. , reuk of geur
cq v en ' en <-J( J °

van iets {vrg. n om z cm). ckiutkuix of ckiiei\ van de-
' C~ CX\ CX\

zelfde reuk of geur. nri cut ztiiuiz ckji ei \ spr. — e i e i \

(&i(Enasn/i\ rieken, een reuk van zich geven; ook

rieken in den zin van een bedorven lucht van zich

geven ; naar iets rieken
; fig. naar iets zweemen , er

iets van hebben; ook iets ruiken, de lucht van iets

hebben, ceuei un on tmji\ naar de lucht rieken; ver-

schaald, verslagen; kn. korst, ceip tui cmtmy>\ naar

een bloedverwant rieken, eenigzins verwant, een

verre verwante zijn. Zoo ook cei ei mi aui asn cni\ spr.

cei ei un asn \ spr. aandoening van liefde gevoelen

,

voor een man of voor een vrouw; aandoenlijk, van

een verhaal, dat een aandoenlijke herinnering op-

wekt, onunz'-n cei tui on Si zcuion&ciz cmji\ nriunz^n ui ei

rn VI Z CtUl !hh\ OlCUnZ^l (El fcirnCL7nZ(KJ)%\ Spr. CKn,El\

iets te ruiken krijgen, de lucht van iets krijgen. —
cm tui \ cm Si asnji \ aan iets ruiken* {vrg. cm cei ui ,i ) .

—
cei Ti cei z !hn\ cL7UEicisn\ aan iets de lucht, of een

' en Ö cd '^ ' •>

luchtje, van iets geven, door het er even meê in

aanraking te brengen, ti cun z "n asn cun cun ri cei z cm chn i\

nooit de lucht van water krijgen, van iemand die

zich nooit wascht of baadt , of van iets dat nooit

gewasschen wordt. — cun ti cei z cm ~m <ri cei z im /i\ ofi

O
en cei z cm ~m r\ >ei zm cm/)\ en ajn cei asn ^n cei asn/i of uu
' en ' en er <-<'< en en <-/< J

cEJ* asn ~m ei asn cmj)\ iets dat te ruiken is ; iets dat dient

om een aangename geur te verspreiden, zooals een

ruiker. — ui ui ei \ tui ui iti asnjj\ het zintuig de reuk.

ajnoitEiz\KN. opgehaald of boven in de mast opgerold

hangen, van een zeil; ook in meer spannen te za-

men vóór een kar of rijtuig , van trekbeesten, azicn

n ei z \ een opgerold zeil boven in de mast ophalen
' co

om het te ontrollen; ook trekbeesten in meer span-

nen voorspannen. J.

O
c

bazend! J.

m<&i\ uitroep van verwondering: wel heden! ver-

ei\ I. zie /na^waiiw 2. naam van een boom {Skr.
-n f en v
ca

nimba, Melia azadirachta). un (tli <n ckiz cm ~m cei \ de

wenkbrauwen zijn bladen van de Imba-boom. Van

, . a o
hier ajncE,i\ en ri'-nzan^TLl. van ajnrti ?Jin\

cun ri cei \ zie onunzri ,
c

/ w



sT

xnzi\Ki$. het bewaard liggen van nog niet geheel

rijpe vrachten, om ze rijp te laten worden. — ui

cei\ half rijp geplukte vruchten laten liggen om ze

rijp te laten worden, va pi ia ? m \ spr.

- a o
7

CY o
11X11 El\ 0/ 7_?7 E?\ £^ ,U)-EnKW. 2y#. tn OJfl lEJt -UI \ (UI
' Ca ^ CO CO f

arm imap\ hn iu\ ttjojïn (££;•. wimba, beeld,

schaduw, schaduwbeeld). uti.ltieinKN. geheel het

evenbeeld, volkomen gelijk. r> xn Ein kikh in\ het

heeft gelijkenis met ... — <nfEJiteji\ of .eiei\ zp#.

rn,EiEi^.i\ gelijkeu, evenaren. — <naznoi\ zva. n
CV o o

<n xn (zi __ j w ri xn ei tl 9. n ei\ xn BEn xn ie ? \ .?£#. ^ KI
' ^ LV co f co co co f

CEJI^lonxn Elt_i\\

rjxrm/EiMt. , «?«a»\K. 3 breed, wijd, uitgebreid, ruim;

breedte, uitgebreidheid, ruimte; ojkuui\ ook heil,

geluk, voorspoed. x.i xn ei -n hi\ heel de breedte van

ï£fo, zoo breed als het is; en zooveel als de uitge-

breidheid van iets is. — uieiii\ ei nmi\ iets
COCT

breeder, wijder, ruimer (dan iets anders), maken.

o / 1 j. o X O
Xn El Kil _?7 Y) 7,77 \ E 1 7.1? Tl .7,77 M (i OJ lp lil 11 Kil

jnn en ncMUTfMiM^ iets breed maken, ver-

breeden, verwijden, uitbreiden. — ajn team aan of

tin ei mi ~??.e? 'm hi ]\ met een ander of met elkan-
ca carj <-^'

der wedijveren of zien, wie iets (bv. de borst) het

breedste heeft. — vnxnEichin of hii ei kim j\ en
ca <~Jl J cact <-J*

s/w (ot (uuiaA aa n\ te breed.

rrjxn?oi ei\ grondv. van rixmriEi\ ook wel xnriEi\

KN., tci(cmaoin\m.. drinken; iets, of van iets, drin-

ken.

n ui ? ei n iiii-q ei\ drinken of zoo iets.

drinkwater.

(q&HKp an«mun\ iemand iets te drinken geven.

— nxmn ei hii ^nri ,7,77 \ aztfcm afnaai on n\ iets te

drinken geven aan iemand; een beest drenken, la-

ten drinken. — wxmn ei n wijnen ei cm /i\ ajneem

am^ccmaaiaaff\ wat iemand drinkt, drank. <r>.im

oy e i n cm ~m i n cei im m/j \ met elkander drinken, drink-

p artij .
— xi r> ui i ri e i \ xi xn

i

um mn
fi \ het drinken

.

— xin xmn Eicm/i\ cii xneem <kt? cm.p drinkbeker,

kop om uit te drinken, drinkbakje, karaf. Een ka-

raf, ii ki<gw ^l^'l 9enaamd, in een gouden of zilve-

ren kom, behoort tot de onderscheidingsteekenen van

den Vorst , de prinsen en de hoogste ambtenaren.

am^cEn«m^\KW.zva. (Eaow»^\ (zva. ajnn Eii.un.p G.).

ay?7T7,E7 2,trn^\KN. zieden, koken; aan de kook zijn,

zich opborrelend en golvend bewegen, van kokend

water ; beweging van een volksmenigte.

;7-?7 ei;\kn. het begaan, betreden worden, enz. xn ei?
co' ca^

i7_77 ei>\ heerschend, van een ziekte, epidemisch. —
co

'

xn ei ?\ iets, zooals een grond , weg, een rivier of

de lucht, begaan, betreden, bewandelen, bevaren,

{van visschen) bezwemmen; er over of door gaan;

fig.
overkomen, overvallen, ui Ei?xnx?ixnui\ door

de lucht gaan. n xn z -n ui cei?sui nuiarui xn.p geen kant

of wal rooijen, van 't geen iemand zegt. na <io ojui axi

jvi hi i -7^} üi hu ei ? \ spr. — ckii ei ?\ begaan, betre-
<_// [ ^ uien ' -

1 ca^

den worden;
fig.

overvallen, bezocht worden; on-

dervinden. — E7E7?\ po'êt. zva. xncEi?w — ui ei ?

co' 1 ca^ cn^

?_77?7 kt7\ iemand of iets ergens op of over laten of

doen treden of loopen. — in ei? in ei ? xn hi i\ zva.

in ei? xv ei o\ en algemeen heerschende ziekte; te
ca' ca^ °

begaan; een plaats daar men dikwijls komt.

O o o o
inEi?\K. van j>t m \ en hiuhiiw

inei?^ of vii? (mboeh) N., (oiaaiany of verk. hii

hi\ Md. , hinxi n i k., in kh ^in ei-^i ium|iKI., een

uitroep als uitdrukking van het gevoel van onze-

kerheid of onwetendheid : ik kan het niet zeggen!

ik zou het niet kunnen zeggen!
;

t is niet met ze-

kerheid te weten ofte zeggen; wie weet? xtiei?

cun ïnm n cm un z t> nn jon ik kan niet zeggen, of het

juist is, of niet. xn ei ?xn mi z in ei ?n m;?7? ui\

't is niet met zekerheid te weten, of ik het ben,

of jij. xnEi?xnEi<\ of uii?xnEi?\ iets daar men
C^ (-T\ l

'

C-C~l

niet van weet, hoe of wat; iets daar men niets van

weten kan. machzojiozi Ei?xn ei?\ in zulk eenhach-

elijken toestand, dat men niet weten kan, wat er ge-

beuren zal. — xriEi?xn\ op iets xn ei ? zeggen,

iets met xjicei? beantwoorden. — ü7 Ei?xvri i.n\

n n n
omtrent iets xn ei ? zeggen. — xnEi?xnEi?xn

zijn. — j/uii ei?\ zie beneden.

Q Q
xn ,ei?\ zie xn ei?\\

Ca"' cq^
Q O • O

xn ,E7 <> \ zie xn iei ; w
co^ CQ,

Q O ^) Q O
xn ei?\ cun ei? \ xii,ei?\ en x;i.ei?\ kw. zva. coi,xji?\

c~V ca' ca s Gtf Jj
P

{een ander xzicei? zie ben.). (une^N., 1. uiui?\
<-~7 CQ

of ,Scrmvn/}\K., toenemen in iets; 2. xn Eixm/i\i£.,

,

c^'^
a

°* ^
toegift bij het koopen. xn,Ei?,i~iM : <EiarnK>i

i

Wici\

met elke maand dikker worden, xn ei?xv ,ei?\ts.,
LQ "l

(uiui?ccix)i?\K. toevoegsel; op de koop toe, daaren-

boven nog. ,E? E7<
tq,

a

toenemen, van zelfs ver-

meerderen. — xTi ei ?xn \ N. , (&iaj}?(un\K. 3 ergens
^t _

iemand iets op denog wat bijdoen; ui ei xii



8S
'7/.V

o Ci a
koop toegeven, <tr? iei ^ (en ,ei % mn cui &ci \

banger maken.

cun cei >\ zie bij hii £?<>

iemand nog

^<un\\

£?*nfl\KN. singel, bnikriem van een paard, mnki

}> i, i ?7 arm z \ oversingel.
(•Hl ' CJ

° 07i (Ei iKi \ een
co jr

co

een

O
COC

(vn (Biiinin

) G) O *
N

/E/j an n^\ en cun cei an mii\ ).

ca<m ca^i CJ
J

singel omdoen, singelen; omwinden.

mi mi \ met iets een paard omsingelen.

cunriEian^K^. een rustbank, breedejbank om op te

zitten en te slapen in een Javaansch buis. — cun ai

(qtpjiaa^mrq&ithanrijp een baar, berrie, draagbaar

{vrg. aiojnzriamaniji).

cunarcEJiz anji\ zie ajn ceji \\

ajn (Eian/i\KN. bet (in een doek of sjerp op zijde in de

arm) gedragen -worden van een Jcind; iemand aan

wien de verzorging en oppassing van een kind wordt

toevertrouwd; kindermeid; voogd, voogdes. (Aan

jonggeboren prinsen worden elk twee of meer zulke

ëmbans toegevoegd; insgelijks aan prinsessen , man-

nelijke en vrouwelijke. Zij worden onderscheiden in

— cci(Eaan/i\ eenkind
coMb CJ ca^t

in een doek op zijde dragen; iemand als een kind

op de armen nemen of dragen (vrg. aZi ai om ani n\

azwri (Knarnn). cm cei an cei arui anji\ een bevel overbren-
' O o . , . ..

gen. — (cn&i!Hi\ over een minderjarige voogd zijn

of bet toezigt bebben; voor een onvermogende zorg-

dragen; voor iemand pleiten; edelgesteenten inzet-

ten. — aJn <Enananji\ de plaats waar een kind, of

iemand als een kind, tegen bet lijf gedragen wordt;

de kas, bet goud of zilver, waarin edelgesteenten

gezet worden.

ajn foi(hnjj\~K.l. van (Lianrnw — aii ceji anji\ iets op de

kruin van bet hoofd bouden of dragen, fig. voor

met de boogste eerbied bejegenen, ontvangen of

overbrengen. — ajniE^an ^/ii traan anjt\ asrj•cm ~.m ceji tin

anji of a:r)anananji\KN. de top of kruin van bet hoofd.

kncEfi ananji\ op de kruin van bet hoofd.— cuiasi <ei ann\

eerbiedige ontvangst, huldiging vaneen last of bevel.

ajn ai (EianniL^. overmorgen. <uri ai ceji vpi^ den derden

dag. (imri(Eithnnrj(hQ?\ de dag na overmorgen. cun'ai

<r)(Enap(U)\ na overmorgen; ook voor in lang nog

niet. aJn ai ceji anJn ai (EacHiji\ overmorgen of wat later.

v)ajmCïi\KN. ; ai asiz (cei \ zich uitbreiden. ai ojiz((ejiti
( ca t co I co (

ai ajn z(iei\ zich al verder en verder uitbreiden; ein-

deloos, bv. van een verhaal. aji ani a<h ai otiz [cei ri cun z

(ceji\ wilde gcdaohtenloop.
co

cen >ei\ of (J7ï7i£?\KN. amber. — ojiiei\ geurig als am-
en J co co & &

ber; een ambergeur verspreiden; zich verspreiden

van een aangename geur.

cy- . /
cun cei \ zie ajn cei \\

ajn ai cei \ zie riaznw

ajncEi\KN. eed of bet beëedigd worden bii den Koran in
co ° J

de moskee vóór de (&ii&i\ cun cei ckji (ui asn -n an\ de eed

op den Koran tot bezwering er van.— cei iei\ iemand

bij den Koran beëedigen of laten zweren. — i&j i&i \

Ar. mimbar, kn. de kansel of predikstoel in een

moskee. — tui azi ceji nn anji \ een verhevene plaats vóór

de mimbar, waar iemand zit, die bij den Koran

beëedigd wordt.

mn (ei\kn. nagenoeg, zeer nabij, aan 't kantje. J. —
ancEiajn iei\ een zacht smeulend vuur, dat langzaam

co co
' &

uitdooft; zich langzaam aan iets wennen; (iets na-

-,..! , o o/ o o/ o i ..

genoeg gelijkmaken. — asi (Eia.cn oti\ zeer nabij

komen, in gelijkenis; aan de rand van iets toeko-

men; tot het begin van verzoening met iemand

komen. J.).

cun cei \ ook wel ajn xx\

\

kn. los, vrij (vrg. ojntuw). —
ar) rei \ iemand of iets los laten, los en vrij laten

loopen, los laten hangen; aan iets, bv. aan zijn

drift of lust, den vrijen loop laten of de vrije teugels

geven; zijn begaafdheden uit laten komen en lucht

geven. — cun (£>T~n ao n\ wat men los laat loopen;

toomeloos; een los, vrij en ongebonden leven leiden.

nn mn z 7) rei \ kn. ruim, van een plaats; ruimte, ruime

plaats; van de tijd, wat nog ver in 't verschiet is.

— (naoKn (ei t> \ ruimte geven of maken.

ajn(Ei^n\ ook wel (un(Eini\ en tün ie-jtakw. zva. cun
co (Ico co

aji(untvi\ (Skr. ambara, het luchtruim, de damp-

kring); kn. zie ornw — (ui<Ei'~n\ a7i(Ei'yi\ cckei° ; ' co 11 ca co

ni\ zva. (Eiccif\ of liever in de lucht zweven; en

zva. < co cui tui ni on ~? no (hnkiji\ crui oei ri tuw zm cun nri
^

O.
(uit ah tui (hnni cm ^i '-ri cmji of cni an asn on -ui ckji

zwerven. — ieji ajn ceji nn \ boven alles uitmunten.
ca

r7 O o
Zoo in (ui om (Efi cun ie/jtïw

toU co

cun cei *~n \ zie cun cei t> ^
co co

cun(E!frn\ zie cun cEiniw
IS co ca

(un((&iKri/i\ zie {a7n.hn^\

o
(KJinnftmji\

cunri(i£!iznjiji\ zie riuvnrz ruiji\

ii n 1 1 Hin\ zie urn <rnji\
1 o s o

(i n .• iun/i\KVf. zva. (ukko^\ cun<yff\ asn on —,i ckji cruis cei
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(ia (vrg. un(EiHnn) en u>i7itui?\ (kn. onbetame-

lijk, ongeoorloofd. G.). un\ieii rj (hm.\ of uniEiHinn

ti(hi,\N., un iei (hm ui (hii\K., een uitroep van verba-

zing : Is 't mogelijk ? wat (of hoe) . . . ! (een ander

zie bij utiti lEiznmi). — ui(eihtii\KW. zva. uncm\

zich uitspreiden, ui iei (hm ^n (ei Hri^\ poet. zva. ui

(eji mi ~jij ten hhi\ — ui (&ihti ~m (Ei (hm (hni\ hij hoop en.

cunQiHryi (verJe. ojniuTyi 'm bek) kn. adem, ademen,

in de borst hebben, in een figuurl. zin in zamen-

stellingen zooals ons wraak ademen en liefde ade-

men, om aan te duiden waar iemands borst als

het ware vol van is, en dat hij in zijn wijze van

doen uit en openbaart; bv. uii (Ei(Hii^ni(Hiji\ moed

ademen; un ten nriun uii\ geweld of onregt ademen;

un kn nu ~nr) un ien \ deugdzaam gezind , van een deugd-

zaam gemoed; un (ekkti-ji un?\ dood ademen, van

een strijdlustig held, die de dood niet ontziet. —
(Ei (Ei (Knjj\ zie bij un<Eianiji\ — iei cci (EiHrui\ zva.

azi/ij)?un(uiq\ vrg. un iei hui \ (overwegen, overleg

-

O
co

gen. G.). — un ui hu hi /i\ adem, ademtogt, adem-& > cc «-o. Ui

haling; ademhalen, (hjiHnHn ^rniEKhrtirmp kortade-

mig, uiri&jizun ~jiiuih7ihi/i\ buiten adem. — ui

(ei (hm (hnji\ geaardheid, inborst (wat iemand ademt

in een fig. zin), unoruiaJi-Ji iei urn chiji\ zacht, be-

schaafd, beleefd van aard.

un on (Eo hhji\ zie bij un iei w

un ti (Ei z hii n\ zie bij un ti (Ei z (hmi\

un (ei hhi\ KN. ; ui (ekhh ~m iei htii\ tot gruis maken (vrg.
ca UI ' ca Ca UI &

(U (ElHTll).

i uiH~nji\KN.; un <p hu ~mp "^"y? N ziekelijk bleek, er

niet

,',
O O
in j i K~n ~m t,

cq, c

uitzien, van een kind. J.

un rn (Ei (icnji\ 1. zie bij asniEiw 2. KN. het geluid van

het geblaat van schapen. — ui n iei ihiii\ blaten. —
dn rn (ei lm Jn ai (ei (hm (hii\ worstelen van kinderen, om

'co ' co lKV UI

te zien , wie het eerst ëm b è q roept lot teeken dat

hij het gewonnen geeft.

un tn (ei z hui of ti unz hui (mböq) KN., unuri\Kl, 1.

een teederder en edeler woord voor unajii\ of un

(uui\ moeder, en dat eig. zva. lieve beteekent ; en

zoo spreekt een kind altijd zijn moeder aan. Ook

de vrouwen van den tweeden rang van Javaansche

grooten worden zóó genoemd. 2. een redewoord

voor de desiderative wijze van spreken: ei lieve!

of je moest, of och, je moest . . . ! het moest toch

wezen! bv. un <n iei

z

(hm hu ixh<arn

?

{uihh \ Ei lieve!

bv.

neem hier plaats! of Gij moest hier gaan zitten!

O O O
unri (Eiz(hm~m(ig;\~N., unri (Eiz(hm^A(Ei~jj(hni\K., un

tiieizhh ~m (Ei ~j)(hnj]\ Md., je moest toch niet! het

moest toch niet! In een onderstelling zva. mogt;

z (hm ukkjiji\ Mogt hij schreijen; met volgen-

de jussief: Al mogt of al moest ; bv. ti un zhii ukuui?

un öji trut on ui (ui? \ Al mogt hij 24 andere vrouwen bij

mij nemen, enz. Zóo beteekent het dus zva. (kianas:

(hni\ ofschoon, alhoewel; en zoo ook un ti (eizhtii en

un c&i (hcruiji (Kiji\ zonder volgende jussief, als ook

nrvi en iei z {hmn\ naar het schijnt voor rui ihi ~m ti iei

z

(hmjj\\ ti un z (hen (ha ui \ N. , ti un z (imui ui \ of ti unz

hiitui?\k., 't mogt welligt; ik vrees, of ik hoop,

7i un z hii 'Eit ik vrees dat hij op den loop

(cnzim(Ki\ ik hoop dat hij zal kunnen.

O O

dat; bv

zal gaan; ti

— (Cv ti (Eji z ti (hm \ of (ön ti <ejt z (hm ~m ti tui \ zva. un ti

Ty iei z 7) (hm \ N. , uri ti (ei z (hm ut (Hi i\K. zijn moeder. —
un ti (Ei ZHTi ^naAi\ of on unz (hm ~m mui \ ookun.Hii-ii

(uii\ en unthm\ oudere zuster, arn hii un ti (eiz hu i of

(hm Ti unz Hnj)\ hetz.Tiunzthm ~mz<ji\ m ti un z (hm ~m

(ui \ of (Kn ti iei z(hm~fn&Ji\ betiteling van een onbe-

kende vrouw : zusje ! un ti iei zthm ajijt of un ti cei z

G)
(hm jn«s\ betiteling van vrouwen van geringe amb-

tenaren en van deftige burgervrouwen. Tiunzfhm^

(incm\ de vrouw van den koopman, un ti (ei z (iyi(Hi\

zva. un (lvi (èi pi , de moeder van Mënir (zie uniuii).

un ti cei z (hm Ti (hi (Hiji \ zie bij un mw niunz(hmnn\ zie

z- ° Cl
bij nrim^ ori unz (hm asriiHTiiw (i/i ti (Lm (Hi ~ti (Li ?\ en un

ti ui z iei i\ namen van de vrouwen van den kroon-

prins, ti unz!hrnuïi ui (Ei (uüi(hiji\ zie ui (ei (Uii(Hii\ —
ui Ti (Efizihmji en uiuri\ iemand moeder noemen.

un(Eiiimji\ zie ti unz(EHKni\

dmeM)
/
|\KN. het op een hoop liggen (vrg. uïi(eji-ji

hui). — ui(Ei(hmji\ zva. ui\ ten -Jiihmjix ophoopen,

opstapelen; een hoop, velen, in menigte. isifEiHn-jri

reiiHii/]\ bij hoopen op elkander; iemand overladen,

bv. met geschenken.— (En gei tirnjl^ poet. zva. ui (eji kt*J\\

— unfJiHii ~.rn<Ei (hen (hiji\ hoop, stapel.

ti unz (ei hu i\ ook wel un <ei hvi \ kn. kleinere golf of

baar (vrg. unruj (hiji). ti unz ieiti (hm -mz iei (hmji\ gol-

ven, baren. — ti ui z iei huji\ gew. <n ui z iei t-i hu -ju z

(eihtiji\ golven. — ti hu z cei htiji\ een golf tegen zich

aankrijgen, ti hu z (Ei ti thm z ^.i tiju) \ door de golven op -

geheven, van een

O
(Elf
ca

un iei unjt\ zie un iei \\



9() aJn (Ei asnjj\

(un<E>i(isn/)\Ki!t. buiging, zwieping of trilling van iets

dat veerkrachtig is (vrg. (UKEJiasnn). (uïi (&i asn ~m ti

asnn\ drilling van een lans , die geveld wordt; fig.

wikking en weging vóórdat men iets aanvangt, run

iei mn Ju ei asn lumnasn /j\ spr. — tei iei asn n\ trillen,
ca ca 61- ^' l ca <~J<

van iets dat veerkrachtig is, zooals een lans; tril-

lend of golvend van beweging;
fig. van een aang e-

name , smaakvolle wijze van zingen of spelen.

— aji iei asnn\ iets, dat veerkrachtig is, zooals een

bamboeriet of boog , buigen of spannen; een lans

drillen, zoodat bij trilt; een geweer uitsteken of

aanleggen; een vracht aan een draagstok op en neer

zwiepen of doen zwiepen, zooals om de zwaarte er

van te onderzoeken; iets, zooals een tak van een

boom, heen en weer zwiepen, om te beproeven, of

die iemand dragen kan; een zaak overwegen; voor

(Efiosnn\ een lans dril-een ander pleiten. (ui (En asn Jn
ca ca <-J<

len; iets vooraf overwegen, of het doenlijk ofraad-

Q.

(rv)(Hyi\ trap, stoep; en her-

zaam is. — «777 ie/i osikki n\

ao -on
«777 (Ei asr)n\ zie un iei iruin\

Ca <-J< ca ^l
o O o

tui (ej\ «573 (hnn\ K. van

ca 'gy NN

rnunriiEJi unj \KN.; rntuiri ieji asnjis iemai in een zaak

betrekken, medepligtig verklaren. ri uw en (ei asnji\ in

een zaak betrokken raken. — on mn ri ten on asn ~m en (eji

asnanj^\ de in een zaak betrokken, medepligtig ver-

klaarden. -— (vi rn iiT) tn (Ei(isnn\ het medepligtig ver-

klaren; (een medepligtige ; medepligtigheid. Gr.).

(urifEjiani/}\KN. jonge uitspruitsels van rotan, die gege-

ten worden; jonge bladen van den arenboom (vrg.

ich\ en (u\ ui tuin).

«777 (eo ojiji \kn.; ui ieji (Kiin\ snuiven of ruiken; aan iets

snuiven of ruiken, van een beest (vrg. uitei). — ui

(En mi ^a\ iets besnuiven of beruiken.

(uniE'i(KJ)ji\K'N. vochtig, van water doortrokken, voch-

tigheid , van den grond; drassig (vrg. (uti ieji cmn en

o o . o o ...
(un (ei art)ji\ en t7<jo7^). — <üi <e_i (Kins vochtig zijn,

van iets daar het water doortrekt, zooals een aar-

den pot.

mn (Ei rruyi\ kw. en tp. tree van een trap of ladder (Sd.

ham bal); kn. maal, keer (vrg. tkeji?). tui (Kn ~jn ieji" v * caw ca

rui^ïiurirui\ al de derde keer, al drie maal. — «77

iets herhalen. «77 (En trui ~m (Bi rui \ iets meer-
co ca "X.

malen herhalen, nog eens en nog eens doen. — «777

(Ei fWUHifi. iels om op te treden, bv. bij het klim-
(a "c. 's'

haaldelijk.

«773 iE 7 «777 ,1 \ KW . Ml. ; (Cl (EjI (TLlJj \ ZVa. «777 .«7771 «77 IKJlJj en

(ui in (Ei (Hrin\ poet. iemand tot kind, schoonzoon , of

gemalin, nemen. — uiiEirui\ iets wegnemen. —
on mi z (Ei rui ~y77 (Ei (ruiji\ verwijten ; iemand of iets ver-

wenschen, zva. micrm un~m arm osnn en onuizriruiz

(il IH11 -Jïl z rn (TUI Z (KÏIJI\

«777 iei (njiji \kn. hulp, bijstand in oorlog (vrg. un^o\).

— (ui iei ruijj\ te hulp komen, deelnemen, in oorlog.

«777 1&7 ruyi \kn., cun(Enisnji\SJy., moeras, drasland (vrg.
ca

«777 (Ejiamn).

O o.
«777^«777/j\KW. zva. ahn (hn\\ kn. vergelding, belooning

(vrg. «577 (En hui/j), un (Einrui (mn\ afwisseling; een last

ontvangen en die aan een ander overdragen; weder

-

vergelding, (un iei rui ui on \ of (un iei rui op «07 <7n\KW.,

o a . a a
(un (En rui -Ji mi (Ki ihh \ of un ieji rui mi ^ji ui (Ki(K~n\Kl.

,

ca C- J co "^ C~
a a O /. o a O

«777 (E1 rui ui «ji rn aaji of (uw iei rui^(via^w ra (hnji\K.,

redewisselen, zamen spreken. «777 (eji rui ~ji (eji ui "n \
1 ca

met een ander redeneren.

rj(Ei(rui/)\Ki<t. door het verhuren van vaartuigen of

lastdieren zich verbinden om iets te vervoeren ; trans-

portloon, passagegeld; als passagier voor geld op

een schip meevaren. «777 ieji rui uny-n ^ \ loondienend

verhuurder van vervoermiddelen; vrachtschipper. —

o j,
Ull^\ of

(urj/EiruKmjj vracht, passagegeld.

(un(Eiruin\KN., cnri(tJi\Kl. s snot. «77 aJï*

mi tuit ^(un iei ruin) bloed- en slijmdiarrhee hebben.

«777 fEiruii \kn. het oprijzen, opstijgen, opvliegen; op-

welling, opborreling; wel, bron; hoofd, dorpshoofd

en hoofd van pradjoerits; ookzva..unnyiuii(^ruiji\

— «777 iei rui ~nr\\(eji iruin\ een lange smalle strook ka-

toen langs de lengte van een stok of bamboe met

een wimpel er op. — (Ej<Eiruiji\ in de hoogte rij-

zen, stijgen, opstijgen, opvliegen. (EJiiEiruiip(ruiji\

aanhoudend stijgen of rijzen. — en rum tei ruijï\ in de

hoogte geworpen, opgeworpen; in de hoogte; in de

hoogte, in aanzien, komen; opgevijzeld worden. —
(ui(Eiruijj\ opborrelen. — (ui ^i(ruiri(i<ri\ iets in de

hoogte werpen, omhoog doen stijgen of vliegen, (ui

(Eirui^ifEnrnn<n,rrn\ iets bij herhaling doen opstij-

gen of in de hoogte werpen.

ri(umr)iEizruiji\Kn. troep; bv. ri (um ri (ejiz rui ièn (hijj\

wat een troep!

«777 ieji ri riji z \ of tun (Enr}iuiz\}üN., (un eiK\0.
, gom

ca (
J ca 1 ca J
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van een zekeren boom, die men in het water afkookt,

om rood te verwen. Set bezinksel, asnajnajn (EjutiarLi2\
ca '

verk. wemwn ook wel asn(E>ienaui2\ [anders as

een) een bruine hars of lak, om aardewerk of ijzer

te verlakken, tot verw bij het batikken, ook om te

lijmen, en bij de koperslagers om te solderen, aai

aiui ajn i&ion aui 2 (asn (Eiiaiaui2\ of asn ie.i ai «ui 2 ) een
IJ co < co < t> cai' '

'

fraai gevlamd hout van overwal, daar kris-

scheden en sirihkistjes van gemaakt worden. — in

ieji ai arm 2 \ a2iaviak\ met ëmbalo verwen.
ca < co
O

cun ieji ai trui ? \

ca ( ^

O z .. Q
«i ajn ?. (eji n~ui ~m iei auin\ zie bij ajn ieji ax,in\

ajn (Eiinurn (hcn/j\ KN. inzakken, instorten ; ingezakt (vrg. api

aain en cun ieiji urn iuin). — asi ieiji arn non ort ncn \ iets

doen inzakken of inzinken.

cun i&i naren arnji\Ktf.; cEa(Einajriaain\ opborrelen, opbob-

belen, opkomen, rijzen, van beslag , kokend water,

ajhaiaui^w

run (E/inarn (KjJji \ zie urn ckjiji\

Cl n O -O
ajn ieji naznaJin of ajn iEi arr)a^aji\ zie arna~jiji\

<un ieiji «i a~n cmn \ KN . zva. cun ai ieji -jJi aain \ maar wat

dikker en breeder {vrg. cun (Ennriarnzemji). iui cun ieji<ji

en urn cmn een platte koek. tui iejiji on arn cm ~m (Enn en

ai arn oyiji\ met de vlakke hand op iets kloppen, iets

plat- of gelijkslaan, zamendrukken , bv. beslag of

tamarindemoes. — cun (Enn rn cun cm aan of luniEnji

ai arn cm ^m (Enn r) arn cm anji\ in platte koeken.

(un lEjin on urn 2 cmn \ KN. zva. (un ieiji en api cmn \ maar nog

dikker en breeder. qji (un t^iaiaw 2 cmn \ een groot,

dik en breed stuk of pak lijnwaad. — en arn 2 cm Jn

(Enn aiarn2cmaaj\ bij groote stukken.

cun iejiji in arn 2 \KN. inzakken, bv. van den grond, een

brug of zoldering , zoodat er een gat of kuil in komt.

{Vrg. kiEnji-narrn).

tun (E*i(LM\ Ar. anbijd, propheten {mv. van anten).

cun asn om ~m iei ajm \ naam van een werk in dicht-
en

maat
. dat de van de Propheten behelst.

»?^?^nKN. uit elkander, in stukken gaan

een vlot of schip. Zoo ook oji iui q cun iea n\\

bv. van

**w zie asr
fty"^'^? N zieWW
ivn iejiji wjfl\KN.; n̂

^f)
!tn
]A

s gelijktijdig een aanval

doen; gelijk in de maat van bewegingen van velen,

bv. bij 't roeijen; de vleugels of armen tegelijk uit-

slaan , bv. bij 't vliegen of zwemmen {vrg. rui (Enn

itsn/j)- — ajn tjjjnji aai ~m (%j naai cmn\ fladderen, klap-

wieken, de beide armen of beenen op en neer of

heen en weer slaan.

cn(un2no^n2aayi\^>i. rist, bos, van bij de steelen of

einden bij elkaar gebonden voorwerpen , zooals een

rist uijen en een bos aren van djagoeng {vrg. «i ajn 2

°l<Ê)/}
d ^ en V nm2(r)^/j 2!,^y})- ^ ( (cm 2 ai e&in 2 ai aai ^m 2 nn

V&J)
ZU
^A^ r*s* aai1 r*st

>
vee* °ossen bij elkaar. —

,

cn(ci2tn^n2arn^\ bij de steelen of einden aan een

bos binden. — ai on 2 ai ,^1/12 om \ iets bossen, aan

bossen of risten binden.

orïajr)2onf£in\KN. zva. ai ajn 2 ai (Eantacnn\ {vrg. en cm 2<n

cn(èin2). aiajmai ^1201 ajn 2 ai ^1/12 \ wordt gezegd van

alles wat als in kwasten of franjes bij elkaar zit of

gebonden is; met iets als kwasten of franje omhan-

gen zijn of worden. ai om ai ieji a 2 \ zva. «1071211

o o
r)2amn\ -— en anzai ^aii2am\ zva. «1 oji 111 (Ejin 2001 \

en met iemand gemeene zaak maken door hem aan

te hangen, en on 2 ai éi nt on cun 2 en éinz asn \ iemand of

iets met iets als kwasten of franjes behangen.

un (En cm/} en aji(Ejiemjj\KN. het stilstaan, niet stroo-^ca

men, van water, om (En cm ~jii ieji cm n\ wat de stroom
ca ca <~Jl

van het water belet. — ieji ieji cmn of ie/kei aai n\ stil-

staan, niet stroomen, van water, als de loop belet

wordt ; de loop van water beletten door opstopping

of door van de andere zij opdringend water ; ook

niet gewoon te verliezen, onoverwinnelijk, bv. van

o . , on no o
ajn ieji cmn\ KN. moerassig {vrg. ajn (eji cmn\ om ieji ojiji\ ojti

(eji eruin en^iajiq). luiiEn ^ ajn ieji emn\ moerassige grond.

ajntEJiemn\KN. nat, met water vermend {vrg: ajn iei cmn

en run ieji oji n). om (Eji cm -jntEJicmji\ natte toespijs bij

de rijst.

(ur}'E«cmji\KN. grootspraak, gezwets, snoeverij, snor-

kerij ; zwetsen, snoeven, pochen, asn ikii cun iei nrnji\

snoeversbaas, grootspreker.

eun tEJi\ KN. de wacht houden op een plaats , om den toe-

gang te beletten; omringen, omsingelen, rond om

heen insluiten; rijst met de noodige toespijs op een

schotel van gevlochten bamboe {mn azyi aaiji) , waar-

uit drie of vier personen tegelijk eten. — om ieji iui

aan\ een omsingelde plaats; een schotel met rijst en

toespijs voor drie of vier personen ; offer, offerhande

(vrg. ajn as asn n bij aaiisasnn\ —
jj

asn (Ej10si\ oji ieji
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G) o (F) G) G) o O G)
x 11 ; i 1

1

\ 7, /; ,- ; t:j wi p ; ) rf 7 \ i£/J (Ei 07i\ aai o. i i ia i

(.^ (o CO co

aan en oji ,£? a:i aan\ K. , zie bij om trin \\

io\kn., !lv -h,k)/j\ki., zoen, kus (door met de punt

van de neus iemand aan te raken als om te berui-

ken {vrg. om >ei\ en (ujojj,uijj)', omnaajijj ook KW.

zva. aai oj oji z aain aanraking, en ojn z.mKK.iji zva.

") '
/

(L.n au n oji z aaijj . — 07i tEi\ oti na cuin\ ((Ei oti naa^i

n

kw.) zoenen, kussen; iemand zoenen, kussen. oti

.•N.iMn de voeten kussen {vrg. ojnok). — azi<èi

oti (Èi ui 11
Cq (

to)\ aan iets ruiken, iemand zoenen. -

motrn\ m rnaji'^a.nrj(Kh\ iets te zoenen geven, laten

ojio7iiei\ het zoenen: zoen. — oji oti nazoenen. UE1\

om rei ajn iei\ de nageboorte {vrg. om na om

Q Q
oji _b» aajj \ KI. van cui (ui w

L77 EnKN.^
en co co

na ). asn n~u om £ i ,7_?7 ,£? \ de navelstreng.
' co co °

o?,ei\CT. zva. tuïams en asnrÈiw verJe. (?jtj\kn. in
co co

samenstelling en- , als otti ij toi asn aa n \ de oostkant,

oostelijk; arh kij ij ma i aan > N. , xrhunij tli cmji\Zx. , de

westkant, westelijk; ook naam van een landschap

op de westkust van Sumatra; ar> asi z (cryi cm arm arh

•ii tui asn ar)ft en on (ei z nu on cm na xm aai rn an,izaan\ de

(vroegere) oostelijke en westelijke grenslanden van

de vorstendommen van Soerakarta en Djokjokarta;

ajïionaaizija<iz\ aan gindsebe kant, ginds. — ajn di

ojn(in\~53$. op gelijken afstand van elkander, paral-

lel. — a~)iÈitui\ iemand omgeven, volgen om bem

te besenermen {vrg. ,M,£/a\KW.).— azK&iojn (ei oti\
^ * co co co

o .. o j. a o o o o o ^

zva. (rn (Ei ori\ of oti na om -jn naom w — o.ti iei oti aa n\
co J co co ^'l

parallel met een ander staan, omrèiom têi 07iaan\
co co ^T

gelijkheid in rang.

om &7\KN.; on (èiajn iei\ met iets dreigen te slaan {vrg.

a.71 cm cm/j).

(uniEi\ zie (e"i^ ajn rEia,n iei\K1. zie rj ao z (tui (hijj\

om (ei \ zie <&i n\

(177? OTj (El Z \ Zie Ij 'El Z Vi

ajn(èj\ een klanknabootsend woord van den klankvan

O
een lende. Spr. zie bij amnnnaiHrijj

n i zie rj om tui w

laat zien om bem te plagen of zijn lust op te wek-

ken. — i i ; i i.n ; .ï\ iemand plagen <?ƒ iemands lust

opwekken door ben gedurig iets te laten zien

;

iemand lokken, aanmoedigen, bepraten.

ajn<Èjj\ zie ajri(è)rj\\

G) j. o G)
rn (L77 £7 \ of ajn (El \ KW.

ri(Èiz\ kouten over onbeduidende zaken.

o
rn El Z 071 >

D o
va. (Ki oj) q \ en ojj t^i ^ o/iri thcn

cuj ^ o/n oji cm nui ^\ bedroefd, bezorgd, verlegen; ver-

driet. — rn on (Ei on \ iemand verdriet veroorzaken;

G)
iemand in verlegenheid brengen, on aai (eiotkhijjx zva._

Omi <m 7^7 ^ om on ij en nri asn ojj ? 0.11 an/j\ m onaangename

omstandigheden verkeeren.

rtjo.nziiiÈiz\KN. sprookje, vertelseltje; kout. — ijotiz

01 071 Z

een sprookje, een leugen, vertel-

len. — iio/nzri atizij .unzij dizoTi an/j\ zamen kouten,

met elkander keuvelen over onbeduidende zaken.

(L/77 rm \ zie (7^7 cm v.

o . o
ajn cm \ zie ruicmw

om ai cm \ zie ij cm w

(L/nrmNKN. rib, ribben, ajn cm tui om ojijj\ de korte rib.

ajij rm\ verk. od\N. , a.rncm {ook wel on cm) K., ook,

iasgelijks; ook zoo, toch; wel, wel is waar; de-

zelfde, hetzelfde {Sd. ogé, Ml. dj o eg a; vrg. 0.71

(ti?). (1779 cm ojn cm \ al evenwel; ook naam van een

cmcmïw 0,71 anajiïri a<iion(tn(unarn\ hier op dezelfde

plaats. ojncmarnoaji\ ojti cm acn ri axi

z

mj\ dezelfde

als. oji (ui ajn cm \ oji (Eiajncm\ eveneens; eenerlei,

, , o G)om net even. ajn axt csi ri aai z 11 art z om cm \ even zoo.

O O O a . O „
(ui ij (Ei zriiJizajricm\ (ui (eji on aa ~nrj cm \ zie (ui ieji on w

a
amcm\ zie amemw

o
«TT? rm ^ \ KW. zva. (EirjMMW ojncm^amcm^\ zva. om

O . Om^amii^ en (Koomcm^om cmq\ zva. (Kjttuiahoji

rjoNN — (i777rm^(ï777(?Y7y9NKN. gretig, met gretigheid;

gretig zijn of worden.

O O Q
omcm\ zie cmo,-i\\

o
^3

VOjii,cni\ verk. ia y™<™jr ^m^r
cnnajiji* ^arnariaci, O

en 0.1 071 oji ojijj of Ojicmij

rnaji\ {Skr. agra, top, spits; eerste, voornaamste.

Vrg. om om). 07ijnr\ zva. om 0.1. QJi-K~njj\ 0j7i{aiy.a

0.71 cm\ of am{ami±ïa.7iaa\ de top van een berg.

(1777 <rm KN. het vooruitgestoken zijn van iets, zooals

de hand of een wapentuig , om er mee te dreigen.

om cm om om \ of ajn anoJiicm\ een zeker zeewier,

loaarmeê geleijen gemaakt toorden. — azicm\ iets

voor zich uitsteken om er mee te dreigen; iets met

iets anders wrijven; twee stukken hout tegen elk-

^ xander wrijven om vuur te maken.— oji oji cm na aa

iets wat dient om door wrijving vuur te maken.

CY CY CY . V
om aai n o/T? aai om om \ zie amemw

d/77 rm \ KW. zva. (naai2rnajuiz\ overhelling, overhellen-
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de stand. — cui cm \ met het hoofd door den elleboog

ondersteund liggen.

tun en cm z\ ook wormKN. zwaar, schor, van de stem.

cun -n cm z cun en cm z\ een aanhoudend zwaar en dof

geluid.

(uncm\K]<t. 1. zva. (unaan\ ontluiking van een bloem;

2. opening of ontsluiting van iets , dat met een ge-

sloten bloem vergeleken kan worden, zooals van

een zonnescherm, en van de hand door uitsprei-

ding van de vingers. — chi cm \ ontluiken ; zich

ontsluiten; open, zooals van een zonnescherm. —
cm cm noen aai \ iets doen ontluiken; openen; de han-

den uitbreiden.

a Y . 7 .. o Y
cuncm\ zie bij ajjnmw ,

a CY * a aY o aY , ,

iuncm\ of tun cm cun cm \kn. rug van een berg , berg-

rug (v/g. cm cm).

CY
rtvnoDNKN. iets daar iets aan vastgebonden wordt;

steun; anker, steuupaal van een schip; steun,

toeverlaat, aanvoerder in den strijd; grond, grond-

regel. cundn(uiicm\ paal, waaraan men iets bindt;

steun in een fig. zin , iemand die een ander tot

steun dient, toeverlaat; en benaming van een cui

&a\ anders rm<~n\ of oji na ccn om n\ tun dn t\T aa cm

tï\ de steun van het rijk, iets waarvan het be-

houd het behoud van het rijk waarborgt, nrueuvitun

cm \ proces-verbaal van een aanklagt (cun cm cm cm

asnji) en van de verklaring van den aangeklaagde

(cun\cm (ö) ajj trui aan) bij de Pradata. — cu)cm\

iemand of iets ergens aan vast binden; iemand

CY
vast, in arrest, zetten, gevangen houden. — rtricm

nn\ de verklaringen van aanklager en beklaagde

CY
schriftelijk opteekenen. — cuicuiiem\ het geld dat

voor een nrui hm cun cm betaald wordt. — (Li cm\ zva.

luticmw — (u tun cm ni(mn\ de plaats waar de ver-

klaringen van procesvoerende personen en getuigen

CY CY
opgeteekend worden, (UKunamni aan\ ajj cmm aan of

nr] mi t cm ^i (ht/j\ steun, steunsel, wat of wie tot

steun dient.

cnojncm\ zie <najn cm

w

iWjiOT)-?|(w^7\ naam van Setadjid in zijn jeugd (Skr.

eg ras én a).

eri ojïi en urn aai n \ KW.; in cun en mm en aai ~m en urn aai n\ zva.

<un rui aa ~jn rui aan\ en cun z nn (k>i en aa zm \ van slechte

hoedanigheid, niet te vertrouwen. encdizencmzencui ~m

en icmri aai -jn n :crnaaijj\ spr.

(un(cm\KN. (vrg. (KJitcm); tuiierriajirnacn\ iets, dat

lang en zwaar is, ergens op of tegen laten rusten.

tun cm \ zie cm w

a« O o»
(uriicrn\ zie cm^nwW
en cun tem \ KN. stelten ; naam van een soort van b oe-

man of bijtebauw , daar men kinderen bang mee

maakt, en waarvan men wel zegt, dat hij op één

been loopt. ah en on zen cun [crh\ op stelten gaan.

(uncm(hcnjj\KN. gedachte, meening, gissing. — cm cm

iKTnji^ meenen, denken, het or voor houden (zie ook

cun cm on n). — (ui cm aai ~m cm aann\ zich onwel ge-

voelen.

cun rn cm aai n\ zie bij ruicmw

O • ...
cun cm amn\ zie bij tun cm onn\

en cun i cm ornn of i7(w?2(r)imi\KN. waggelen, wiggelen,

niet vast staan of zitten, zooals van losse tanden

of van een tafel met losse poten (vrg. enmm
en cm aan n). — rniumcmnm ~cncmaain\ neen en weer

waggelen, en tun z cm aai ~m cm aain en nri cun z cm rui ~m

cmtnjin\ hetz. cunennjizriasn ~mzcm<nji~mcmruin\ de

waggelende brug, die de schimmen van de afgestor-

venen over moeten om in den hemel te komen.

encunzn cm aain - kn. zva. ricunzem aain \ waggelen , zoo-

als een tol, die weldra zal vallen, en van iemand

die permantig loopend het lijfheen en weer beweegt.

O - , O
(uncmciaji of ajnonasnn-* cmD O

cun cm aa ~m on ctan \

waterwormpje daar de mug uit voortkomt.

q a T o o a a a a
run cm cunn\ ongebr. ; vrg. cm cm asnji ; (ei cm iun ~/n cm

rtsmKN. zich verbijten van kwaadheid; woedende

haat. — cui cm cm cun ~m cm (unn\ het hebben of toe-

dragen van een woedende haat of wrok.

O • O
cun cm asnn\ zie cuncmcia^

a a
cm cm asnjj

;cuncmasnji\ ongebr.; vrg. cmcmasnjj en

cu) cm asn ~/n cm asnjj en (ui cm cun ~m cm asnji\ ook cèi

am (unern asn/j\KW. zva. cacm asn.~mcm (unj\ ook zich.

verbijten van erge pijn; kermen (het wordt ver-

klaard door -ö-oftf mi asn eun ^ 11 cun encuiz erui na arn ihi cm cm

(Ejickij)\ ceei cm ^ cui cm ^\ en t&iaimcm(Ymcmji).

cun cm (ui n en cuncmcuin\ zie cmcuinx

rn(uncrn\KN.; 'ïi(uicm\ duidelijk, geheel onbedekt

voor 't gezigt. Zoo (taifn(uiizen(uiem\\

iuncm(ruij\E.N. grof van korrel; grof, ruw; lomp weg,

van wijze van handelen (vrg. CKncmruiji\ aaicuis aai

ckjicuiii en ojkiji cmn). cun cm rui ^m trui cuin\ grof en
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Xj7) cm ux,7jj\ (unoncmzcui
\ÜA

fijn. tun cm trli tzi asnn\ met grof geweld en bedekte-

lijk. — <u7 cm ruin\ iets grof maken; tegen iemand

ruwe middelen (geweld) gebruiken.

ajncmiruj\K^. garen of draad van de bastvezels van

de jonge papabs van de Gëbang-palm, waarvan

touto en grof doek gemaakt wordt; ook een werk-

tuig, waarmee de kapas gezuiverd wordt.

cun cni tli i\ ongebr.; (uncni(rui^noij.ru7j\K^W. zva. tem

asnq\ poet. beldbaftig, en een voorveebter in den

oorlog; kn. naam van een gënding.

mn n cm z trv)ji\ zie run on cmz truijj\

Ci
lunoiiirti^KN. ergens tegen stooten of stuiten, van de

béndo in het béngkat-spel. — (&cmtru\ of ca om

O
nrLiJ7)cmcrLi\ iets stuiten of tegenbouden in zijn

loop of vaart; ergens met den voet tegenaan stooten.

— (ticmtnj)rnitrr)\ ergens tegen doen stooten; (zva.

cm crri ca en urn \ op iets zicb verbeffen of steunen;

vrg. cun cm rui ~m cm (rvii\ J.).

O
ajnoncmznruin\ zie on arm oruin\

!imcmirhi/j\KN. bet pronken van een pauw of kalkoen;

ook wel voor onisczon cm asn/j gebruikt. — cci cm cruin\

pronken en pronkend en zwierend been en weer

treden, van een pauw of kalkoen; de afgepaste be-

wegingen maken , die bij bet tandakken bebooren. —
" utn\ bet pronken, enz.

crnrvi^crri(rv)(hnjj\KN. dwaas

cui (U7 cm rui

(uncmruiji\ ongebr.; cun

of bespottelijk, en onwelvoeglijk of baldadig, in

kleeding en manieren (vrg. a^ocmiruijj en&cncmoruijf).

cun cm trui n\ Sd., (uncm(nj)^cm(rL)jj\KN. gewriebt van

de handen en voeten (vrg. mnnpiKn^jntciihai ihiji en

cmoruiasn (hiji).

or> x/n zon cm trui i\K~$. zicb bewegen; beweging, van kop,

poot, hand, staart, enz.; heen en weer draaijing.

— oncEizoncmcruin en onccizoncm(ruiji\ beweging ma-

ken, bv. van een slang , die tot daartoe stil gele-

gen had. — iniihrnzoicmorLin of (Hnonn-izoncm(rtiin\

vele bewegingen maken, zooals een kronkelende

aal. (ui asiïiunon'-nzoncmirL'i^ overal beweging, bv. in

hei water , waarin door vischjes of ander gedierte

bewegingen gemaakt worden. — xrion^nzoncmcruiji

of rjuciz<ncmtrv7ji\ een kronkelende beweging maken.

iuncrn\ zie cmtruw

o
on tun z cm renjj en on tun z cm orn ^n ern nmj)\ zie oncunzem

rn(unzr)cm\KN. het bijna geheel uit den gordel uit-

steken van een kris. — on(Eizoncm\ ook wel on dn

z

w<rri\ alleen met de punt in den gordel gestoken,

zoodat hij er bijna geheel uitsteekt, van een kris

;

een kris bijna geheel uit den gordel gehaald hebben-

om hem te laten zien. — 01 iuiz^icm\ ook on eet on

oncm\ zich vertoonen.

cun on cm z mi n\ kw. eindigen , ophouden, asninoncmz cuijj \

niet ophouden, onophoudelijk.

mncm()\ zie oocmw

tun cmjj\TLV? . zva. (uonmiKi ?\ (Skr. ddjnjd)

mj)\ ofm

)

(El XTIcmi va. (El rrtm (Hl ^ w

2. ki. zie (uhtncmzwmn cm (Ei/i\ 1. kn. zie cm(Ein\

Cl
aunonerm (eij\\ zie on cm z ceiji\

(unern (Eyi\KN. iets dat men voor vast houdt; vast ver-

trouwen, geloof; iets daar men vast op vertrouwen

kan (vrg. (unmn). (uncmêicun cisn\ wat iemand bij

zich zelf vastgesteld heeft, vast besluit. — tui cm

(ei\ op iemand of iets vast vertrouwen, er op aan

kunnen; zich er aan houden.

oncunzem iBi/j\KW. overleg, cun on cun z cm (EjIji\ overleggen

(het wordt verklaard door anji (uui (cri (izri ann).

(uncmiEi N. , run cm (Ei\K. (verk. cyïkeji^ cmiEji) gods-

dienst, religie (Skr. dgama, overlevering, overge-

leverde leer). ane\KW. zie ben. (un cm (Eji6^ktji (eiji\

de Mohammedaansche godsdienst. miiniuncmcEis re-

gelaar, of handhaver , van de godsdienst, één van

de titels van den Vorst van Soerakarta.

o
(uncm (Eii\ zie run cmtEiw

(un cm cmn\ kn. dreiging, fig. voor de houding van iemand,

die het doet voorkomen , alsof hij iets wil doen (vrg.

tun icrn (ejiji en cun di). mnemem ~mnm cmjj\ dreiging.

— ca cm cm ~ai cm cmi\ dreigen, met gebaren of met

een stok of wapen. — (mem cm \ bedreigen , iemand

dreigen; iemand met iets dreigen; dreigen, op het

punt staan, om iets te doen.

G) • O
cun cm \k. zie cm iiacnw

run <ni \ zie enj

(ünonai-iz\ zie

'T

c>
(uncm\Ki$. bij een voornemen blijven, volharden (vrg.

ajn cm (EjIji).

(uncm\KN. zva. (uniEi\ en (uniK\ toegeving.— xn arn\

aan iets toegeven, den vrijen teugel vieren, bv. aan

zijn gevoel; iemand toegeven, zijn zin geven, zijn

gang laten gaan. — rifirnzcrip toegegeven. — mn

cm xn o-njj\ 1. bedorven, vertroeteld, vaneen kind,
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dat alles toegegeven of toegelaten wordt. 2. gew. orit

ccick)j\ zva. rt en z rt (itn z \ onnoozel, van kinderlijke

onnoozelheid , beter cuntncmzeiiKijj (vrg. xmrncmz).

cunrtcmz\ KW. zva. tnemen(icjiz\ {zie cm ei artjt 2. bij

en cun enjt\K.y? . zva. o^i(Ei\ onduidelijk, van het zien

(verbastering van art en enjt)

iunen\ KN. zva. oj)'-n\ (un<i^\ en mirt'-rion ?\ geluid;

uitgesproken woord of woorden; bevel, commando.

cun eut cun en (&t \ wat zeg je daar? cun en ojj^rt ihcnjj\

een krijgsgeschrei aanheffen.— (eimen\ bevel. G.).—
(d(crtiHi\ iemand commanderen , iemand bet comman-

do tot iets geven. -

—

cun en tun chiji\ commando, bevel.

cunrten\ zie rtenw

(un en \KTX. een uitroep van verwondering : boe veel!

boe groot! boezeer! wat! boe! cun en asn cuto^i ^t ' cui

tiiut)\ boe dikwijls wel! Zoo ook oji cun en \ bv.

oji cun en art tut ^j.ri ch\\ boe groot zal zijn drift we-

zen! wat zal bij boos wezen! — (een en cun en \ voor-

of achter-plecht van een schuit , voor- of achter-dek

van een grooter vaartuig. J.).

o
cunert\KI. z

o
(lil

?.. C) o -

bij ojrt rt isi z arnjt en ten ojii w

enen\KN. garnaal (vrg. mnni en ojirt en zartj).

tun en \ Ar. j^, geschenken (vrg. mnen?). ajnen

*~n tn t&i ^ji \ 'geschenken tot versnapering: geschenken,

, kapoenen, eenden of andere kleinighe-

den bestaande, die op de Garebegs door de op de

dorpen wonende Ngoelamd's voorden Vorst, of door

anderen aan den Loerah-tabon, gebracht worden.

cunen?\ ongebr.; cun en y cun en ?\KN. 1. toestel, tuig,

voorn, weeftoestel. tun en ? cun en ? (ïsa (hn art anji (of oji

(tri art art art n) weefgetouw. 2. , om eet rutn\ ki., Javaansch

zadel (vrg. out tui arnjt en o^arneiarnapjt). — ei en?

o o a , a ~ C)
cun en y ajri \ KN. et r^i oui \ KI. , ook etajtari\ of ei ei

1 ca "t, er J

mi tKi\ ki. o/ kw., een paard opzadelen; iemandtoe-

takelen, een pak slagen geven. — (un (ini y tun anjt\

verk. enycunanjt\ bouwstoffen, bv. voor een huis of

brug; gereedschap, bv. keukengereedschap ; ook spel-

fout voor urn ren (un anjtw net eut z art art ~majn en?x/n artn\

in gereedheid zijn.

fïj(untirn\KN. gezouten drooge garnalen, o^i kn rt (rut z en

Q Z-7en nrt on tun en \ naam van een sambel.

<un(en?\KN. opgezwollen; zwellen, opzwellen. — (in

ert ? cun ert ? ajn \ gaan opzwellen, beginnen op te

zwellen. — cun ert? tun art/t\ aan gezwollenheid lij-

den. (imasn?njnen?(unart/t\ zuchtig, waterzuchtig.

cunen ?\ Ar, *{\^. , een gift , een geschenk (vrg. cun ccn).

ort(un(cn?\ zie ontunzicn^w

cncunznrn?\ix., rtayneny\K. zich bewegen, zich verroe-

ren, in beweging zijn; los zitten, van een tand;

Ml. oj. kn. veranderen; Tj. Sengk. zes. (ncunz^nrt

encunzeny\ onbeweeglijk, oji i&t nrt tun ten ?ajtIn cm tui

(ejahem yiun art/j\ zij gingen anders (in een andere

orde) zitten. — rt(zazen$\ poet. zva. rt cun zeen? (ook

weifelen, twijfelen; twijfelachtig. G.). rt (EJizen?ri

cn(E,izojt(Hnjt\ zich heen en weer bewegen, bv. van

de handen. — rt eet z en ? tun \ nrt im een ? cun \ iemand

door schudding hinderlijk zijn. — en ei z en ?run rt ttm \

rt ei en ? ajn ani artjt\ iets in beweging brengen; iets

storen, en et zen yrtajnzen?cunrtarn\ rteien?rtajn

en ? run run ortjt\ iets aanhoudend bewegen. — rncunz

en?(uneHyt\ en cun ccn ?cunartji\ beweging, schudding.

cunéncm^\ 1. KN. in de spreektaal zva. oji ten cmjt\ 2. K.

zie bij (Lnanw

cun tn en z!htj\ en. een vleeschspijs van draadsgewijs van

ééngetrokken en gebraden vleesch. tthntnenz {(Enrt

tnajnoji)cun<r)enziKifl\ buffels, die door de Wadanas

geleverd moeten worden voor de offerhanden van

den Vorst op de grootefeesten, civt asticun rt enz ckiji\

geld om zulk een buffel te koopen.— cun en en z art ^m

cnenzctr>n\ allerbande vleescbspijzen.

cunencHiji\ zie enimjjs

rtemzenari^KN. schatter van de opbrengst van de

rijstvelden, tot bepaling van de pacht of aanslag. J.

— ti et zen cHtjt\ de rijstvelden schatten. J.

cun en \ Ar. ibnoe, zoon.
Oh

run[en\ zie ircn\\

ajnjtcn\ of.tn(unten\KN. vervallen, van een regtsvor-

dering wegens het niet verschijnen van den aankla-

ger (Ar. *) }) , vrijstelling, kwijtschelding. Vrg. (rut

en), (tut ciiXJi rt (un ien\ de acte van vrijstelling, die

tot bewijs biervan aan den aangeklaagde gegeven

wordt.

o
<najni(en\ zie luntenw

tun en \ KW. zva. et cm mi \ bedreigen; KN. de eerste

dreigende aanloop met opgezette vlerken van vech-

tende hanen; ook naam van een boom (vrg. <unccn).

— eien\ zóó er op aanloopen, van kemphanen;

snoeven; borgen, bij een weddenschap of het spel;

vervliegen, geur en kracht verliezen, van reukwerk

,



90
cy

(L7i xm \
Oxm on xrn ^ <

verschaald.
Y

.1_7 .177 CT \ xnnn an/)\ ziehen.

ft/»«7n\KN. zwak, zwak worden, #ö!» z*fa cfotf in zijn

vaart verzwakt; slap, slap gaan, bv. van handel.

— <ct<utït)n verzwakken, verslappen. — xnxmnnri

m >hii \ iets verzwakken , zijn kracht ontnemen , krach-

teloos maken.

turnen \KN. een chinesche piek (een lang zwaard. G.).

Y . Y
x,mxni\ zie asn\\

xm rn xrn z

\

KN. hotten, doorloopen, zooals het door van

een ei door het wit; zuur worden, goor, zooals van

melk; ook van stroop die niet spoedig genoeg ge-

kookt vjordt. J.

O oY . oY
xmxm\ zie xmw

O Y . Y
xmxm\ zie ucnys

(un<n(cn\ zie rnxmw

a CY . CY
xmxm\ zie xmw
o Y . CY

xm xm\ zie xmw
CY

xmxm\KN. het nazitten, naloopen (vrg. xmxm mji)-

cy
xrixm\ iemand naloopen, vervolgen, achternazitten.

CY CY
(cixmxmxm\ overal vervolgen, geen rust laten.

rnxmonxmz\ kn. een werktuig, om stofgoud , edele metalen

of edelgesteenten, uit een rivier te halen, ook om

water uit een kuil te scheppen; en een suikerschep

in de fabrieken. — xixn on xmz\ met zulk een werk-

tuig werken of scheppen; goud wasschen (vrg. <eji

ixixm.i). — ti xnmxnznn\ in een rivier met zulk

een werktuig werken, on xn on xn z rj xm rt xm z ni \ een

offerhande geven bij gelegenheid dat een vrouw voor

de eerste maal in de tweede maand van haar zwan-

gerschap is. — on xm on xmz nn xn n\ wat met een vji

Y
on xmz geschept of gezocht wordt, onxjizé^? ixtri

rnxmrtxmznnxnjj\ iemand die in het goud zoeken be-

dreven is. t_7 rt vi ri xrtznn xïi77 C7 77
ïïf Plaatss waar men

goud zoekt of goud wascht.

X Y oY
on xmz xrn \ KW. zva. rt xm z rt xm z w on xm z xm xmxm\ zva.

ikh rt <n.o 77 nn asnn\ straal, bliksemstraal; KN. bena-

ming van een soort van pap, van een batiksel en

7 . , Y oY a Y
van een kembangan. rt xm z xm xm xm xm trti mt ut \

storm en onweer. — rt xn z xm \ zva. rtxmrt uu z \\

Y
vi(K7izxm\ zva. rtxmzrtxntzw

Y
on (urn z xn nn on fj\

Y
zva. rt xrn z rt xm z xn anjt\ — rn xm 2 xm nn xan\ zva. 77

rtxmzrtxmzxn <hijj\

rnxmzrnxmz\KN. flambouw, fakkel, toorts, (üiixj) 71 xm

Y O Y .

rn ito -jnz rn xm z \ spr. cm rt xot 11 xm z rt xm z 11 nn \ groot

van fakkel, een uitdrukking tot lof van een land,

waarvan de beteekenis misschien is, dat daar nauw-

keurig onderzoek gedaan wordt in regtszaken. rtxmz

rtxmznttnn\ verb. van Hooge Regering. — 11

rn xj zon xrn z\ een fakkel gebruiken. — 77 xrtz rtxmz

ni \ iemand of iets met een fakkel bijlichten , toe-

lichten, met fakkels zoeken of opsporen;
fig. een

duistere zaak toelichten; nauwkeurig onderzoeknaar

iets doen. rt xn z rt xm z nn xi xn 11 xn on n\ bruid en brui-

degom in de nacht van hun huwelijk met fakkel-

licht in hun slaapvertrek een bezoek brengen; een

bijgeloovige plegtigheid bij de Javanen {anders rt

Ti.imiziiiXsjzKii).

ajn7i:xm?\~KN. verkwistend (vrg. xm\(cni xstijt). — knort

O C)
ti xn ?\ verkwisten , verdoen, xn 77 xm^ xmri,xrrt?\

het een na het ander verkwisten, verspillen, door-

brengen; weelderig, overdadig. xnrtrim^xjia^\ een

geheim verraden, verklikken. — ajixrtrijxm^ ver-

kwisting.

xmixm xm ^yt\ Ar. +}&) j>) , eign. Abraham.

xm >jcn>Kmjl\ zie ^xrntmjts

Om xrnn\ zie x..xmirnxmn\ zie xmxm/j\

Oxm
Cl
^3f "««J

-^
7_77 77 7J77 Z Xm/J\ Zie Orl XTOZ XC71

fj\

O Q
rnxmz vil hm ~m x:ii :xm n \ kn . ; xixnz xrn xm ~m 1xrn xenn \

iets in de war brengen, verwoesten, bederven, door

alles overhoop en door elkander te gooijen.

o
xm xm x~)iji\ zie xm xm w

x,m[(imasnn\KN.; X7i{(im «577 ~m\am xm/) en 71 xnzni'xrn zii

rjx^i^7izri
]

xmztimjj\ doorbrengen, verkwisten, ver-

O
spillen; weelderig, overdadig (vrg. xm rn :xm .?).

ii xm z 71 ixm z asti x\ zie bij x,m \xm nsnjiw

x.mxmnnxmjj of xnxmnnas)i/j\K^. overdragtelijke , me-

taphorische, figuurlijke beteekenis; iets overdragte-

lijk, figuurlijk, beteekenen; uitlegging, verklariug.

(L/j i7i)7 pi xn ihn ~7i xm nn asn/j\ overdragtelijke uitdruk-

kiug, zinspreuk. — xrixmni xsi>\ iemand figuurlijk

iets te kennen geven. — x:ixmnnxm>

iets een figuurlijke uitdrukking bezigen.

xm im .m/7\KN. het overal zoeken, opsporen

gen (vrg. x.mxn). — xrixm^yix iemand of iets over-

al zoeken, opsporen en vervolgen om te vangen.

anxmz7i(X7ïizxi_i/)\KN. beuzelpraat, sprookjes.— orixnzxi

rn 1.11 z 7X) n\ beuzelpraat houden, sprookjes vertellen

(vrg. Xjb cm 71 xazrn xrnz rtijj). v— rrieazm xmz rx.)

\

iemand beuzelpraat of sprookjes vertellen. — m t

ol-



ft.77 (.07 071 7\ t*i^ 97

o-i ren? ivichin of ?? ?_??? r> vm z ri rti-mn vu<? ivi cm/i^

beuzelpraat, sprookjes; elkander sprookjes vertellen.

lv 7777 ar? 7 \ ongebr.; (unuGncm^mucncmn^'KK- rommel

van allerlei gemeen huisraad. ?-77 cm 777 _?? cw<n rr^ 1

(£j ^ \ /fete. ft.?? iv T)-) ~ 77 U77 m _7 n ta 2 70 7 romm el

van keukengereedschap.

tunbmofnji\JSJX. zie bij nrtccnafnn\ — «aaznatrijp het

goed van een ander zich toeëigenen; iemand zijn

eigendom onregtmatig of bedrieglijk onthouden. —
il,v icniKïiiHi /p toegeëigend goed.

T_>7 Vil ^11 /j\ Zie VI) 7,77 7

ojTHcnamn en mtunazruHnay ook 77 m; en hii s\ ktv. zva.

<h
snifnh7ij\ \ol (vrg. tuncencmn). — ancn<Hvr\ en

n vi vu hn\ poet. geheel vullen of vol maken, ver-

vullen, unmcunxmafnafia of 11 hu lh hii vi p geheel

gevuld onvervuld, overal vol, van een plaats, die

geheel van menschen of iets anders gevuld is. —
,

aJntcn 7,7? 7.7 1 of ?? 07 en 7,7; 7,7 ,7\ volheid, menigte.-O • 1 V
(t.y L77.M)i of t.77 en uw ? KX. omroenng {vrg. viim rnj); 1

.7.77077,??,: ook in drukke beweging door elkander

loopen. — 1:1 uv hu i of isivnhii/j\ iets omroeren,

roeren door er in om te roeren. Zoo ook vritcn ikt)~m

na. o
O? 07 7 VI Vil 7,77 -77 O? 7,77 tO/l Vil ÏJN ST/J'. 7.77 O?

M),i\ water dat in beweging is, dat bewogen wordt.

— ft.?? en o? 7,7 7 drukke beweging van door elkan-

der loopende menschen; (ook algemeen bekend

zijn. G.).

.7.77 Vil 7,77 ?\ ^Z<? #2/ ,7- 77 O? 7,77 (I \

D "- ,.. O o
77 7_77 O? 7,7) ?\ 0i£ OZJ ft.??07?,77 7\

(77 ft. 77 77 O? 7V7? ,7 \ 2£<? 77 O? 77 7777 OTTrt \

cun(cn\ of volgens de gewone uitspraak o/non \ (o?

.7-77 7 \ KW.) e.1. van mnasnMï;, nrinixnrWK., dienaar,

dienstknecht, onderdaan (Ar. Pers. ^xc). tunaznoJi

in k/i-jj tn m ti ivi i\ LTw dienaar de stalknecht, Mijn-

van iets, zooals een gordel; ook slim, geslepen,

geslepenheid (Roogd. Gewantheit. Vrg. en\ccn va i

O o , O O -.

o?? o? ho/j £k ni vu vi j). o? o? o o? o? o ?\ zwacU-

tel, verband. — n ui i;u)i ói 1,7 i . omwinden, om-

zwachtelen. — o o? o- of o 7:7? o o? o? o\ iets

omwinden, omwikkelen, bewinden, omzwachtelen

met iets; een wond verbinden. — o o? o ?? .07 \ of

77 o? 007 o? o 77 ?,??> èe& om z'étfs heen winden,

met ^s het een of ander omwinden of omwikkelen;

iets tot omwinding, zwachtel of verband gebruiken.

77 V)J 7,7 7 Of Vil Vil VI, 1 kw. zva. iz) ii t) z rt vn z \ en ;vn

heers stalknecht. t.77 o? tui vr e?7\ zie (io pn.iEiin'y

vni\ dienen, onderdaan zijn; bij iemand dienen.

vnanvrn trn o?
7
ƒ wn> tot zijn dienaar ma-

n
ken, in dienst nemen of honden, midim'u^ik;

a„ ^G) . . .

E) 7,77 i7_77 7l 17/7 K7? ^77 77 7,7? L77 7,77 iim ,^7\ je tl'OUW 1U

de dienst van mijn Yader. .k? htïvv ns:.viniuj 77.7 7,7?

.7.77 77 7J77 K77 ^77 .7,77 7,7^ wegens mijn schroom, daar ik in

dienst ben. — (ui«niGn\ het dienen; dienst; dienst-

baarheid. — ,vi3~njxrna<iji\ slavernij.

O •

7_77 n vil ? ito n\ zie <nvrm(ia/j\

r~\

.7.77 un ui r kn. omwinding, omwikkeling , omzwachteling

iei avi ni asiijjw (L.^)(cnasn^-i.i^n^^^.^ niet vies in het ne-

men van getuigen; spr. — vii vii vn ~ti vii vu ,i\ een

kluizenaar van minderen rang.— vi uii tui ~7> .7J77 (io^n

onbeschoft handelen; spr. van een onbeschofte , die

met het krieken van den dag iets komt stelen, of

iets vragen , of ook als gast komt.

o . o
7-7? I 77 VI Zie VlltUlW

O . o
(LV 7777 VI q\ Zie ft.7? L77 VI VI i 1

(LVVmtUl 7577 7 OJ VI 7.77 V) V)l 7\ eil ft.77 7777 7,7 ^ N Ofvi.Vm

.ut?. ^/*.
j>

:

j'j^£), kx. godsdienst, godsvereering

,

door de waarneming van de godsdienstpligten. (7i>7

asn tuiten au %<nxm\ vast (trouw) in het waarnemen

van zijn godsdienst.

<3&jcnoJin\ Pers. dbdast, de plegtige, door de Mo-

hammedaans che godsdienst voorgeschrevene wassching

mee men zich wascht vóór het gebed (vrg. asi ixi\ II.).

o
ft.?? 7777 7 \ Zie ftv7?ft7?7\\

tuntanasnn\KS. bogt aan de beide einden van de as van

een buffelkar, waardoor de wielen een wat schuin-

schen stand krijgen en naar voren wat nauwer toe-

loopen. J. — TT?!:?? vit \ aan een as bij het maken

V ?? 77 7777 7 Vil 7 \ Zie 11 7777 2 ft57?^
ft.77 .7777 .777? ?\ Zie ft7?7 ftJ7?,fl \

7-?? viviai,nxx. druk, druk in beweging, druk bezig,

met ijver in de weer.

O O
ft,?? 777? asn fi \ zva. tvn vm za n

\

ft.77 7777 777? 7 \ zie ft.77 7777 ITT,!

\

rnajna7nasr)j}\WS. verbaasd, getroffen; verbazing; ont-

zachlijk (Ar. heibat, vrees, ontzag. Het wordt

verklaard door vivihivnvu\ .vrg. a^wni e7?);

ook omdraaijen, zich wenden, bij het tandakken. (ft^?

?? 7-7? u?7 fts?7y?\ (naar het schijnt) een Jeampstrijd , waar-

7



9S ïiumayn cun
22T mm z on mm mu) n\üf

bij men door vlugge wendingen slagen ontwijkt en

den vijand onverwacht slagen toebrengt: zwenkge-

vecht. — on cm cun ast>\ in verbazing zetten; over iets

zich verbazen, on mn mm on asn ^m cun asn \ ontzag of ver-

bazing wekkend.

onm(nzcmnasr)j\-N., ciJ)(mcu)\K., buskruid {Sd. hetz., Ml.

geneesmiddel). — on mm z mm asn ~m cun asnji\ zie onmmz

o
mm asitji\

onmmz mm asn/j\ KN. zva. mm csicun asnjj {grondv. mm asnjj),

met een arm of been zwaaijen om iets af te slaan.

—

oncaj)zcunasnjj\ roerig, van iemand die steeds op

de been en in de weer is om de kost te winnen (vrg.

on iei z on mm as))j> en onrmizonmm asnjj). — on (E,i z cc~n asn

cun asnn\ regts en links om zich heen zwaaijen. —
on cm z mm asn ~m mm asnjj \ zwaaijen , zwenken . — on cm z

cun mm ~m mm as)) on mm \ met iets regts en links om

zich heen zwaaijen, iets heen en weer slingeren.

(nmmzancmicisnjj^KW. zva. aJicnj>\ {beter roering, ver-

roering). — on (ei zweem asnji\ kn. zich roeren of wenden,

bv. links of regts. — onomizonmm asnjj\ open, ruim;

waar men zich roeren kan ; zich roeren ofverroeren

;

kwispelen, van een staart; zich roeren en in de weer

zijn om zijn levensonderhoud te zoeken {vrg. anoEoz

om asnjj). oncLmzn^azn(KJioriihirizon(cn asnjj \ zich niet kun-

nen roeren; geen gelegenheid kunnen vinden om de

kost te verdienen, on mm z mm ^ mn oj) oji non mm zon mm asn

a
cunn^\ spr.

mmonmmaj)nn\ eign. van een hoofd van Sarwanti-poera.

on mm zon mm z\KN. ligtekooi, slet, straathoer {vrg. oncrtAz

onmm\ en cKncmcrtoj)). — on cm z on cun z \ de kost zoe-

ken door een ontuchtig leven, in ontucht leven.

Omm on mm z anj)jj\ zie on<unzcnj)jj\

ajn(cnirviji\K'N. het uitbarsten en opstijgen in een laai-

je vlam, van vuur , zooals wanneer er olie in ge-

goten wordt; het in menigte te voorschijn komen,

opvliegen, opstijgen of opwellen, bv. van stof, van

water of van bloed. — iz)mmaru)j)\ in een laaije

vlam uitbarsten en opstijgen, van een vuur; in me-

nigte te voorschijn komen, opvliegen, opwellen, uit-

breken, opschieten; uitbarsten, ontvlammen , bv. van

buskruid; ook een witte staart van een beest van

een andere kleur, en met witte veeren in de staart

van een haan. — mr)mm(ru)j)\ uithalen, uittrekken;

gedurig meer te voorschijn brengen; {ook louw draai-

jen, twijnen, door iets zwaars, dat er aan gehangen
|

lm

wordt, rond te draaijen. J.). — cu mrj<cun ctloj)\ het

uitbarsten, enz.

on cun z on cun mj)/j\ kw. zva. on mm on cm z om n\ wending. —
onmmzonmrnono(mj)\K^. de kruk van zeker soort van

boor;
fig. zva. ajn (Ei ^jjmn (mj)\ voorwendsel, iets dat

men tot voorwendsel gebruikt, on mm z ono irvi cm i tui

cuiasncmj\ kruk met vier wieken, om iets rond te

draaijen.

(nmrnonmm(my)\K$. kleine vierkante schotel, bak of

bord, van gevlochten bamboe, waar de gekookte

rijst op gedaan wordt om koud te worden, of ook

wel om van te eten {vrg. mmmmacmj) en cun ccrri (w/j)

;

ook on mm on mm (mi
jj of on cun on cuncmi chi/j\ een los vloer-

tje van gevlochten bamboe, bv. in een muizeval,

daar het lokaas op gelegd wordt.

mm cern cuin\ Ar. . >^jSj) , eign. van den duivel, Satan.

mmapiamjj\KN. het geheel openstaan, bv. van een deur

of venster. — cmmmcmj)\ geheel openstaan; geheel

open, van een ledige ruimte, mm on asn z cm urn myj\

geheel open en bloot te zien zijn. — cm mm cm on run \

iets wijd openzetten of laten staan.

O O O
mmmrncmjj\ zie mm cmjj\

cuncuncuuixKN. of N., ajncuh cm\K., tijdsbepaling, be-

paling van een zekere tijd waarop iets zal plaats

hebben ; belofte , of de belofte doen of beloven , van

op een bepaalde tijd te zullen komen; ook wel be-

lofte van iets te zullen doen; uitstel van iets, of

uitstel van iets vragen, tot een bepaalde tijd, met

belofte om het dan te zullen doen; geregtelijke aan-

zegging tegen een
O

O
cun cm/) asn om onayn cc» z arn cm cm, cm asn

tijd {vrg. ckj) ceo cun). aun

mjj\ tijdsbepaling-

voor de komst van een aangeklaagde, mm on ma ^mm

cun ojV) ojï) 'as>i cruj t ma asn cmi ou)j)\ een uitstel geven van

drie zitdagen. mmcunmucu)mn\ tijdsbepaling voor een

verhoor, aanzegging om op een bepaalde tijd voor

de rechtbank te komen om tegen elkander verhoord

te worden. aj)immmxammmu\ bepaling van de tijd,

waarop iemand, die een proces verloren heeft, zijn

verlies betalen moet. m^jammwonmmioun\ aanzegging,

dat een eischer in een zaak, die met drie zitdagen

niet verschenen is, van zijn eisch vervallen ver-

klaard zal wezen, indien hij met nog drie zitdagen

niet voor de rechtbank verschijnt ckji nn asn ~/n<cuh cm

O
(IJ) n

gedaagde op de bepaalde tijd niet verschenen is.



amcnam/)Z\1W 99

O o
l O) (LM ffJ Ml ^#.\ — on, am mi \ «T7, tm cm \ eenam am (bvi iki om _b*\ ,yjt?r. — 07iomaJti\ on

tijd bepalen, afspreken of beloven. — 07iamajvitKr\

on orii on cm ori\ iemand een tijd bepalen; iemand een

bepaald uitstel geven. — om om ojvi (htji\ onderlinge

afspraak; elkander beloven.

amenarnnz zie enomfizw

am

enamnz zie enom/ii

S /
amti\ zie rmnw

O s
riamf)z\ zie enornijzw

amxmi)\ kn. scbittering (vrg. cm'arnn). - teiorn^

schitteren.

amam/)Miji\ zie arn
j mij \

o . o
iu)i om (thi (U) \ zie am&vtaJiw

amarhpKN. bij drommen (vrg. arhfi).amarh/jamvrhp bij

troepen en drommen. — tan arh n\ bij drommen zich

verzamelen.

o o vin, o o on
(un(cncmj}\KT<t. geheel vol (vrg. ihcn am omjj en om om

•21).

en cun rj am cmn \ ook wel <n (un en om mi o \ KN. zadelklep

,

kleppen of schilden aan weerskanten van een Ja-

vaansch zadel, die alleen een [fuiouinMn en bruide-

gom mag hebben. — en on 11 om cm \ een zadel van

zulke kleppen voorzien. — on an ri am am 11 mi \ van

zulke kleppen laten voorzien. — onajnn ccn cm mji

of en cun 11 ccn 11 cm ~/n ri urn cm aoji\ van zadelkleppen

voorzien, met zadelkleppen. a7iian^oiamoniajhiMcm

o^mrim ~m en am 11 cm ~nni ccn cm onji\ spr.

(unamomji\KN. iemands adem of azem; de wind of

uitgeperste lucht van een blaasbalg (vrg. a^riiicnomji).

— an ccn am \ iets, zooals een spiegel, beademen;

iemand iets aanblazen, (hmamamamonji of amam

am anj\ door het voorbijschieten van iets, zooals

van den bliksem of van een kanonschot, aangedaan

worden, zoodat me?i als het ware door de lucht er

van getroffen wordt.

amamamji\ zie amamn\

aniamamj)\K$. geblaas, zooals van een blaasbalg (vrg.

amamamji en a/n (Si^naJijj). — anarnam\ wind met

een blaasbalg maken; iets met een blaasbalg aan-

blazen. — a7iarriornriorn\ met iets blazen of wind

maken. — cun amam tmji\ blaasbalg; iets tot blaas-

balg bezigen, cun onm -jiiarnam tmn\ met een blaas-

balg gemaakte wind.

amarh\ grondv. am\~R., am mm asn/i\K. , rood of rood

bruin. amam asn cvi\ donker rood. a^:m on ~m am \

licht bruin paard. omnniKo ~mam\ roode rijst, een

slechter soort van rijst. omanMix rood Samarangsch

gebatikt, an on om am \ gloeijend, rood gloeijend, ijzer.

— cciam\ rook maken, rood verwen. — anam\ iets

rood verwen met om 01 an rui n\ en op nieuw rood

verwen. amort\ pass. — art am on \ iets rooder ma-

ken, an am om en <n zm\ rood en blauw worden, spr.

van iemand die in groote verlegenheid alle moge-

lijke moeite doet.— an am an en om \ anmm aniom onn\

iets rood maken, maken dat iets rood wordt; iets

rood noemen. — om am on oaji\ in 't rood, wordt

door de santri's een ongodsdienstig mensch genoemd,

die zijn godsdienstpligten niet waarneemt (misschien

van de roode of bonte kleeding en de roode lippen

van 't betel kauwen), in tegenoverstelling van on «5i z

0.11 asn <? am (Hij) , zooals de santris zich zelf noemen.

— n arh arh \ of imèi\KW. zva. amamv en titel van

ean zoon of leerling van een priester ofkluizenaar

;

kn. benaming van een ziekte in 't rijstgewas (een

ander zie bij aJiioni). onnnomdi\ op de wijze van

im céi nat emi am cui \ bihiaam van Sri-
co Cd JBambangs

kandi, nadat zij in een man herschapen was. om

do en cui asn anti \ KN. het morgen rood. am diaman om a \

schoon van lichaamsbouw, arh arïi (of am (èi) om nrui te/i

cn.ri(Ejifj\ spr. voor de uitgestrekste magt van een

ambtenaar , zooals de Rijksbestierder. cmeui^amam

am rui cei ~/r) orui (Eyi\ met de uitgestrektste magt be-

kleed zijn. — amojiianon^ rood gemaakt; rood ge-

batikte stof; op nieuw rood geverwd ; naam van een

roode vogel, die zich op de rijstvelden ophoudt;

ook naam van een zeevisch.

am(uh\ an am\ zva. cun cfi\ an duw

amarh\ (grondv. arïi) kw. zva. amcmcmri\ kn. toezeg-

ging, belofte, tot belooning. arh am \ hetz. in een

onbepaalden zin (een ander bij (unarh). — anam\

en om oi <èi \ iemand iets tot belooning toezeggen

,

beloven.— on arh om a.ii \ : zva. ancmem ~mcm cmji\

kn. iemand allerlei toezeggingen of beloften doen,

zva. ori on ah \\ — anarhanriom\ iets tot belooniug

toezeggen. — (hianam\ het toezeggen tot belooning.

O - •am arh ^ zie a:ri w

amen arh \ zie cnarhw

amen arh z\ zie cnamzw

am(cii\Kü. omtrek, omloop, rondte in den omtrek.

ajii arii om am \ ronddraaijen en rondloopen, van een

rechtzaak , waarin het niet tot een beslissing komt.



100 T
— leaashs draaijen, in de rondte draaijen; rond-

gaan, rondloopen, in de rondte gaan; omgaan, om-

heengaan, omheendraaijen; een omweg maken; inde

rondte; draaijen, omwegen maken, fig.
voor geen

bepaald uitsluitsel geven en uitvlugten zoeken, (ei

arn (ei xzn \ aanhoudend of overal rondloopen , rond-

zwerven; allerlei draaijerijen gebruiken, allerlei uit-

vlugten zoeken. — rna^mums in de rondte gedraaid;

in de rondte gevoerd worden; er van draaijen, dui-

zelig worden. — cmicri(un!cri\ iemand door draaijen

en geen bepaald uitsluitsel te geven om den tuin

zoeken te leiden; een rechtszaak sleepende houden

door niet tot een beslissing te komen. — (ci(cri!ci\

iets omgaan, omloopen, omtrekken, omrijden, een

toer om iets heen maken; omringen. — asitcnajri

ash asn rn aai \ iemand rondvoeren, met iemand toeren.

— ajiirch (ei aan\ om iets rondloopend; rondloopend,

rondtrekkend, reizend, rondzwervend {vrg. cunnana

iets alN (?) G)
aan en nyynrwaa). ajn (en Oj-n xin tci aa n\

rondloopend; om elkander heendraaijen.— ijaai(cri\

een kring, gevormde kring, cirkel. asnaaccn\ of

aaiaaiccri\ in de rondte, in een kring, van alle kan-

ten , omgeven of omringd.

(iyno\KN.; tciccrixns aan iemand of iets toegeven,

iemand of iets niet tegengaan en begunstigen • me-

depligtig door begunstiging of protectie, asj cch oei cun

7i aa (aa \ zich overgeven aan de slaap.

rnajm(n!ur)\Ki$. zwengel, schroevesleutel, draaislinger

;

wiek van een windmolen. — rn on z ai ash \ voor loon

batikken of naaijen. — on on z ai ich an \ aan batiksters

betaling geven; {een werk nagaan, controleren. J.).

aiojnzonarh on aan\ zva. on a/nz on asrh \ en loon voor het

batikken. \ajnanï\ slingeren, heen en

weer slingeren; slinger van een klok; zwengel van

bamboe om vogels te verschrikken; en een kettingkogel.

(najni<nxrhi\ 1. kn. zich verbranden {vrg. on a/nz om).

aaiajuionajnzonxzhz\~ï$., aaia^:oiajnzrnajhz\K. , brand-

hout. — 2. n., iCTOynL, het branden van een vuur

{Skr. b-asma, asch). — on on z rn ojii z \ x,ntli(Ki\ iets

in brand steken, branden, verbranden; bakken, van

steenen. — onaaizonxzn

ken, in brand gestoken raken, aan 't branden raken.

rntumtEi ?rn(Kmrn;chz\ brand, een huis in brand.

ajna)aaonaaizanx^hz\ geheel verbranden, afbranden.

O

\!cm(j?)\ in brand gera-

— nrt a:i i on ren z (C
i

f oer
1. van rti(cnzi (ei zon

r)rchz\ 2. om iemand of iets , bv. onder iets, iets

branden; iemand iets, bv. zijn huis, in brand ste-

ken, ri aai z on (ch z (Ci aaji\ aai ten on oj\\aan\ door brand

lijden, brandschade lijden, brand krijgen of hebben;

ook van een plaats waar brand komt. ai ojnztE-i^ on

onajniiaanzrnx7iizxziaan\ er kwam brand (hij kreeg

brand) in zijn huis. rnajtaai ^.^riajniEiaitiazrna.'iiz

(ciaa/j\ toen er in de priesterwijk brand kwam of

was. — n tci z on ten z (ei on aai \ ajn (En on ik,}urai _/n aan aan\

1. voor iemand iets branden, verbranden, in brand

steken. 2. {van ai aai z on iah z) iets in brand doen ra-

ken, brand veroorzaken, doen branden, doen ver-

branden. 3. iemand iets laten branden of bakken.

— onajnzonazhzanaan of rn ajn z on a^i z ri ajn z ai a~hz oei

aajt \ n. , (cnicnri (ui aan \ K. wat te branden of te bakken

is; een brand, die plaats heeft; brand, bv. in een

bosch; het verbrande; afgebrande plaats. — ojioi

O r O
onazizaiimzx7ixa(i\ Xj1 (ei ai (Kii aan of (ui (EioiM(Kiaan\

plaats om iets te branden of te bakken, zooals

een ^«^branderij
, jöoz^bakkerij . oji ern>aji on (ei z on cch z

taaan\ brandstapel.

on ajn z am xm ten \ zie on un z on ren \\

o
ajn ani cru \ zie ojïi <cn ojui \\

(tma
c
i\KN.; (un(p(tmap\ de kleine lokjes aan de sla-

pen, die niet mee opgestreken kunnen worden. —
cej1(ci\ of (En op (ei xp \ 1, hetz. 2. (Eiiap\ zva. ajn

a^ajn aajicci aan\ haarkrulling , kringsgewijs vanéén

gegroeid haar, zooals bij paarden aan het voor-

hoofd, de borst , de nek en de heupen. Bij paar-

den wordt zulk een (EJiap voor een goed of slecht

teeke?i gehouden.

(unxri\KN. de schijn of het voorkomen van iemand van

iets te bedoelen. — (CKciojnosn op iemand of iets

een oog slaan of geslagen hebben, een geheim ver-

langen naar iets hebben.

ncy . er
cünnp\ zie apw

ajól.vp zie rvp\

tun xpaain\KN. ; ajn op aai ~m asr> aai n\ iets dat tot afslui-

ting of omheining dient, om voor beschadiging te

behoeden; afsluiten, digtmaken, belemmeren.

ajriripatnn ongebr.; tci xsiaai ~m (ciaaijj\KN. een zaak

verzinnen, uitdenken, verdichten {of liever bijéén-

denken, en eig. zamen met elkander verbinden), cci

tui aai ^m ah aai oji \ woorden verzinnen (bijééndenken),
6 l ca

maar wat verzinnen of bedenken. — ajn u/i aai ~m op
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a<rn\ de gewrichten of verbindingen van de leden

van het lichaam (of de kraakbeenige bindsels in de

gewrichten: vrg. cm (rui asp a-njt e
o o

i cm (rui ~rn cm

n
(unvinenp zie tuv ti^j nery)\

iuh^)(ren/j\KN. eig. zva. np (renji\ Jclanknabootsend woord

voor het geluid van de onderlinge aanraking van

twee harde lichamen; vanhier zva. asnajt\ aan elk-

ander zich aansluiten
; fig. zich weer met elkander

vereenigen en op een vriendschappelijken voet met

elkander komen , van personen tusschen wie verwij-

dering heeft plaats gehad {vrg. tuig nenn en cm rei

dm/}). — (un(cirenji\ vriendschappelijk omgaan, in

een goede verhouding staan, met iemand. — ^"^7

<tcnn\ hetz. •— n^tuinenrn!ren\ personen weer in een

goede verhouding met elkander brengen; bemidde-

len, koppelen, onderhandelen, nzi tui nen ~m n^j (ten ni

rnren\ door zijn bemiddeling een huwelij ksverbind-

tenis zoeken tot stand te brengen. — xn a£i(tai(n aen\

iemand op een vriendschappelijken voet brengen met

een ander.

o a o o . 7 7,7 C) o o
(unnpnenjj en ctji npiten/j\ in de spreektaal zva. (Knap op

, O o , O O o . a a .

aenji\N. (ten&Juten/] of (K/)aen(iJith~n/i\K.; zie np np (ren n)

weinig, een weinig, een beetje, een kleinigheid, om

nprrenrnnjn\ een beetje maar. cun op (ten ~m np <renjj\ is

het de geringste kleinigheid, om de geringste klei-

nigheid (een ander ziebij (unoruiirenji). cm run op ren ~/n

o , . . , o O o o
npnen^ hoe weinig ook. (ia ren nn on toi (Kinp np ren non

o>i^ z (tm tip (hmjj\ gij hebt een droppeltje, twee drop-

peltjes; d. i. gij bezit een klein stuivertje, of wel

een goed stuivertje.

cun on op z rrenjj\ gew. rrjirnnpz(renj\^s., in de spreektaal

(tmnp lrenjj\KN. iets daar men iets meê aanraakt; een

wapen om meê te schermen; met een wapen in de

hand schermen (grondv. np(renn\ vrg. (rijnpnenji).

(im np nen ^mnp renn\ iets daar men iets bij herhaling

even meê aanraakt of peutert; iets aanraken. —
apnpitenn\ iets met den vinger of iets anders even

aanraken; tegen een wapen bij het schermen slaan.

(ttnp (ten ~mnp renfl\ iemand of iets bij herhaling aan-

raken, peuteren; ergens op eenigerlei wijze aanroe-

ren of komen. — nji npnp nenjt\ een vuurschop.

.i/^/fcT^xKW.; ^/J*™-^*™^ zva
-

(tn

l

IE

l
(hn ~/r

ll

n^(uncnr)p2!hfnji\Ki<i. het plat, de platte of vlakke zijde,

van iets. — rn run en op zon (ten _yn onnpz (tenn \ i?i de

spreekt, zva. un rui aci ~m o m/}\ ook ergens voor spe-

len, bv. voor paard; iemand iets wijs maken , foppen.

ni rtriz np (ren n\ KN
.

; oniunz op entten -jnzapnen.p een stok,

dien men gebruikt om ergens bij te komen, daar men

anders niet bij kan. — on nzi z op rn (hen ~m z np (tenjt\ er-

gens met een stok aankomen of raken, om te be-

reiken, dat men anders niet bereiken kan. rnnzizap

rn ren ^nn z np <n(tencm\ spr. — (on nsr z np oen \ iets uit

elkander nemen, de voegen of geledingen van iets

losmaken ; het tuig van een paard losmaken en af-

nemen. Hen ander zie lij (nnemnp(tenji\ J.).

rn(u)}znpnenjj\Ki>s. zwak, vermoeid in de leden of ge-

wrichten, knikken. Vrg. on. njn z np (ren n\ — rntciz

np(hnirn(Hn\ vermoeijend, zoodat het de leden doet

knikken; bv. ni it^i z np ren rn ren oji (ten neut n van een lan-

ge voetreis.

rnn_nzrnnpnenn en rncunznptten ~m<rp(renjj\ los (niet vast)

zittend, zoodat het heen en weer wiggelt, bv. van

een losse tand. — rn cai z np oen ~m np oen n\ wiggelen.

o o
onajn? np ren ~rt np renn nxi (in in nsn ~on on nsi nrun \ spr.

(un np rt5>ï^\ ongebr.; tuj(i;> tut) \kt$. de gesneden padi,

nadat ze gedroogd is, van de bladen, die nog aan

de halmen zitten, ontdoen. — ixmn^i om apn of cun

a^t asn ~nitui asn nein\ die afgetrokken bladen, anders

(lOon (E/l (Hlfj\

o 7 o a . a
cun np oji n\ ongeor.; (un npw ~rn op ck/i^ na n of npo^i^m

ap(rJi^A(mji\ minnekozerij , bijslaap.

rn (un rn np (ipj\ een plat woord voor ccn(K.i\ bekwaam,

kundig. (renri(trirn(Kri^rrizn^rn(unofi(i^t(KOji\ spr.

cun np(ru>j)\KN. in de spreekt, zva. npnprhijj\ kruimelig,

deun, karig. — cun np orui ~m np nrui oó/j\ de huig (vrg.

(unnp(ru)j\KN. korte pangot, kort krom mes om bam-

boe te besnijden. J. — (unn^irrvi^mnpnnj)ji\YeN. kort,

van kleine dingen, bv. van vingers; bijkans ten

einde zijn.

(unnptEfin en cun\«p (en ~sn\np «^\KN. bol, van het aan-

gezigt.

runnjrpKN. het in een horizontale rigting uitgestrekt

of uitgestoken zijn van iets. — xn ,m\ in een hori-

zontale rigting zich uitstrekken of uitgestrekt zijn.

— (ain^i(ci\ tegen iemand in een horizontale rigting

iets uitstrekken of uitsteken. — nzi a£) on rn nen \ iets
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in een horizontale rigting uitstrekken of uitsteken

tegen iemand. — aai^nup of hii ui\ frequentatief

\

ajitën*cnnrian\ overal regt uitgestoken.

mn vi\ kn. ; asn asitün xp\ uit liefde of gehechtheid alle zorg

voor iemand of iets dragen; iets zorgvuldig bewaren.

C) -xn ri xp \ zie 00) ai ciifi w

iltï.wo. donker gekleurd, van de huid, als die door

de zon verbrand is, en van vruchten, die, als ze

rijp zijn, een donkere Teleur hellen (vrg. (undji).

ai xn rn ast \ zva. ai xn ri arrii \\

a/h \ een uitroep : hei wat

!

iuri\ {verJe. 'ng) ktst. aanwij zend voorzetsel van

plaats, en verder voor lepalingen van tijd en van

voorvjerpen {personen of zaleen), tot aanduiding

van verlinding met een voorafgaand woord; ook

toelzva. (êinii)\ 2. aanhechtsel tot verlinding van

een naamwoord met een volgend naamwoord als le-

palïng , een zamentrekking van ai(untun\ maar ook

in Krama in plaats van xm xn aa ~ri\ en dan ook

wel verkeerd in Krama voor xn tui aaji\ Zie de Gram-

matica. xfnaai tli rjny?'rn\ de Bek el van Bëra. ^n

aaxTÏrixnz(^i^\ te huis. ajn aa ai xn z (ei ^ \ thuis, aai

arvi(£nasn(uriaJi<n(E/i~Ji(uuiiHiji\ Ik spreek tot U. j,n

tikxnxh(Karuiaa/}\ de bedoeling van het antwoord,

of zijn bedoeling met het antwoord.

aixn\ zva. tL,n\

tncur)2\ zva. on xn

z

oli n\

(L7JC7NKW. zva. ccvnru^ uitspreiden; KN. rijst koelen,

door die op een horde van lamloe uit te spreiden

en met een waaijer te lekoelen (grondv. (vn). xn

xn \kw. zva. (unasnaJin\ koel, koud. — xnxiiaan\

een horde of schotel van bamboe, daar de heete

rijst op gekoeld wordt. — <xn ojiji cmn\ de rijst daar-

op laten koelen.

xmasi\ zie lij nnxnw

ajnxn\ zie lij tbiaziw

ajnxn\K^v. z

CV
zva. (uiixrn\ draaijing, omdraaijing (vrg. tLn

o Cl , O
,?:?\). — xnuiaa/i\ zva. tui asn ojiji of oji xn aa /i\

grens, perk, en asncnrn\ weerga; KN. een haspel om
CxJ

een streng garen in een kluw of op een klos te win-

den, garenwinder; ook jaloersch, nijdig, afgunstig;

(zich schuil houden, zijn pligt ontduiken. G.). asn

O * -, A A A AT o
aa ^irun xiaan\ kw. zonder weerga, weergaloos.— aa

xnaa\ iemand benijden. — iïnaz}<Hiariaai\ om iets

jaloersch zijn.

xnxn\ ongelr.; xnxn\KN., ook wel xnxn^\K.
u

of rnenschen onderhouden of er op na houden;

dienstboden houden; iets , zooals haar of nagels,

lang laten groeijen. — xhrixmaa\ iemand onder-

houden; ergens beesten houden. — uGtvtactzafn^mm

on aai \ iets tot onderhoud van iemand geven of be-

steden; met iets onderhouden. — ori xnzaaji\ het

onderhoud, wat tot onderhoud dient of strekt, van

rnenschen of beesten, xn 11 xnz aa ~mri xnz aan \ wat

of wie door iemand onderhouden of er op nagehou-

den wordt. x,n ?i xn z aa ~n on xnzaanoaa/j\ paarden

houden of er op na houden.

ojn xn ^ \ KN. ; xn xn ? clt) (ei ? \ of <&i «ti ^ <m xn ^\ gloeijen

van begeerte of verlangen (vrg. (Ei ui .^i ui). — ast

xnxn^\ het gloeijen van vuur, en
fig. van begeerte.

— (euuiui.)\ gloeijen, van kolen.

xn xn^\ x:i xn

^

\ zie big ilti xn w

(una^(ia/i\K\f. zva. crias:arn\ levensonderhoud (vrg. a_i

aaiaaji). — (Lixnaajj\ zie leneden.

a/n .ei (ki/j\ KW. zva. ffj) tui w (lh xnthn „jtkui (Hin \ kn. net zin-

nen, gepeins; de (vijf) zinnen, aui arii x.n ~jii'mn een

on ~?» xn ann\ scherpzinnig.— .t~> xn on ~ti xn 3n/j\ over

iels of iemand peinzen, zinnen, nadenken; met de

gedachte aan iemand of iets vervuld zijn. (ei xn xn

on ~77 xn (hnn\ poet. hetz. — (ui xn kiihïi chi /i\ over een

zaak nadenken. — xuui £i 3<i ^m xn (Hin\ het peinzen,

gepeins, enz. — nam azt oa/i\ bezield zijn met een

reikhalzend of smartelijk verlangen, om iemand of

iets, waaraan men gehecht is en altijd denkt, weer

te zien (vrg. tixuzhj). (hiiui^i^ahikhi xn(Hin\ bij

het weerzien het zielsverlangen , dat men gehad heeft,

geheel verdrijven, door steeds lij het geliefde voor-

vjerp te vertoeven, ori asn z ^i hii vi ja p spr. genees-

middel voor zulk een verlangen naar een afwezige,

bestaande in iets dat deze tot aa?idenken achter

-

laat. — xntn.Hi/j\ het verlangen voelen om een ge-

liefd voorwerp terug te zien.

(LTixn(Hiji\ verk. x:ija/j\KN. de lucht, de vloeistof die

gevoeld wordt in den wind; de luchtstroom, de

wind (vrg. ajiixnaan). (lv xn aa ~m xn aan\ de lucht;

ook benaming van verschillende batiksels. jmxrnxn

xnaaj\ een overwaaijende tijding, een los gerucht.

aai (uil uu x

van een

aan of aai oaji,Kn xLi x n u? aa ~77 ui hi n \ naam
SI'

uit het plantenrijk. xn asm n^ asn

o o o o
xn(Hiji\ en izicinojn xn aaji\ spr. ti a*z a/n xn aa ~jn xn
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(hnj\ een naam van de Ratoe-kidoel. — oTxmiKi-m

(ci(hn/j\ van iemand of iets hier en daar een over-

gewaaide tijding zoeken te vernemen. — (ctcckki\

iets bewaaijen, tegen iets aanwaaijen. omS()<r(Hir)\

bewaaid raken, door den wind of togt aangewaaid

worden; in de spreekt, ook voor ziek, ongesteld, ikiDo o a a o . , .aji^ajuKia^^ spr. — (cizrxhi ^m(c}!hnrn,Kr7\ iets in

de lucht zetten , in de lucht droogen. — ojii 07] ory art n\

een benaming van het beheer (rim^) van de Goe-

noengs: het beheer over de lucht; omdat de Goenoengs

geen landerijen hebben (vrg. bij om irvi a_m criji).

aynfcjim^\KW.; zmoTion ^no:i(m/j\ of otj cm ^j7) orj a<y)\

zva. cmtnjitm^\ oTnojcrriy ctmirji\ en c£i'n? (en ann\

In de Wajang zegt bv. een nnosniuiioTh tot Ardjoe-

na: ommioMZ cucw) omm cm ~m otj on &n oSiajuioTÏoTn op <
y~t

(hu itxj) \\ (listig , valsch. G.). om ,rrj m -memrm ^n oti

lU
} *f

(tJ
lj'

l

a<l
a/n n1

^ sPr
-
'^n M <™ ~m «1, <*o ~m «1. anjl^

naam van een gebouw op de Sitinggil van de Era-

ton te Soerakarta.

om <n oji (Kin \ zie omirioTiz cmn \

ojiiojoTizcmji (grondv. (nojizcmj^)^., (untnoTim
/
|\K.

) iets

in het oog houden; vee hoeden of weiden; iets in

acht nemen, anamn*} 021 z cm^ o?) oj)i oi ozi z on /) of axivi

rn(&z(Hyi\ pass. cvn -n anztnnhz cki \ spr. de tij d , de

geschikte tijd voor iets, in het oog houden of in

acht nemen. en aj) z om en cci z <mn\ een veehoeder, een

herder. rn om z ik» ^ ctm <n oji z cht/i\ een jonge die het vee

hoedt. ov)rn^nomo^a7izthnji\KN. naam van een kleine,

niet vergiftige slang, daar de jonges, die het vee'

hoeden , veel mee spelen. — rnum(nnGizaaji\ (nazin

(na2icHTji\ van het hoeden van vee zijn werk maken,

als veehoeder dienen. — oti <n oti z ihi\ Q(no7itKi\ iets

beweiden. — m rn ia z {htjj\ o^i cq oti oaj)\ een veehoe-

der voor loon ; een herdersknaap, m cen z ik» ? oji m m

cnoTizcm^ of rno7iiza^^,TiJiar)ajicuirna7izcho^\ bena-

ming van een jonge, die zoo groot is, dat hij het

vee kan hoeden , een jonge van een jaar of twaalf.

Cl a
'

wanmrhiajitn,xnz(mji\ een trensgebit, watertrens.

—

ajtrnxnz(h^chnji\ ojirno7i!ia(HTj\ weideplaats, weide.

—

(uiicirncmzasyi of cu cci
rj oti z cmj^\ cu ca r) ot> cm o of

cuitirn 0710-0^, oppassing, bv. op kinderen; oppasser,

bv. op vee.

om dn chtji\ zie om on \\

Q O
ajnoniHTjl\ 1 - zie è$ ^nS<mj^\ 2. kw. zva. ofnoicui

anim^\ zie on cui oji cmn beneden.

I

°
' ojiiiiotiz cki/j\

o
ojn cci w

omtn[07iz\ zie bij m i.zw

cimorj\ poet. ort\ in de spreekt, ook omozicuiiox^. , crci

ajj\K., atioJp en /tnojii\KW., liever, eerder, veel-

eer; het is beter, het is verkieslijker; kw. ook zva.

<nji(or%\ voortreffelijk (vrg. ajicurjs en cu rui orui ^).

V .. a a . .— \mo7>\ en ajr<un\KW. zva. 07)ca)^ajii\ of ^J^l

tru\ iets of iemaftd overtreffen, er boven uitmun-

, o o a .. (P> a a
ten. iruKiajn\ zva. crhiorinj)^\\ a^iio^a^iomcrLioiio^Tis

de hoog verhevene Propheet. — taiggcuns veeleer.

0j7) n art \ zie tnonw

ojno7i\KN. wending, omwending, zwenking, omkeer;

het draaijen van den wind (vrg. ojnoTi). ajnfcmioiK

cmox)jj\ de omkeeringen (veranderingen), die de we-

o CV
reld ondergaat. — <zikn\ draaijen, bv. van den

wind; zich wenden, zich ontwenden, bv. naar het

zuiden, links of regts ; een wending of keer nemen,

van een zaak; omschuiven, om gaan staan, omloo-

o CV o CV -.iii ••' a /' a
pen. (siaz)t&)07)\ aanhoudend draaijen, enz. (siotkbj)

CV
(Gi\ heen en weer schuiven, van de ééne zijde of

kant naar de andere draaijen. — azwcis iets om-

draaijen, omwenden; de kris van den rug op zijde

schuiven (vrg. <n orm z oi op \ bij rno-jizrjop); een zaak een

cv
andere keer of wending geven.

—

fnttrn«n\ verdraaid,

verwrikt, verstuikt; verstuikt raken (vrg. tnoriizoj)

mn). — '«n'«nrn\ voor iemand of iets zich om-

draaijen; voor iemand iets omdraaijen, de kris op

zij schuiven (iemand de pas afsnijden. G.). — ie.)

CV , .. o CV
a:mirnhr)i\ iets omdraaijen. — oti orrni rn irn \ voor

iemand omdraaijen; iels een andere wending doen

nemen; (in beweging brengen, bestieren. G.). <no7i

in -n nr) ooi) \ iets verdraaijen, doen verwrikken. —
CV

nj oj) 07) niapj)\ om het goed en kwaad te onderschei-

den. Men zegt van eeii klein kind onjto oj) ti q ojrioi

ij oji 07) nKK)n\ het weet nog geen goed van kwaad te

onderscheiden (eig. naar het schijnt: het weet nog

niet wat keer of wending iets, dat het doet, zal

nemen).

Ojn/ni07)^\ zie rnn~)9\\

o O o
ajn 107) (mi o \ zie ojn t> omjj \

ojn 11107) ziK~n/)\ zie rinozihni/isrn^ZtlWJI if
O

ojn (ö asnj)\ zie om tu <^JI^

om 07) oji /)\ zie ojicuinx

O
ajnia7)0J)n\ zie nni ni oj)o\

om 07) <£,in\ KN. te broeijen zetten , van een kip; blijven zit-
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ten, zooals van een kogel in een deel van het lich-

aam of van iets dat ergens tegen aan gesmeten is;

in huis of in de kamer blijven zitten; laat opkomen,

van de maan na laatste kwartier {of in 't geheel

niet opkomen bij donkere maan. J.).

op iets zitten te broeijen. — otiot^^ji iets uitbroei-

jen, er op zitten om uit te broeijen. — oti oti pi oj

cnorn\ eijeren laten «itbroeijen. ^o om oti ceji 01 orn \ of

on oti e? nn orn \ passief.

omoiia7iz\ zie m'-ntw

G) G)
amoiornz\ zie cm oiomz\

on om z om \ of fa)inn\KN. getalmerk, cijfer, nommer

(Skr. ang ka). o,nhom orioji oyk\ of on om z orn tci :va\ en

ai orn z orn asn om nnji\ jaartal, o? om z orn osn mn \ nom-

• mer drie. oi om i orn roi oez mui \ bijnaam van Abiman-

joe. — oi oti z om \ poet. zva. a7iom^ (icmn q) of ceji

o/ .. o . ,

arnw — cciornori\ iets nommeren.

cun on ornji\ zie om oti N\ — om oTiarn ~rn oti omji of cci asi

orn ~jr)a7iarnji\KT<s. met inspanning naar iets zien, dat

zich op een grooten afstand bevindt (vrg. ajno^ornn).

om ai oti z nrnji \ kn . het afnemen of zakken van water of

vocht in een rivier of vat; gezakt, geminderd; eb.

— om oi oTi z orn onn\ afloop, eb, voor poos. a^iom ai^ÏOJÏI

een poos, bv. bijai oti z orn onji of (ko en oti z om chijj

iemand blijven.

ojïi xn orn a\kn. het links en regts zien; het gluren (vrg.

orvi oti oaiji en ojnoTiirnjj). — (e,io7iorno7iornji\ links

en regts met het hoofd draaijen en in de rondte

zien. — o7io7i(Knjj\ met vooruitgestrekt hoofd naar

iemand of iets zien; in, door.q/" over iets kijken of

gluren ; naar iets kijken of omzien.

ajno7ioai^\KN. het zien naar iets, dat zich op eenigen

afstand bevindt, of door iets heen zien. — oti oti

irnji\ naar of door iets heen zien of kijken, oti oti

tnarnorui (of ojrïa^oicmi oui) door het venster kij-

ken. om op orn om oti oti orn ^s,m t asn(o
C~ 1

CY
071 orn ~m oti ooi _? cm om -h\ of om oti ooi -jyi 07i om ~ji

cmojn^h\ spr. — oti oti om -jn oti orn \ naar iets van

tijd tot tijd zien, om er het oog op te houden. —
(uo7io7iomo<i/i\ iets waar men naar ziet.

ojn om ? \ zie ojn "n / \ en o/n om >

tuham?\ I. KW. zva. ojn^i^\ , om cm (ui/i\r,
/r

,

Oom?\KN., 07iom?\K. of KI., zva. oti aïi ajin of oti orri\

iemand beschouwen, aannemen of erkennen, bv. als

kind, gemalin, vriend of bediende.

oTiom

II. KN. trotsch, hoogmoedig (vrg. ouioaomji\ om
a„ O . . ..

r&i(Kjjnn/i\ (majio\ en ceji cm ^). — oti orn y o.m oi

ai orn \ op iets zich verhoovaardigen ; iemand trotsch

maken.— ojiomorn?\ hoogmoed, trotsch, trotschheid.

. Q . O
om orn ^\ zie om om ^\\

ajhamonjjsK. zie bij arnw KW. zva. kiioaow

(wa\kn. zva. oti ceji -ji asnji\ inhouden, tegenhouden.

CY
omorn\KN. wat niet betreden of aangeraakt mag wor-

den, heilig, ontoeganklijk, ongenaakbaar, vooral

van een plaats waar het gevaarlijk is te komen

,

omdat die ondersteld wordt een verblijf van booze

geesten te zijn , en van een persoon , die niet voor

CY
ieder toeganklijk of genaakbaar is (vrg. aZioni). —
a7iörnno\ iemand iets verbieden, iemand van iets

CY
terughouden. — aJhomnri Lypji\ iets dat men niet na-

deren mag.

ojhim\KN. een rups, die nog in de pop zit; een rups

of worm in riet of hout.

ojno<7i\ ofajjomM^., (Ciom^K., het met den rug of het

achterste gedeelte ergens naar toe gekeerd zijn; het

wenden van den rug, zich omdraaijen om weg te

gaan ; vertrek van iemand, ook van een brief met

een bode; ojiom\ poet. achter, om osn osn -jjom \ of

asn asn ~j\ om \ zva. asriosnn^\ oJiajno-momMX., na

mijn vertrek; ook na mijn verscheiden, na mijn

, , G)CZ o .. , -. .X
dood. (kji oji om ti o_o tHiji\ na zijn vertrek. — 'EJ!^ N

kn. 1. met den rug naar voren, achterstevoor; iets

den rug toekeeren, een afkeer van iets hebben; te-

rugtreden, zich terugtrekken, aan een bepaalde

voorwaarde onttrekken; loochenen, ontkennen. 2.

(PiCY i . / - o/
(ëjiom\Ki. weggaan, vandaan gaan. cèiomania^is spr.

— om aJi a-cfi \ om èüi orn \ achter den rug , achter den

rug gekomen; gepasseerd; verleden. — oTjarn^ns

. / o G)CY a . ,, ,

KN. , (èiorn'~n\N., (Eoorn ,rri\K., iemand den rug toe-

keeren. — o7iornrnoiom\KN. iets achterstevoor zet-

ten; iets achter zich hebben, bv. van een huis, dat

een vlakte achter zich heeft; iemand of iets den rug

toegekeerd hebben; fig. iemand miskennen, voorbij

. / G)CY n • ,

gaan. (&i om nnoiom\ (ei orn nr, orn onjj\ iets verbergen

,

geheim houden. — ojhomojnom'ri(iriji\K.N. rugge-

lings tegen elkander; van elkander gaan, als men

van elkander scheidende zich in verschillende rig-

tingen verwijdert. — aji orn^n ann\KN. wat men ach-

ter heeft, de achterzijde van een gebouw; ook aJi

o o/ O CY
omnnanji en ojiorn^i onj\Kl. van micm\ of om cm \
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/
T c>G)Cy

ihtin (Kin v N. , /l/ï (Uj hT7n (?rj/

. X 1

. , zva. mr], irrj
O

rug. (vi

ajhirn--n(Hiji\ van elkander gaan. irvi (ói xjj'hijh <ht^\

achterdeur, on run z cei^ i\ >rnii(Hij\ achterhuis, een

huis achter het hoofdgebouw.

(unarnuMLVf. zva. (&inq(cnj)\ (Ei orvi (Uijl\ mi 1X1 (kï) ft\m V

a.:n (Vi. \ (unvi \ ten ttj (en q \ irv) o\ cei

'T) Knn (un onn (hi ~m crui imn

(&%un\ en icntm asnjjw

(u (hji -meun (un nn (un tut

o / o
im\ (tKiffi. tun (hun (Ei asn (Et), (uu \ (Ei (hi tvn ihh <tj ce/i on ojiO

uciifhai op cuh (KVno o .

amn \ ucn (hu agi x/n n-rnn tei .io \

<rnthn\ spr. — ajh innn iun n\ zva. (Ei< <ru (totrut &ajj\

en (Ui abntH7)ji\

cuh (H7) ni \ kw. zva. oi(uiz(Ln\ {Skr. o ng k dra, het uit-

spreken van Om, en dankgebed, pk.). Zie ook bij

urn <ht)m \

(uhi(Hii(Hnjj\KN. op iemand liggen; en naam van een

klein soort van uk .(hiiihiip — ah uHii(unji\ ook wel

cciiHii (Hrrji\ op een onbehoorlijke, gevaarlijke of na-

deelige wijze liggen of zitten, ergens op oftegenaan

zitten; zitten of liggen, waar of zooals iemand of

iets niet zitten of liggen moest ; van spruiten van

stoelplanten te hoog zitten of uitspruiten; zitten

blijven op zijn paard of stoel, wanneer men er uit

eerbied voor een voornamere behoorde af te gaan.

a/n [inn iHiyj , kn. ergens zitten zonder iets uitte voeren,

zooals een aap in een boom; een klein wachthuisje

aan den weg op het land aan de grens van een

stad of wijk; de wachter daar; ook naam van

een zekere melodie. — (Ei[ajii!Hii[!Hii(H-njj\ zitten

op een hoogte zonder iets uit te voeren. — «üv££22

(hu Jh \wn (HDji \ h etzelfde.

!uh(Hvasiyi\KN. inkrimping, inkorting, bekorting, ver-

mindering. — (È-jiHnasnn ingekrompen, bekort. —
ai(Hiiasr)jj\ iets verkorten, bekorten, inkorten, ver-

minderen; de pit van een astraallamp verkorten

door hem neer te draaijen.

(uninn (hitji\kn. naam van een zwarten vogel, een soort

van kleine kraai {vrg. cmcmiHnjj); ook naam van

een klein zeevischje.— (uv (hu (hd Jh un un ,i\ krassen.

(?) a G) o . (P> o
(tn un unn \ ie i un hu/i \ zie asn cm umji

\

a_m unun,i\KN. naam van een vogel, zoo genaamd naar

het geluid, dat hij maakt, ojnagyain iun un/t\ naam

van een zeer dikke witgrijze worm, van een vinger

lang of langer , met een harde schildachtige bast,

die zich met het merg van de klapperboomen voedt

of zich in buffeldrek ophoudt, en, na verpopt te

tj(Hn(H-njj\Ki^. te kort

zijn, in een groote zwarte tor verandert. — aziun

un ~/h un (hiiji\ het lichaam drukken, kneden.

aJi (hu unn

\

kw. zva. ajiitnw

doen, in cm<un i (un (ei \ te kort doen in beleefdheid

jegens iemand. — tui reinnn i/nn (ei \ beleediging.

^ ?nT9,T07rt\KN. een bijzonder gekoer van een tortel-

duif, verschillend van tutitHnw

(ii turi (rj (H~n (unn\ KN. ; rnaiaon (hii on iun ~rii on (hu (Hn/j\ tobben

,

wurmen, sukkelen; moeite hebben, om een werk af

te krijgen of aan de kost te komen: vrg. oriaZKntun

(n(vh(n(H-nz(Hiyf\K^. draaijingmet het lijf of hoofd, zoo-

als kinderen wel doen, als zij met tegenzin iets

moeten doen; het tegenstribbelen of zwarigheden

maken van iemand, die tegen zijn zin iets gelast

wordt te doen; slinger, bogt, bv. in een slinger-

rand; gebogen haal of trek van een letter. {Vrg.

on tuil on urn (ia n en n aJh on (un z aniji).— tn(ÈJion(Hiiz(Hiyi\

met het lijf of hoofd draaijen; zijn weerzin toonen,

zwarigheden maken. oniEionhiizoncHnonunzarnn^ aan-

houdend met het lijf of hoofd draaijen. onfuiijiHnzof^

ontHjioniHUZ (Hnjioncun ?t)otjie|(&^ on (ui z on mi z <Hify)\

spr.

on(viizon(KnMnji\YLN. een draagbaar. — on cci z arn ihii Jiii

rnHii(Hnjj\ heen en weer schudden, bv. een mand of

vat, om hetgeen er in is, te doen zakken; fig.

iemand in zijn verkeer met hem allerlei leed of hart-

zeer aandoen, allerlei schade veroorzaken, trai-

teren.

on (L/h z on om z cnn n\ zie on aJh z on (hu z cm n\

(L/nuii{iciji\KVt. het afgaan, afwijking, door geheele of

gedeeltelijke intrekking of terugtrekking , van hetqeen

iemand vroeger gezegd heeft {vrg. xjiii-rnaxiji).— tei

(Hnna/i\ er van afgaan, door intrekken of terug-

trekken; afwijken van zijn pligt. ceï (Hiina -sm m
asnji\ een haarbreed wijken. — (citnn ap \ van wat

men eenmaal gezegd heeft afwijken; of het intrek-

ken. — (uï(Hn(ui(n(Hii\ iets doen intrekken. — ajixn

(Hn(Lon\ het intrekken, enz.

iurihni(ici/]\KN.; (cLhtj (ian\ iets bekrimpen, bekrompe-

ner, nauwer maken {vrg. (LnïcHnnaji en (urihnrja-Jin).

(uh(un<inj]\KN. het opgewekt, opgewakkerd, weer leven-

dig worden van iets. — cÈi(Hnaxui\ opwakkeren,

weer opkomen , weer. levendig worden. (H^niEiontpicèj

(HiiLajj\ zijn huidwormpjes plagen hem weer. — im
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001 0x1 /^\ iets opwakkeren, weer ophalen. — ahamap

77007. iets op doen wakkeren, weer op doen komen,

o
tClMl!U)n ltOl.KV(Bl\ SJOT.

<n njh rn ihcnz axyj of ai xjhon om msn/i\0.; <n (&i rn oen z oxi/i

of rn ,éi rn (un z asn/i\ zich door een beweging van het

lichaam onwillig toonen {vrg. cnojnriooizoenji). <néi

a^oenza^ohai.oenzxn^ zich door draaijen en keeren

afkeerig toonen. 'T) ,S7 Oeil 71 lU)r> UT) 2 (LÜJ) \(in/)\ het lichaam

draaijen en keeren om iets te ontwijken.

ajhosnasnji\KW. zva. ajnaspi(ik\ en (cmui ruin of diaen

asnji\ kn. vertrek, het vertrekken. cun oei oen Jii ten

asnji\Ki. een opgenomen, aangenomen kind. — di

*<n osn/l^ kn. vertrekken.— ah oen asnji\ iets beginnen te

worden, waar men dit zegt van iets, dat reeds tot

een merkbare hoogte komt, bv. m<Knosnaji\ oud be-

ginnen te worden; ah oen asn~a asn\ donker beginnen

te worden; poet. naar iets streven {vrg. ah (tan?);

021 oen asn rui ^\ weer aanvangen; KI. van ajnosinak\

iets opligten, optillen; iemand verheffen tot een

hooger rang of titel. o<naJhoenasn(EAa^(riasinria<iji\

verheven worden tot den titel van Pangéran. — aeh

oen &t^\kn. in staat zijn tot iets, de noodige krach-

ten er toe hebben. — ohoenas?i\ ergens naar toe

vertrekken, er op afreizen.— ah oen asti 01 oen \ iemand

of iets laten of doen vertrekken. — cuh arnnsn oeijj\

wat men laat vertrekken of afzendt; keer van ver-

trek (bv. asn trui asn ren asn oei n drie keeren van ver-

trek; oji ajh oen asn oon elke keer, die men op reis

gaat); tot vertrek, bv. diricrnz oei oei -jrioen asn oei n\

plaats van vertrek, vanwaar men gewoon is te ver-

trekken; ook ophaalstok, bv. van een klein kruisnet:

KI. door verheffing geworden, bv. <u* <n rn t? ,m Jh oen

<*5»»^\ een Pangéran (niet door geboorte, maar)

door verheffing, mh oen asn ~rh oen asn oeirt\ KN. met elk-

ander vertrekken; een verzending, die gedaan wordt;

ki. verheffing, benoeming tot hooger rang, promo-

tie; bv. a.h oen asn ~/w oen asn on oji asn \ een benoeming

tot Boepati. — ajidioevasnji\Ki<!. de eerste blandar

beneden het hoofdgebindte van een Jav. huis, de

blandar van de aji ah on ajin\ KI. het verheffen, ver-

heffing.— 11 ahorn asnjj\ kn. rang, klasse , verdieping

,

afdeeling; ennaamvaneenscheidteeken; TP. en wj.

zva. dioenosnji\ vertrekken, en ajhoenasnjj vertrek, ah

arn asn -* urn asnn\ KN. verschillende afdeelingen. di

(Hnasjjajiasnariji zegt men voor de geboorte, ah oen

ah] oen oji ^koein voor de dood, en diien asn^Aosn l~) q\

voor de middelbare leeftijd. — ditKnasnji of ceji

dioenasnn\ iets rangschikken, naar zijn rang of klasse

verdeelen, klassificeren , naar de verschillende rangen

plaatsen , de rang van iemand, inachtnemen.— / ahorn

asnj\ stel van dingen, die bij elkander behooren

O G)
(vrg. oji xn ia cmji\ cm 1 crn cm oei n en "nazin oen d). ah

idioen asn,i\ een stel, bv. van knoopen.

amaenaJinMSJS. een puntige haak, waarmee een olifant

aangedreven en hestxmv&Tvoi-(lt(Prdkrët-uitspraakvan

het Skr. angkoesj a. pk.); (ook voor brandhaak. J.

Vrg. 07» 'en arm zaruin). — ah ren oji n\ een olifant met

zulk een haak aandrijven of slaan.— ah oen <ki _^a rnv.

ajhoai{Mn\KN. nog, achter naamvjoorden , die een tel-

woord of het voorvoegsel <ki voor zich hebben; bv.

G) * o (p)

'

«57? rui axi oaojn oen oji/j\ nog drie dagen. Vrg. (Eicnihn^w

(L7HN7iaj)n\'KN. het uit- en ingaan van den adem in de

borst. — eÈJutrn(K,i(KnaJiii\ zich uitzetten en vernau-

° ^
. G

wen van de borst bij het in- en uitademen. — om

o G o ..

oentKi^noewK/i^aon/i, naam van een insect.

(Liihrn(kj)ji\KN. inkrimping, vernauwing, van iets dat

van binnen hol is, zooals een hoed of mand (vrg.

ajnaoiaxtn). — (E,irrn(uiji\ inkrimpen, zich vernau-

wen; zich zamenkrimpen, spitsig worden, van de

ooren van een paard; nauw toeloopend, van iets dat

bv. van boven nauwer is dan onder, xn &n i&i icnaj)ji\

een kippeborst.

(n a^Ti z ai hmz(Kojj\ Roll. onkosten.
o

ojiiihm irU/iNKN. zva. ajnorn in.iji\ en ajio<noruji\ — azi

o
oen ax.ijj\ zva. ah im rujj\

ojnarh ruin\KN. een spaak of hefboom om iets op te

ligten (vrg. ahiamruin en cnoiizruji). — ahorn ruin\

iets met een spaak of hefboom opligten.

ahiirn (ruin\KN. het zijn van iets boven iets anders (vrg.

asn arnaruiji en ojnomauifi). — ah<N7tirui\ boven iets

of iemand iets houden; boven iemand of iets zich

verheffen; boven iets zijn, zoodat men het onder

zich heeft; boven iets of iemand gaan, iemand of

iets overtreffen. ah(mnarw<ntKrizin(ui\ jou te boven

gaande, meer dan jij. arwajhi<nrui(K->/i\ onder iets,

dat men boven het hoofd heeft, zitten of liggen;

met geschenken overhoopt. m orh z arn/rui (hn/i\ onder

iemand of iets komen; voor een ander onderdoen,

overtroffen worden, ahi ooi\nrui ~/??'xm oen rui ima\ de

één den ander overtreffen.
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m(Lvin.Kn'2(ru/i\KS. een gebogen arm; iets daar iets

meê omgedraaid wordt; (kromme) kruk van een

boor; een omweg. — (rn £1 rn kii z cruji\ een weg, die

met een bogt omloopt. — rn czi rn kii z ivi/)\ een bogt

of een omweg maken, omloopen; met een bogt af-

wijken. J.).

<najn2arifn(njin\Ktf. loswerking, loswrikking o/opwrik-

kiiig met een spaak van iets, dat in den grond vast

zit, zooals een steen of boomwortel. — rn cuizriKn

(naxnJhz<nafninnn\ iets met een spaak loswerken,

loswrikken of opwrikken.

o a
(LV h'll K)l/1\ Zie CL7) [Kil KH fl\

Qjntn9rniHïin\KK. binken, op één been springend zicb

voortbewegen. — teint tHYiofn~m<n.irniHnn\ een kindje

op de armen op en neer bewegen.

a/naonKN. naam van een muziekinstrument, bestaan-
"-t

de uit een raam, waari?i eenige verschillende aan

het boveneinde schuins afgesneden pijpen van bam-

boe , met losse stokjes daarin, nevens elkander

staman, en die, als zij bewogen worden, een schel

geluid geven (vrg. ojkhti).

(Lit,K}i!uji\KN. bet bekleedsel, bet blad of de schïï. van

een knop of jong uitspruitsel , of van de pit in

sommige vruchten; bet knopje dat in de vorm van

eenige blaadjes op sommige vruchten zit, zooals op

de manggis (vrg. mm aai tuiji).

tunmn m/j\kn. bet gesloten zijn van iets door zamen-

sluiting, zooals van een bloem of zonnescherm (vrg.

(thhiiïLi/i en amarncEnn). — iBÏoaia^a\ zich sluiten,

zicb zamensluiten. — xnarnaji-^Jimarn\ iets, zooals

een zonnescherm, sluiten; zamensluiten, bv. de

beide vlakke handen.

njrivkn iejjj\KN. sluiting, digtsluiting , bv. van den mond

of een schaar (vrg. ojnmnjin en cisiikiheiji). — cejI

kiicejji\ zicb sluiten, zicb digtsluiten, digtgesloten

zijn; den mond digt doen of digt bouden. — aziorn

£j\ iets in den mond vangen of krijgen, door die

digt te doen. iKnajn<KncEJiarin\ besloten raken door

iets dat zicb digtsluit.

rn lei) 7) kti z crpj>\K$. ; rn (uh kti rn cm ~/77 rn kii z cmji\ al

schommelend gaan, zooals een gans of zwaarlijvig

mensch (vrg. rn^iirnKnzKnj).

rn(uhz<nKiizrmj\KN. het door zwelling zich uitzetten of

half openzwellen, bv. va?i een bloem; fig. het zwel-

len, hooghartig worden, van het hart, wanneer het

door loftuiting gestreeld wordt. — rn 'Èi z n hii z cmjj\

ook tvel rn rei z rj Kri z kvji\ zwellen, zich uitzetten,

van een bloem; fig. hooghartig worden, zich gestreeld

gevoelen . — rn ah z rn kd z cmn \ ook wel rn %h zriKriz

<xr>j\^ op de buik liggende zich met armpjes en been-

tjes van den grond opheffen, om kruipende voort te

komen, benaming van een kind van vier maanden;

iemand ophemelen; een werk met inspanning ver-

rigten, zijn krachten inspannen, bv. om iets op te

ligten. — oi ih z rn kh z cm rj kii \ doen zwellen en zich

uitzetten, rn xh i rn kv t kii ~n ri kii \ zie bij <nKnzaan\

— ruirniènrn(Knzamri\ verhoovaardiging.

(L?7 Kn xm n \ ongebr. ; clti om mi ~/77 kii rmn \ KN. luik , klap -

luik; de beide zijden onder de borst of korte ribben;

het niiddelrif ; en naam van ziekte of pijn onder

de borst die de ademhaling pijnlijk maakt; ook

naam van een medicinale plant.

in Kvxni^KN. het zich openen door van elkander te

gaan, zooals van de vleugels en van gelederen; bet

gapen , zooals van voegen van timmerwerk (vrg. iuh

Kiixrnn). — cÉJiarnccnns zich openen, gapen, (bikti

icna<riicnji\ telkens als het ware willen bersten , van

het hoofd van iemand die een berstende hoofd-

pij?i heeft.

xAi kii .1777,1\kn. opening, het opengaan, van iets dat

met een deksel gesloten is (vrg. iLiTiKnccri^). — xh

Knxm/i in a7i,KnrmKi\ van taaisoort veranderen.

—

imtHinazns van iets het deksel opligten; iets, dat
Il co re»»

gesloten of toegemaakt is, openen; een sluijer

opligten.

ajjiKiixrn^KN. stoving, door verwarming , met behulp

van vuur en toedekking. — c^inaixm^ iets stoven.

anafn ccn ~rh kii xmjj \ op de buik of op het gezigt

liggen van smart of droefheid (vrg. [KyiKiixmn). —
céiKïixni\ op iets, bv. op een kussen, met het aan-

gezigt liggen.

;l?7 kii \ kn. de heldere weergalmende klank van ee?i

bekken (vrg. ajn.Kii). — vikii\ helder klinken.

Q„ .. .

(LVK11\ Zie KHW
a~ G)

(L<11KH\ Zie KTlW

(Lm.Kh\KN. touw of zeel, waarmee iemand in krom ge-

bogen houding handen en voeten bij elkander ge-

bonden worden; en een werktuig van bamboe om

visch te vangen. — <u?"k7?\ iemand krom gebogen

de handen en voeten bij elkander binden; gevogelte
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de poten, of de poten en vlerken, bij elkander bin-

den. — (nihii 77i \ een omweg maken; in een ver-

haal of verslag uitweidingen maken, het wijdloopig

maken. J\).

l/tjk7j\kn. de zware weergalmende klank, bv. vaneen

gong; en een bijzonder gekoer, van een tortel (vrg.

(uharh en cuhiKnanin^). — lanais zwaar klinken;

koeren. Een ander zie bij (ktjihiiw

7)rL/n?<KTj\KN. ; ontuhzcuhontuhzajriy op een hoogte zit-

ten en de beenen laten hangen. — on(ui?(hrh\ aan

de kant van een water gelegen zijn, zoodat men

het uitzigt er op heeft, bv. van een gebouw; over-

hangen, van den oever van een rivier.

ctn r> (io \ zie on art > J.

cuncaasnji (grondv. <ti (isn/i) kn. lauw, tusschen heet

en koud, lauwwarm, warmpjes; gerust, voor moei-

lijkheden bewaard; ernstig, met gepaste strengheid,

, van gewicht, oji <nm om trut ^mvan bevelen,

o . cc
ta (isnj\ ruim een reaal wegen. — ajticaasnji\ op-

warming van iets ; ook naam, van een zeer Tclein

witachtig insect , dat papier en lijnwaad verslindt
,

een soort van boekworm, papier- en kleêremijt (vrg.

cui ca asriji) cei ta asn. ta asnjj\ min of meer lauw-

warm, wat lauw. -- (fr) (ai (isn/)\ iets door middel

van vuur lauwwarm maken; eten wat opwarmen.

a cc n o o o
aa cun xn asn n of axiasiasnn\ pass. — ca ta as)itn.irn\

iets, dat Jcoud of heet is, lauw of lauwwarm doen

worden ; verwarmen. — curna asn ~m ia asn (hryi\ lauw,

lauwwarm, bv. gebruikt.

(ur)nri(az(isnj>\*K.T$. terugkomen, weer beginnen of op-

komen , van een ziekte , kwaal of gebrek. — cun on

on ta z asn ~m on ca ? asn ariji\ telkens terugkomend , pe-

riodisch; bij buijen.

iun oa asnji * zie bij cun ca asn/j

\

O Cl -rr O Cl
(un(aasnj]\Kyf. zva. on mn ta asnjj\ vrg. ajn ta asnjj\

o C o n o c
ajii ta asnn \ KN. vrg. cun ca asn/j en on a_w ca asnjj\ — (a ta

asn\ iets met attentie bekijken. —• (a ca asn on urn \

kn. naar iemand of iets met attentie kijken; op

iemand of iets het oog vestigen of gevestigd houden.

curifa•(i5nj}\K.N. onrustige beweging en uitdrukking van

het gelaat, wanneer men in gramschap ontsto-

ken is. — (E,i(aasrui\ gew. (si asi asn ari asnn\ kokend

van gramschap. — nnca\fsnn\ frequentative vorm,

woedend, onbesuisd; onbezonnen. — ojnasiasn^m

en arn *r> ta'cm cmji\ uitzinnig, woedendic
i'S^ji s

van gramschap, zoodat men om niets meer geeft.

on mn (a asnn \ zie bij on ajn mui w

tiajnztnaazasnjj\KN. het met een pangot of ander

soort van mes gesneden, besneden of gefatsoeneerd

worden (grondv. onazizasnji\ vrg. ajionazizasnn). rncum

onazizojasn ^jn z on ca z asnn\ met een mes snijden, be-

snijden of fatsoeneren. — on ca z on (a zasn\ iets met

een mes besnijden, beschaven of fatsoeneren tot iets.

— najnzonazizasniHi^ iets dat zoo gesneden wordt.

aJhcui\ of onnJhzcui\TLW. zva. tan cm/j (tmn (Skr. hang-

sa, Soendasch crii(K.>i).

(L/n fl^i

\

kw. het halen van water aan een put, bron of

rivier. — cg~k>j\\ water halen of gaan putten; fg.

kundigheden gaan of zoeken op te doen bij iemand,

(aajjtcr) (Hyi (uii [a<ri :ari\ sjor. — (anji\ iets gaan put-

ten. — (ui(airj(K.iz(hnjj\ plaats waar men water gaat

putten; iets om meê te putten.

aJhon(3Jiz\ zie (unon(Kjiz\\

am'OJi \ KN'. ; a~j(i~i\ ergens zijn toevlugt of een schuil-

plaats zoeken. ah(Kiamnicuin\ een toevlugt voor zijn

leven zoeken, zijn toevlugt nemen tot iemand, om

zijn leven te redden of te behouden, ia (ki oji ia ann

of oMTiiKOT^ naar elders vlugten om zijn le-

vensonderhoud te vinden. — (aonaj)(hn\ tot of bij

iemand zijn toevlugt zoeken. — (aon (ki am ^m on arn\

voor iets een schuilplaats zoeken ; iets door de vlugt

in veiligheid zoeken te brengen; met iets de vlugt

nemen om het te redden. — tuKaa^is het zoeken

van toevlugt. — oji a-jon (ki (mn\ toevlugtsoord, schuil-

plaats ; toevlugt.

rn(uiiz(Ki\KW. 1. zva. iuïkkj1\ 2. zva. (unihn^nw — on

rr}(i~izj./i'n(L'riz(Kf>\KN. vlammen van lust of begeerte,

naar iets dorsten. (aj(W(n(az(tj)(n<uhz(KJi\ zinnelijke

lust. — cuion(az(KJirn(uriz(KJi\ het vlammen van lust

of begeerte; groote begeerlijkheid.

(un(atK'i/)\ 1. kw. zva. i crrn mrri w(Kiijj\ i. kw. zva. f)icazon(Kjiz\ u

oma/n cam asn \ spr. — 2. kn. weifelen, wankelen,

van moed, die niet zonder alle vrees is ; (ook hef-

tig aanvallen met woorden, opstuiven en uitvaren

tegen iemand; en xnxnajin\ iemand heftig aanval-

len met woorden. J.).

cuiKacuijiY^. roet; zwarte aanslag, bv. aan een pot,

lampzwart, enz.

(uncaa^iji\ zie bij tunxnajiji\

c c
(uncaojiji^Kix. aandoenlijk, aandoenlijkheid, bv. van
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een verhaal of lied. — (ui tui (ui ^9.01 om \ iels aan-

doenlijk maken.

lun tui (uin \ kn. ; rïr> tui mi ~jn tui (uiji \ minachten , uit min-

achting plagen of verdriet aandoen.

iun(cia^jj\KN. naam van een grooten boom, waarvan

het hout tot meubelhout gebruikt wordt, en waaruit

een gom vloeit , die wel onder verw gemengd wordt.

ajniui(uiji\KN. naar iets of iemand, bv. een zieke, ko-

men kijken of omzien. J.

ajn tui (i^ji\ kw. zva. (un (ei \ reuk
,
geur ; KN. het ten toon

gespreid worden, vertooning, bv. van iemands kun-

digheden; het voorkomen van iemand. — (uituKuin

kw. zva. (cïieii\ of (ui (eji mi /}\\ kn. vertoonen, doen

bliiken , bv. moed. mn on urn (uiiuifui^^i^h ; asn fthn ihi

w\ spr. (ujcukui -yn(trj(3k^\KN. met de neus snuiven

om de reuk van iets te onderscheiden. — oitumcui

(uij\kw. zva. (kh^i\ met de neus waar te nemen, te

ruiken; en zva. thrn,viasn\ of tuil rj asn ? on n\ — oimnt

cukuiji\ zva. osi(uia,/ijj\ — asi(uimi^A\ iemand iets,

zooals zijn kundighedem, laten zien of ten toon

spreiden. — nsi iui(ui^ioi(Hyi\K^. iels, zooals zijn

kundigheden , laten zien, doen blijken of ten toon

spreiden, on aai ca (ui ^toi (hh\ kw. een geur verspreiden.

oi(unoi(ui(uijj\'KN.; on on oi (ui (ki/)\ in iets snijden (vrg.

oiiunoi tui mij), (mi 01 tun 01 (ui (uijj en on urn on cukuiji \ pass.

— {on (vi oi (ui (uijj\ snee; vrg. oi <ui oian tuijj \ — onten

on (ui tui n\ een snee maken. — acn ui (ui on cm tui n\ een

snee krijgen. J.).

ai mn on tui 2 (ui|\KN. scheef gezet, geplaatst, hangen, ge-

wend of getrokken (bv. van het aangezigt. Vrg. on

on (vn on <cm). — on (EjI <n (ui

2

ikiji \ scheef, bv. iets knip-

pen. — oi(uioi(ui2!uijj\ iets scheef maken, bv. iets

scheef snijden of zagen. — oi (ui oi azi z tuij\ scheef,

bv. een hoek, en van een scheef gezigt.— oiiejiricciz

(m^n zva. oj (ui on (ui 2 tuijj\ en de oogen scheef wen'

den, scheef kijken, of een scheef gezigt trekken

(vrg. on^i oi (ui 2). — oi (ei oi tui t (uiji\ hetz., en ook

een vaartuig scheef, in een schuinscherigting, wen-

den. — oi (ui oi (ui 2 oi (ui -^i oi osi i (uijj \ gedurig een scheef

gezigt trekken of scheef kijken.

(un(Ki^\ 1. zie (ltiiui^w 2. KN. , (uïial>>q\ of (uniui^\

kw., het aanrukken, voorwaarts gaan, vooruittre-

den, zva. ojïkik\ (vrg. (uii(uicmn). — iêjim^kn.,

(êi(Uiq of (EjKui ^ \ ook (hi (ui q\ ah tui q en on (ui q\ KW.

,

aanrukken, voorwaarts gaan, vooruittreden , tegen

iemand (een ander (èicui^ zie bij oji (ui /) . (unori(ui^\

KW. zva. aji(Hjn^onjj\ — (ui mi ^ a_m

\

KN. tegen iemand

oprukken , op iemand aanrukken. — qgi tui q mn rj om \

troepen laten aanrukken of oprukken. — iui(èimi^\

het aanrukken.

* O •

(unmi?\ zie mnmi^w

ojiimiorio (in Bantam en Tjeribon mii mi mi n\ os. «icun

(kjj(hto), verk. mi(Hiji\'N. zva. mn (hii\ am\ of(inomn\

vrnw. van de eerste persoon, in Bagelen en wj.,

als ook in OJ., in de spreektaal in gebruik, in de

vorstenlanden alleen door den Vorst in hoftaal.—
om (Eiïcui cinj)\ kn. zich als een voornaam persoon voor-

doen; ingebeeld, hoovaardig (vrg. crn iejioioj)).

(uh mi on \ zie tui on \\

(uh <kji\ kn . het sterk hijgen van den adem (vrg. ajion

oi au 2 tuij) ; vernieuwde betaling van pacht aan een

nieuwen dorps-bëkël, die in de plaats gekomen is

van een overleden of afgezetten bekel, aan wien

de pacht reeds vooruit betaald was. — iuimi\ op

nieuw pacht betalen, (uimj/uh(ui\ sterk hijgen, van

den adem van iemand die buiten adem is.

tunmi\Ki$. het van zijn plaats verschoven of opgescho-

ven zijn van tets (vrg. ojikukio/)). ajnmi(unmi\ naam

van een soort van zeeslak of horentje. — (ejÏ(ui\

van zijn plaats opschuiven; zich van zijn plaats

verwijderen, ergens vandaan gaan; fig. van zijn

gevoelen afgaan. — onmi(ui\ verschoven, van zijn

plaats verwijderd; ki. uit zijn rijk verdreven, ge-

vlugt, vlugten (mijui

nn\ voor lem

CY

r Cl G) . a.CY
N. cun (ui(i^\K.). — (Ui(K.i

van zijn plaats opschuiven. — (ui

tui <-n ri (kyi \ iemand of iets van zijn plaats doen

verschuiven of opschuiven; maken dat iemand van

zijn gevoelen of voornemen afgaat.

. o/ o/
ajii(ui\ zie ajn(ui^\

(uh(uj\ zie (uiiruiw

(uh on {(ui 2 amji\ zie on i(ui2cmjj\

mn tui (halo \ zie (uii (ui amn

\

(uiii on tui 2 (Kii\ of on (ui 2 om \ (verkorting van cuii oi (ui 2 <un)

naam van een boom met welriekende bloemen (Skr.

asjoka). Een ander y(ui2nrn\ zie beneden.

(uii mi &a n\ zva. ojtkuiw — (ei(ui(iaji\ zva. (ejiojiw

(un Li (iciji\ kn. sterke, aanhoudende aandrang met

vragen of verzoeken. — (ui(uiaxyi\ sterk aanhouden

en aandringen met vragen of verzoeken .

lastig vallen met vragen.
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ajnajiasnji\ tun (ci cruijp

.O - O
(un(K<iasnn\ zva. (un^i(ian\

ILffl (Kiauin 1. KN. 2Z£ (un(Kiruin\ 2.K. zie onrunzoi rui ^\\

nrtin\ zie bij (ói (KnrL,in\

antuhonaji rein \ Holl. hengsel, on tun on iki ru tzijj \ een

hengsel, dat op een dnim draait. maJhrntKaiïuiiprs

een scharnier met gebogen bladen, knier. oniuhoncKi

%u>M^ een platte scharnier.

rtvn (M tuin \ KN. ; rei
;̂

; (u?rt \ wegduiken (w^. tun ia ayja \

O o .

oji rui trui tuin en (Kiiciajin).

a„C Q- O • o O
(uniui tuin\ (ckkji(ui/]\ zie nm tui tui n\

- O - O
(uncKi tui n\ zie (uri(Ki(cnn\

curj (kjj (EJin \ zie mn (kij (ejiji \

* O . O O
Ti a/n »jj <£<? a\ (Ti tei (ki cejiji\ zie on tun tui (Eiiji\

<uh(i~o<rnn\KN. het voorwaarts trekken , oprukken , aan-

rukken, zva. (uh(Kj)^\ en cuh(Ki^\ maar van een

e te zamen. •— tcia^iomn\ voorwaarts trek-

ken, oprukken, aanrukken, verder voortgaan. —
tci dji om on iKn \ volk voorwaarts laten marcheren of

aanrukken,

ken, enz.

O
i\ het voorwaarts trek-

(un(Kimnn\KN. gesnik {vrg. tK^[^(iay)). — (&i(Knamn\

q„0 a-C .,,
gew. (EjKKji ern (kd amjt\ snikken.

(L/h (k>i (cnn\ zie (un(K0(cnn\

tun (Kii (cnn \ zie ivn (Kji tuin

\

aaaizcui (cm/j\ kn. voorover met het

no(oi z (Kf)(irnn\

(uh(Kfiiunjj\ ongebr.; rn aaiz cm (cnn-*

aangezigt op den grond vallen.

zich werpen.

met het aangezigt op den grond gaan vallen of

' 7
(Cl (KI (UI ~J1

iun\ en cci
i

oji (ui -~ji rn aai \ iemand met het aange-

zigt op den grond doen vallen.

on (uh z (ui (crifi\ zie (uniKi(cnn\

(uh(K>i\KN. kieuw , kieuwen (Sd. asang , Ml. isang

of in sang). — ickkji \ een visch grijpen of vast-

houden door den duim in de kieuw te steken. (ckki

cuhaJis inhalig; naar zich toe halen, wat iemand

niet toekomt ; het onderste uit de kan willen hebben.

iun aj) \ zie

tuntp\ of

zva. (untirns nai\

ajn(ui\ cp\ ajnontciz\ >cciz\ kw. vmw.

W
O C

<unrtia7iz\KN. komfoor, vnurtest (vrg. aai tui tan en tui

natini mi (mn bij (un(ui\ I.).

tun on tci rutn\ verh. orf(ciruin\K^. bezwaarlijk, moeilijk,

ongemaklij k, lastig (vrg. onmnrui^). — (ei on (ei rui ~m

ontcinruins bezwaren maken, niet gemaklijk zich la-

ten vinden; iets moeilijk of ongemaklijk maken,

bemoeilijken. — (citn(cirui\ iemand het moeilijk

maken, bemoeilijken, aai on (ei rei ann\ moeite hebben;

moeite, die iemand heeft of ondervindt ; de moeite

doen om iets te verrigten.

(un<ci(ruiji\KN. het uitsteken van iets, zoodat het ge-

deeltelijk zigtbaar is ; het half ontbloot zijn (vrg.

o
cunazi <ruji\ (untci (uij\ ontuizonxanzruin en tui ra trui n);

tun (ei <ruifl^ K. zie bij cuiitia.-— (e<i (ci (rbi/j\ kn. ergens uit-

steken, zoodat het voor een gedeelte zigtbaar is ; zich

half ontblooten; een uitstekende punt.— (ci cci oruirn urn \

iets doen uitsteken, half ontblooten; laten zien,

laten blijken.

(mi(CKrLi/j\K. zie (unvaw

(urj(cirui/i\KN. of KW.; (zicirtin
Q Q .

\ zva. (zi(ciuiji\ (vrg.

cun ca <ruin \ rei (ci (ruin), (ei (Cl (rui (Cl artnn \ KN. spr. voor

aarzelen.

(un (ci

q

\ kw. zva. rruniw Vrg. (untfn^

6
nm (Ci q \ KW.

(L/77 ££7 ^ \ Of (UT1 on (Cl Z^

(un<r)(cizq\K]$. ergens, bv. aan het

TT Cl O
(crtKijw vrg. tciarui^

zva. tun (ci q\ en (un (ci .? w

, zich ziek

voelen, pijn hebben of lijden, (ia cun on pi z q\ of (ia

•^
pass. (unoi(ciz^(Ki(tu^\ afgemat en ver-

O
moeid, of ziek van vermoeidheid, (unnnanz^cmni^

(unarin\ door de hitte afgemat, of ziek van de hitte,

die men lijdt.

mïionrnz^\ zie (un cci %\\

O
(unri(cizq\ zie bij tunigijw

(unici\ zie (HjïW

o/ . a/
tun (ci \ zie rui \\

/ . /
(unap\ zie (ruw

ci\

fty/7p\KN. nalating van een belofte, door die niet na

te komen (vrg. asnrui en (uiéi). (eji (ci \ nalatig

zij n , door niet na te komen.

Omn ia aai /)\ zie (c±(hai/)\in\ zie (ci!'

'&1^T (lOJJ,

O
(un (J77 (kji n\ zie va (Kin e?i enÏVW1 &°yl ^(CKK^JI^

mn ai (ci tuin \ ook wel (un <ci(Kin\KN. zich stil weg bege-

ven , stil heen gaan , zonder afscheid te nemen

,

wegsluipen; zich aan een kampstrijd onttrekken door

zich uit de weg te maken.

O o
mn na tuin\ KW. zva. (ui iko *ain\

'WXJl :ar
o O

tunpi (L/jfl\KN. intrekking, zooals van de uitgestoken

tong in den mond (vrg. tuiitKi min). — (Eiaaajin^

Q.C
ook wel (&i(ci(cnj

o O
(C1(CI (UIJ]\



,j?
N

(F)
cuncnom\ 111

zooals de uitgestoken tong in den mond, intrekken.

cun ca \ zie crui s\

cun ca \ zie cruiw

cun cui \ zie trui w

cun encaz\ zie a\ rui z w

<un xncui a\kn. gaping van den opengesperden mond (vrg.

(uncncaz (ui/j en cui ca cuijj). — c&i ca cuiji\ gapen, den

mond of bek wijd openzetten of opensperren. c&ica

oji ca cuiji aanhoudend den mond of bek opensper-

ren. — (cicci aj}-~irnihrn\ den mond ofhek wijd open-

doen of opsperren. — cui crui ca cuu\ zie beneden.

cun on ca z tuin of mnon (ei zeen^\KN. den mond wijd open-

zetten; geeuwen (vrg. (uncacuiji\ enn MjI (hti tui ^i (Hin

encKjnncn.'izencazcuin\ Ml. m eng o ew ap) ; ook iemand

, .O o O
toesnauwen, cun cm cun enn ~m en cci z tuin en ciacmcun

chii ~m on (Cl z cuiji \ spr.

cun ca iyfl\o. over iets heen zien, iemand over het

hoofd zien; zich boven anderen verheffen of laten

hooren {vrg. cuiicatuin). — tci ca cci n\ een uithoek,

kaap (vrg. en cm zen <cm z ciuin en xmnky— cuii ca cui ~^i

anri of cun ca cen chiji\ het aanzien van een zaak,

wat men er van te verwachten heeft; het voorko-

men van een persoon, waaruit men kan opmaken

hoe hij gezind is. cun 11 ca z cm ~m<cci tain\ er op let-

ten hoe iets zich laat aanzien, cun on ca z chi ^rn ca ten

(Hin\ hetz.

cunca iuin\KN. het met een gedeelte uitsteken of ko-

men uitkijken van iets, het uitgestoken zijn van

het hoofd door een opening (vrg. cuncacuyix tuijdff

tuin en cun ca ruin). — cEica(uijj\ met het hoofd er-

gens uitkomen of uit komen kijken; ook van nagels

die boven de vingertoppen uitsteken; fig. uitkomen,

voor den dag komen, van iemands verstand.

J777

OJ

(uhcm\ zie cn,uhzcm\\

O ^ Q . Q
cunam\KW. zva. ccn&iw cun cm cun om \ kn. specerijen,

kruiderijen, geneeskruiden (vrg. cumncKn).

iuhcnom\ zie cuhricmz^

cuhvicmz\N.,tuhrncm\K., cun cm czin\ KI., gebruik; dragt;

wat iemand gewoon is te gebruiken of te dragen.

De grondvorm is cun on om z \ cunrriom\ of in één let-

tergreep rnomz (nggó) en om (nggé), en is inwj.

in gebruik in den zin van tot gebruik van, of van

tot, waar spraak is van een gebruik tot ofvan

dien e n tot ie ccir)omz\ ca en om \ ca cm een!X

iets gebruiken, bezigen, gebruik van iets maken;

een kleed dragen, aandoen, aantrekken (vrg. iccickj

007^); zich kleeden; een naam voeren; ook ca en

-770T7ZNN., (arnom\ gew. c&i(u»\K., voor met, mede,

tevens ; vóór een zinsneémet dat.

O
rncunz^n ca on om z\

cqcaiz(Èiïapooi\ niet met, niet daarbij; zonder, cuiO
a G)

cuh'nomz\ (incunonomz\ of cuienomz\ cui cui en chi\ (di-

foenngge) pass. ca on om z cun on cm z\ ca en cm cuh en

encm\ ca om (si ~m om cuiji\ zich aankleeden; gekleed

zijn. — cHri(nomz\ (Kiir)om\ om cm csin\ in gebruik

komen of zijn; in gebruik; te gebruiken, bruik-

baar; het te gebruiken of benoodigd zijn. taaZion

noomz\ al gebruikt of gedragen. — ccien cm zaa\ ca

onomcKi\ ccicm^i\ iemand iets, bv. oorkrabben, te

dragen geven; iemand of iets iets aandoen, ca en

en om 2 chi ~/n on om z (hó\ ca on om cui ~m on cm chi \ ca cm

czn~mcm&i\ iemand aankleeden. — caticmzcum ~m

cncim\ enz., iets te dragen of te gebruiken geven

aan iemand; iets iemand aantrekken of aandoen;

iemand of iets gebruiken tot iets ; ook (van aai

rnomz) iets of iemand als bruikbaar beschouwen.

—

(uhriomziKy^\ cun en cm (Nin\ wat om te gebruiken of

te dragen, bv. gekocht wordt ; goed om gebruikt of

gedragen te woorden, deugdzaam. — cuh en om z chi Jh

rnomz on n enz. wat door iemand (bv. door eenman-

trï) gedragen wordt, dragt van iemand; ook, cui ca

om fci (uij\ ki. , het te maken gebruik van iets. —
(ui(aonomz\ enz. , het gebruiken enz. cui cci on cm

z

\ N.

,

cui(ciencm\K., cuncmcEin en cun cm oeji ~jyi om czi chijj

KI., iemands kleed, kleêren, gewaad; gewaad dat

iemand voegt, dragt voor iemand. — (&icacncmz\

N. , (E,iaaonom\K., gekleed, bv. in lompen; aange-

kleed, goed gekleed, verkleed. — cai art en on z tS\

(En ca in cm (Hi \ iemand aankleeden of verkleeden;

iemand een gewaad geven. — cu cun cm cbiji of cui

cuui om cejji\ kn. acte van investituur of bekleeding met

een post en het beheer over landerijen van een

O
Vorst of Groote ; pachtbrief. erm ajui cui cuui cm cma.\ hetz

G)
cunonom\ zie bij cuhenomzw

G)
cun en cm z\ zie bij cuhcnomzw

uncm\ zie en cun cm \\

iujicrn\KN. duivelsdrek, asa foetida (Skr. hinggo e).

Q. .. .,

en cm z 11 dJ) z cun om \ wijnruit.

cn(uhcm\ of cun cm \ KW. 1. zva. caca chi n enen cuh zckji\\

2. zva. cun cui ceji (eig. hetzelfde woord als encun tsi).
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gelijk; als; en bijaldien, ingeval, iu) rj tuh cm mi tzi aai

ann%\ geheel gelijk als.

oncLVZcm\ of cuiicm\KW. zva. cun vitHTyi ennicui\ {Skr.

angga, lichaam; lid; hulpmiddel); kn. , avj. , bena-

ming van een zekere hoeveelheid gèdèngspadi {zva. <un

tBiasna? volgens Jansz een vierde gèdèng?!). tuh cm

(hnjj\ cun cm r> K7\ of (un omtKiM cki[i\ KW. zva. nr
j,

aj^

fnrn.\ en ajn tui (Ei -n iki\\ en cuh z cm cm *~n \ KN. benaming

van een wapendrager van den Vorst, en cuh z cm <ik

(tl)\ eign. van een zoon van Brama-kendali. — en

o
r)(uizcm\ zva. ccidJiHiifj en cuicokhiiw on clui z cm cun on

o
ai ca z cm en (lu z cm \ spr.

cuh cm q\ en cuh cm %\ KW. zva. cuhvn? {cun t> ^ ) en (htj

.O r .O
.Tvn^w cun cm ^\ ook zva. cun crn cui/i en cupj^w

G) o ,, , . o
iuncmq\ Md. zie (untiiiw

q„ •

.

(tv cm ?\K. zie uncmjw
a„ o o

cun cm $ \ K. zie cun auui w

cuh cm %

\

n. , cun cm pK., het opklimmen , opgaan ; klim-

ming, stijging, bv. van het vjater of van den prijs;

het hooger in toon worden, op hooger toon gesla-

gen worden, van de gamelan; opschnring, het door

middel van een ladder in de loemboeng gebracht

worden, van de padi; steilte van een trap (vrg.

cunom uw n) . — (Èicm^\ ceïcm?^ opklimmen, stij-

gen, hooger worden, opgaan, optrekken, csicm^turi

tien 11 asnji\ aan land stijgen, landen, tèicrn ^cun(is:\

als bedevaartganger opgaan, ter bedevaart gaan. di

cm?cuni*ï\ opklimmen tot Adjar (leeraar). cèicm^

iuncKji'-n(£,i\ de trappen opgaan naar de Soerambi,

voor de priesterlijke rechtbank komen, van een

regtszaak. — ccicm^cun\ ccïcm ^ cun \ iets beklim-

men ; bij of langs iets opklimmen ; naar iemand of

iets toeklimmen; tegen een plaats of een vijand op-

trekken; ergens iets opbrengen, zooals water op

een akker ; aan een man zich tot een huwelijk aan-

bieden , van een vrouw ; en in dezen zin ook cci cm %

luhcm^cunw — rcj cm ? cun on iun \ cm cm ^ cun (Hn an n\

iets of iemand doen opklimmen, doen rijzen, doen

stijgen; iets ergens opbrengen; padi in de schuur

brengen; van een geweer den haan overhalen ; bijeen

erfverdeeling een even getal porties met één ver-

noogen. — cuh cm ^ cuh cm ^ cun cm /j\ run cm ?(IjW cm q cl.ii

chiji\ opgang in de hoogte, trap naar boven, iets

daar men bij opgaan of opklimmen kan; het was-

schen van het hoofdhaar in het begin van de vasten.

cuh oii^\ ongebr.; xjii in ^ cuii arn .? \ kn. de meerdere of

mindere hoogte van de waarde van dingen van de-

zelfde zoort ; het onderscheiden gebruik van woor-

den en uitdrukkingen naar het verschil van rang-

en stand {vrg. cuhchi^\ zva. (uhcm (ui/)). — (êicmq\

1. deftig, van iemand die op zijn rang of eer staat;

wat goed staat, goed staan. 2. cÈiam^Ma., dicm^\

k. , met opzigt tot, betreffende, aangaande; wat

betreft; wat aangaat (in, het spraakgebruik zva. het

Ir. quant a); bij God zweren, cnajnznnci.icm^cun

cun om (ei nn (hn\ niet overeenkomstig de godsdienst.

cêjarn ^iun\ of on x.u cm 111 ^(L,n\ en c£icm^cun\ betrof

het, indien het betrof, wanneer men een vergelij-

king of beeldspraak aan iets ontleent; bv. «DeEló-

boom is, en x.u pi cm <> cun curi on hji z t arm aa cun /i\ indien

het een mensch betrof (van een mensch gesproken)

trotsch."

cuticmoneunz asn \ zie bij ernenchvzasnw

cun r> cm (hnjj\ zie bij (l,ti ri cm z cki n\

G) G)
^

cun en cm cm (j\ zie cun en cm z ia n\

cun en cm z chijj\ of in één lettergreep en cm ztmi (ngg on)

N. , .uw rn cm cm q of en cm (hij (nggèn) K. , cuh cm

(Kin en cuh cmn chiji\ of eyp onji en cmn chi^ kw. plaats,

plek; de plaats waar iemand zich ophoudt; ook

G) G)
run en cm z rm rt \N. , cun en cm cm n of cuèh ort cm an<n\ k. , hulp-

woord om van een gezegde een naamwoord

te vormen, even als on turn on rui ^\N. , (uh(K.icn_yj\K.

{zie de Gr.). (hiïia(HicKi(ijTinicnizii(Ki'Kwasi>cai\ waar

hij ook gevonden wordt. c^icurhii<rnz(Hi~jnoncmz(Kiji\

op alle plaatsen, onverschillig waar.— (èi(nonz(Hin\

cÈicncm(Hi/j\ ergens zijn plaats, zitplaats of ver-

blijfplaats hebben of houden; zich ergens plaatsen;

zich ergens ophouden; gestationeerd zijn, van troe-

pen; ergens zitten, blijven zitten, vastzitten, bv.

van een pijn ergens in het lichaam; gevestigd, bv.

van een vaste betrekking. (Li<hiuhii cuj^oiicmziHi^

een reeds gevestigd (rijp) verstand. — tci on cm z (ht\

azioncm(Ki\ of cci en cm <hi\ een plaats bezetten, er-

gens zich neerzetten of vestigen; iets, bv. een huis,

bewonen; ergens zich bevinden. (hiicnamzHi(Hij)\N.

,

(Kiicuhcm (Hiji\KW., (K7i en cm (Ki (hiji\K., wordt gezegd

van een plaats waar, en van een persoon, bij wie

zich iets bevindt. iHhiimiz(Hionahzcuii!rL)\ slecht



imam ui\ (LTIti cm \ 113

ca ti cm i itn ri uii •

G)
(UI 77 777V™

volk bij zich. in huis hebben. ui~inricmzui(Hi[oui(ijinr>

(Hi/i heldenmoed in het lijf hebben. oJwhtncrmipi

fnkiuin\ iemand bij wien trouw en eerlijkheid

woont, iemand die een trouw en eerlijk hart in den

boezem draagt

a<iji\ iets ergens plaatsen of zetten, zooals een vo-

gel in een kooi. — (Ci ti otizuiui/i\ iu ti cm ui ui ,i\

de plaats waar iemand of iets zich bevindt, staat,

ligt of zich ophoudt. — (èirj cmz kj\ cèinqcmui\

(P) a j. G) o
zva. (ci<ricmzui, of a^iicmui\\ un xji 77 cm z ui uyi\

un al-» ri cm ujuip bezet, betrokken, bewoond, of

te bezetteDen, enz. — (ei ti cm i ui tiuh^ (éi tim ui un

(Hifi\ iemand ergens plaatsen, zetten, doen of la-

ten wonen.

aJh cm (Hi \ zie cm chi w

O
0,77 77 crn ? \z \ zie cm rinozw

(Lncm\KS. koppel van een op zijde gedragen kris of

zij geweer,
/

(uicm\ 1. een zijgev:eer of kris aan

een koppel dragen of daarin steken (vrff. (cmirt cm\

bij (Ki^ricm). 2. geld leenen of te leen vragen zon-

der pand.

CY
0.77 777 nKX. paal die dient om iets vast te zetten; be-

paling, vaststelling, wetsbepaling, wet ; verzekering.

ry (y cy
cru (l£i iAi cm \ of ruviiiuri 777077 cm\ schriftelijke

ry c CY
wetsbepalingen, wetboek. (uhcrn\ en x.ricinrinn\ of

(uhcmnruLi uifi\ als maar, indien maar, mits. 0.77

cm uii ri.lm z\ als het maar een buffel is, d. i. elke

CY . . .. CY
buffel. Ti (ui) znocuh cm ri tui z\ niet iedereen. — ah cm

nn\ voor iets bepalen of een bepaling stellen; bv.

(Lii un iici un ~ii (rrm £? ui ui \ daarvoor bepaal ik een

maand. .7.77 cm xm cm no (Hi fi\ gemaakte wetsbepa-

CY CY
lingen. 77. 7 ;uVlïi cm ilt) cm nn ihi /j\ schriftelijke wets-

bepalingen, wetboek.
. CY . O . CY
ca cm ^~n uiji oj ici mi cm *~n

tel-(Hiji\ wat dient om iets te bepalen of vast te s

len. (un (Ci crn nn (Hi ,p voor vast bepaald. — ajiaSi

cy ^
cmnnuip vaststelling, bepaling; voorbeeld; ge-

woonte, gebruik, wijze.

o/n cm>\ KN. 1. ledigheid, het niets te doen hebben. 2.

wijn (Pers. Jol- ftJ> om -mem \ wijnstok, tiuiz^ (lti

cm \ wijndruif. mh cm o/n 777 77 to \ bij ledigheid , als

men leeg zit of niets te doen heeft. — iaicrn\ niets

te doen hebben, ledig zitten of ledig loopen; bui-

ten dienst zijn; zonder werk; geen dienst doen, fig.

voor ongebruikt liggen, ooi,

z

j? nzicrn^ een ongetrouw-

de weduwnaar, on 1x1 <£i orj \ slechter is 't ledig te

zitten, een spreekmanier voor tijdverdrijf of tot

tijdverdrijf. — auhcrnnri aany die niets bepaalds te

doen heeft. 71 Ci z

.

lïi cm no ui n\ iemand, die aan geen

vaste werkzaamheden gebonden is en vrij over zijn

tijd beschikken kan; een lediglooper. — 0/777707777

ui/j\ wat dient om de ledige tijd te passeren, tijd-

verdrij f , tij dkorting.

,7,77 77 777 \ ren 77 on \ of m een lettergreep 71 cm (ng g er)

KN\ een woord dat in plaats van ri ip i r> na of o/n

Tjrrh gebruikt wordt, wanneer men een kind lief-

kozend of vriendelijk toespreekt: lieve kind! mijn

lieve kind! En zoo noemt ook wel een man zijn

jonge vrouw.

G) / . /
•en Ti cm \ zie (Lwri cmw

ajncm\ 1. kw. weggaan, heengaan; vertrekken. 2. KN.

zva. Ti run cmw

(L7icm\K8.; (cnam\ iets, zooals de zamengepakte korst

van den grond, los- of opwerken, los- of oppeute-

ren; iemand aanvuren, opporren of aanporren.

77 7_7? 777 \ OOk 77;xjricm\ ook7)(LVcm\ en x/ii cm\ kn. lustig, opge-

wekt, opgeruimd. — 77 077 077 77 o/n 777 \ zich ver-

lustigen.

o/n 777 tin kw. zva. (kitliui\ Dinsdag (Skr. angg dr a,

naam van de planeet dfars.) xjciuriLrhcrnnriunaji^

(verk. cm-nuncui^) kn. een Dinsdag-kliwon, die

voor een heiligen dag gehouden wordt, zoodat een

maand, waarin zulk een dag niet voorkomt, voor

een ongeluksmaand gehouden wordt.

ajhicrn^\KN.; o/n icrn ^ mh ; 077 <j> \ onbeduidend, van geen

belang.

0777/077 K77,7\KN. iemand aanhouden, vasthouden, belet-

ten om weg te gaan.

(L7i[cmuri^\ zie cwTiicrnzurijis

0/77 77 cm? uii n of (uh\cm(unn\'KS. wachthuisje aan den

ingang van binnenvsegen, aan de grens van kam-

pongs, enz., om te v:aken tegen kwaad volk, dat

binnen wil sluipen. J.

o/?? icrr>(Kij\ KN. bluf (vrg. o/rj 077 ojiji en cm mj).— <ci /077

(uijj\ bluffen.

(LmicmaJij\KN. waarschijnlijk zva. tunmrnoui/i^ alleen

achter 7inox.urLin in gebruik: 77-77 lutliJti cm (kij \

een reaal zilver, een reaal van dertig wangs, een

Spaansche mat.

(LTi.cm^.i/i of 77o/77'077.?^/>\KN. Engelsch, de En-

gelschen.
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enn_wtcr>icKij\ zie ajn jcrnrKi n\

aJh rormKN. naam van een boom met zeer ligt hout,

waarvan dobbers voor netten en houtskool voor bus-

kruid gemaakt worden.

en a^ii 2 rj rcrh 2 \ KN. zva. ajn cei ~J ikhjj\ ophemeling. — en

nr)a2urn[arhz\ iemand of iets ophemelen, prijzen,

voorn, om te vleijen of te verleiden. — tuitnccizon

(n\aru\ ophemeling.

ajnam<hmj\KN. dunheid, vooral van iets dat ergens

dun gemaakt of geworden is. — <ei cm cunj)\ ook wel

(£ick?)ckhj)\ dun, ergens een dunte hebben; in 't mid-

den dunner dan aan de einden ; dun van middel (vrg.

ajtasn). <— a^i cm itwjt\ dun maken; in 't midden

dunner maken door uitsnijding of uitkeeping ; ver-

mageren, mager worden, uitteren. — eC)or)ciai\ mv.

van cè)cm(Knfi\ — a% ott .kt? chi/jx inkeeping, zooals

in'poten van meubels tot verfraaijing van de vorm.

h~n 3

(?) o (?) o .
7

.

cun cm wn ~m cm urn anjj\ naam van een vliegend in-

sect. — cCfi cm toyi\ ingedeuktheid , dunte om het

.,i (?) a
midden; en zva. ieji <m a<n n\

aji>rncmï<icnji\T£.~8.; cuii ?? cm 2 im ~/n r> crmcnagi an/j\ een

soort van boomhagedis met een lel onder aan de

hals {vrg. ffoxn.ni asnn)
(?) (?)

cun en cm 2 ren ~n en cm 2 K77

(?)
>am/)\ de hals boven de strot.(K)j)\ zva. as)iencm2cnnn\

ajn cmnrnn\ zie en cun cm urn n \

(n(uhcmi~ni!j\KN., cuncmunj)\KW., staande zwemmen

(vrg. mcS).

ninjr)cncm2(K-n/)\K8. wending, die iemand neemt onder

het gaan (vrg. encuhenciai2arnn). — en cêi ri cm 2 amn\

zich wenden, een hoek omslaan, een wending ne-

men, ook van een weg ; afdwalen, zich afwenden

van iets, van iets, zooals van zijn werk, afwijken.

<n tèi cm rt arh ri cm 2 arnn\ links en regts, van de ééne

naar de andere zijde, zich wenden, wijken of afwij-

ken. — en (ai n cm 2 yri rn vu \ iets wenden; aan iets

een andere wending geven ; iemand op een dwaalweg

brengen, doen afdwalen. — en cun en cm 2 urn aan of en

en aJi riem 2 en ooi ^Jii ri cm 2 kt? aa/i\ wending , bogt , hoek,

van een weg of stroom, on rut ri cm -Ji rt cm 2 urn cwjj\

een zijweg.

encuh2r)cm2Kiy\KN. het merg uit de arenboom, aren-

sago, die, na gezuiverd te zijn, djixncurninnchnj ge-

noemd ivordt.

asn cm asnn KI. van en cun 2 71 a
rrm\ snoer of krans vange-

regen bloemen kn. gedicht, opstel, werk {van let-

terarbeid); verdicht, verzonnen, bv. van een ver-

haal (vrg. njcsi-^iiH-n).— atm asnn\ KI. van enxmen

cnxmr)\\ kn. iets zamenstellen , opstellen, dichten;

iels in zijn binnenste prenten, arh ah cm asn n\ de op-

steller, de auteur. cui cm asn ~m cm asnn\ iets verzin-

nen , bedenken. — ajhcmasn aan of cuh cm asn ~/h cm

asjj(HTjl\ het zamengestelde of opgestelde; verdicht-

sel, verzinsel. — cm asi cmasnn\ het zamenstellen,

enz. ixsr^a-,iccicmasnn\ of enkel oji a~i cm asn n\ dich-

ter, schrijver, opsteller.

cun cm asnn\KN. het heimelijk de vlugt nemen , heimelijke

ontvlugting. — c&i'cm asnn\ heimelijk zich wegmaken,

wegloopen, ontvlugten. — ecïcmas)>\ iemand hei-

melijk ontvlugten; iets ontduiken; tot iemand vlugten.

aai ajii cm asn aa n van iemand, wien iemand heimelijk

ontvlugt is, en die een viugteling bij zich ontvangt.

— ccïom asïi 71 (hu \ iemand heimelijk doen ontvlugten,

tot ontvlugting behulpzaam zijn, heimelijk ontvoe-

ren, schaken. — cuiicmasii aan\ iemand die ligt ge-

neigd is om zich heimelijk weg te maken, a/n'cm

asn ^11'cm asn aan vlugteling; en de plaats waar een

vlugteling zich ophoudt.

cun cm asnjj\ zie om cm asnn\

cun cmcu)n\'KW. zva. aaiajui\ en cmr

icrncKi)j)\ bluf (vrg. cma^ojj). cvi

sprinkhaan met zeer dun lijf en lange, dunnepoten,

asn ctx) cun cm ajin\ een band of streng garen, die een

vrouw, die in arbeid is, om den middel gedaan en

gedurig stijver aangetrokken wordt.

cm tv) cm \ kn. zva. cun

rui (uh cm ajin \ een

ca cm (Kin \

bluffen; bluffend tarten. axicmcun ahcm(Kan^\ spr.

cun en cm (va\ eign. van een Bagawan.

cun cm aa n\KVl'. zie bij cun en cm 2 on r>\

cun cm eru/jxKW. zva. cicji cai aan\ onbezwaard, geen bezwaar

hebben, bereid zijn om iets te doen; kn. ligt, niet

zwaar, gemakkelijk; ligt geladen, nog wel iets meer

kunnen laden, van een voer- of vaartuig (vrg. en

er/cunenerrh). — a^ ern truien aai \ iets verligten.

O >.(?)• O)
cun cm cruin \ KN. ; cun cm tn_i ~/m cm ruin \ wat iets , zooals

water in een goot, in zijn loop belemmert; hout tot

het aanleggen of ophoogen van een dam ; ook nat

hout , of iets anders , dat onder het brandhout ge-

legd wordt bij het aanleggen van een vuur op een

vlakke plaats.

o,
ojd cm ciuin\ zie ni cun cm :iui,j\

•Hl W
un cm roji\ K. zie aJt.(Ui.\ N
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ciAicmcrujj\KN. boven anderen uitsteken, de of hetuit-

stekendste zijn; overwinnen; overwinnaar zijn of

worden; overwinning {vrg. asri^rn run en lünömirwn).

— ci,icmarun\ bovenuitsteken, hoog. — ah cm ru/)^

over anderen heenzien ; overwinnen. — a~j cm rru \

iets overtreffen, bet van iets anders winnen, tmncuh

cm m n amn \ overwinning. — cd) cm rt? rn ,mi \ iemand

doen overwinnen, de overwinning doen behalen;

iemand of iets opvijzelen, verheffen, als uitstekend

roemen, n~j cm ru ~rh cm ru rn (tm \ op iets zich ver-

heffen of beroemen. — cuhem ru~rhcm ru m~iji\ elk-

ander trachten te overwinnen.

en itch <rn ru/j of (imnnrun\ 1' K., zie cun cmj)\T$ . — 2.

kn. spoedig, haastig, schielijk, gezwind, rasch,

snel, fluks {vrg. cmru(Kin\ nrumn asnjj en tuncen asnn);

ook {volgens J.), en verJc. cm rein (nggal), elk,

telken, bv. rt urn cm ru (m\ eiken dag, dag aan dag

{vrg. a.0 tén cmn). cnrvh cmrcïi^rnciiizcKJ)^ tot spoed

van 't verhaal , om kort te gaan. rn l?? am rn ru \ op

zijn kortst {eig. als het spoedig is), rn iuh au rn ru ~>i

cmruj)\ wat haastig, in zijn wijze van doen; ook

{volgens J.) telkens, keer op keer, ieder oogenblik,

bv. rn ivf) cm rn cru Jn cm rn ru ajj ^ \ ieder oogenblik van

huis gaan. — rn dicrnru/j\KW. met spoed geschieden.

— rncaicrn.n^irnimixKN. iets bespoedigen, maken dat

iets spoedig gedaan wordt ; iemand spoed of haast

doen maken, tot spoed aanzetten.— rn mh cm rn cru Jn

cmiruihnj)\ met spoed; die spoed moet maken, van

een snelbode; daar spoed mee gemaakt moet wor-

den, bv. van een brief. mi ru (in rn tm Jh cm <n rui Jh

cm(n.i(Hij)\ met groote haast.

(Lrhcm\KN. het hoog uitsteken, van iets, zooals een huis

op een hoogte , zoodat men het in zijn geheel zien

kan; het hoog boven het water uitsteken van een

vaartuig. — rcicm\ hoog uitsteken. Vrg.cn co en(L7) rn cm w

O
aJhcm ilmnkn. beschouwing, hoe iemand of iets door

iemand beschouwd wordt; behandeling of bejegening

naar zulk een beschouwing. — azi cm iun\ iemand

beschouwen of aanzien, bv. als een broeder, of als

een slecht mensch; iemand erkennen, bv. als Vorst;

iemand aannemen, bv. als vriend; iemand op de

één of andere wijze behandelen; iets, zooals een

gezegde, betuiging, verklaring , lessen ofvermaning,

aannemen, gelooven, vertrouwen, er geloof aan slaan,

er waarde aan hechten, vertrouwen aan schenken.

— (Khcmaj)j>\ in aanzien, geacht; vertrouwd; van

invloed. — ahem «j)~Jicna<ri\ iets doen beschouwen

als iets, iets doen houden voor iets; achting doen

verwerven. — cut cc\ cm cujj\ beschouwing, behande-

ling, enz.

cuhrncrm ajij)\ KW. ophouden , rusten, asn cm Ji <n cm z iuu\\

niet ophouden, niet rusten.

ajncmncmn\ zie runen cm zomp

rq(L^ucm/jrmj)\ zva. (uhcmncmjt\

cuh erh \ ongebr. ; run emeuh cm\ kn. zachtjes , bv. van een

druk of hamerslag ; ook naam van een waterspin

,

en van een batiksel. — ccicmeuh cm\ iets zachtjes,

met een ligte hand doen, lopjes houden, niet zwaar

drukken.

cun cri) \ kn. , in poëzie ook cun cm en cm\ steeds , be-

stendig, gestadig, aanhoudend {vrg. asnao^^^ en

(Cicm). — (êicrh\ hetz., en aanhoudend voortgaan;

aanhoudend door koeren, van tortels; ook een meisje,

dat tot bijzit van den Vorst bestemd is en in de

kraton opgeleid wordt.

(uhncrh\ KW. zva. tèk en cm \\

CUT) rn ca) Z rcnjl\ zie OJiirnrcii (U)/]\

ajnrci\ zie ememw

Q Q .

cuncnxnz\ zie cun zp w

cunI ith \ zie rnmnzxn \\

rn(unz(êi\ of cun ai<id\kw. zva. (Ca
O .

<tn.\\ — cn(E.izaïr>\ of

(E,i(oi\ zva. cm rn nsn z cm n\ — meemoeöp #1
mcarw — ici eci (ui aojj\ zva. tui (m (in enjemjj\ —

cucnamzaciijocmji of (u rn
f

rhcu)imji\ zva. ojtenemzen

cnimz(hn!mji\ ook naam van een distrikt.

cm \ zie bij eunemw

im\ zie bij cm(hn\ en mnthnw In JBanjoe-mas in de

spreektaal zva. eniunz in de tweede persoon van het

Subjectief Passief; bv. in cm iis: ru rmyi\ zva. rntmnz

as:rru(mrtn\

q o o
(Kj\ ah\ en iwj/m\kw. zva. ruim il» q\ cru\iui <> en <w>

cujw cvnrm\ zva. ^yj^^/ en cuirm^hw a^iasntm\

de edele prins, lisn Mi (l,ti rm\ een buitengemeen mensch.

imrciah de voornaamste personen , de hooge adel.—
i o a a ~ . o

cm (rn (rn \ zva. zn(U)%ajn\ of anomirfjrt*

cnrmz\ kn. uitroep : he

!

<hi>\ 1. kn. een uitroep: wel! bv. cm^ t ">) /kt? ^n «tw <?vti \

8*
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S
Wel ! ik heb immers gelijk ! chi ^ t (Li) ti om : (hit aa (u

ni(hn/j\ Wel, mijn zoon! hoe is het? — 2. kw. zva.

*t? tri xa chiji\ — 3. verk. van <ri(Hiz<niq\ vooral als

Vocatief.

o
(Hl^\ zva. (lt)(hi^\

arti^\ of(L,ncrrrj?\ Ar. 'A , eign. No ach.

(niHiz;Kr?\ Port. Mal. nonna, jonge jufvrouw, voo?

alle Europesche meisjes en ongehuwde dames.

rn(Hi{\KN. een toeroep, die men veelal door toch ver-

talen kan; bv. ihh uu ri ajinon (Ni

%

\ Hoe is het toch?

orjtMoifm(W(rui(bM<hniritV)ri(Mq\ Geef dat boek toch

hier! Het dient ook als voorvoegsel om de passive

Imperatief te vormen ; bv. r) an ^ cunri (hnttm ^mnniHn\

zva. cun nn ihi un .jn ihi w Men zegt ook iko nn cm q\ voor

zie toch! Vrg. (kh\ beneden.

en (Hl $ cun ri (un \ zie (rf/uirjiHi^w

aaqajn* verkeerde spelling voor tmturiw

o (?)
CHi(un(Hiji en (Hiiun (hijj\k*w. zva. (ziiihiiziiihizw KN.

zie asnajn(Hiji\

Mi cun (Hin\¥Lyv . vervolgens, daarna {waarschijnlijk zva.

(Hi cun (Hl n). Zie ook <un un chiji\

o . O
(Hi(un(Hijj\ zie (Hi(un(Hijj en !HiasniHijj\

(Hi(un(Hij)\K'W. zva. asn mno-njt\ Zoo ook als K.in Tagal.

^^W zie CK

j
cur

l
c

^/i"

cncHiZd/n wifl\KW. zva. (unamw KN. naam van een vo-

gel, die op vruchten aast.

/ . S
(Hi(un\ zie OJizjnw

a o . o
tHi(uri(ia\ zie (U)(un(iajj\

(Hi cun osnn\ zie qj} om asnn\

(Hi (un ctJtji Ar. kn. ongelukkige, onheilspellende dag

{Ar. . mj.50 > ongelukkig gesternte , ongelukkig voor-

teeken, ongeluk); ook geen werk hebben, niets te

doen hebben. (HKuna^^mn oji\ de dag van het over-

lijden van iemands vader, (hi runm ^(hv (hh\ de dag

van het overlijden van iemands grootvader, chkltd

(KJi^l(KJia^\ ongelukkige dagen in zekere maanden,

waarop eenig propheet een onheil overkomen is.

o . o
(hi xsn (Kfi asr> i)\ zie qji (vio(k,i asn/i\

Hütf :'!<V

(Hl rn (L7)Z 0J) _y»A zie <Kfl V) (UT) Z 0J1 lt\

o o o o
(Hi(un(Lv>\ en chi cun <lm (hi\ zie (umnriuniwiw

iHicunfirnji Ar. i ^j Ij , plaatswaarnemer, vertegen-

woordiger {vrg. (iJXHïicnj)/)). (ukci (rui (Hi(unaznji\¥J$.

een priester op een dorp, die, tevens Chakim zijn-

de, de bevoegdheid heeft , om meisjes of vrouwen,

die geen Wali hebben, in het huwelijk te verbin-

den. — ojKhnmnun ihijj\ een opbrengst aan zulk een

priester , waarvan deze weer de helft aan den Mas-

Pangoeloe voor de verleende bevoegdheid moet

opbrengen.

ui (un \ zie (hi as) w

(ri(HiztHiji en (unr)(HiZ(Hiji\ zie rnasnz(Hijj\

(hi (Hi \ zie bij cun ihi \\

(hi(hi\ of (hi(hi\ {in de spreekt, ook <n (htti ihiihti n\ J.)

O * , .. a a
KN. , iun (&i

q

\ K. , <riiun(Lbi\Kl.
,

grootmoeder; (hiihi

ook tot betiteling, om een oude vrouw aan te spre-

ken; in poëzie en als ki. ook voor meisje. Verder

is (Hi!Hi\ en gew. <hi\ een voorzetsel vóór eigenna-

men of benamingen van fatsoenlijke vrouwen, zoo-

als (Hn(Hï}\ of (hii\ vóór die van mannen; bv. cm

Q O . O
\asn hom (ia z oj) \ rnoj) (Eji^ mn mj ihi \asn (Hinriajcizcw* cm

(Hinrinriz arm \ of (Hirnnnz arm \ de weduwe ; W7TTT1\

het meisje, ihi cui\\asn\ de prinses, chi ri (e>i z chtui voor

(Hi!unrn(EiZ!nr)jj\ (hi (ei (KJin\ betiteling van een vrouw

door haar man. aruHiajnihp ^ \ of (hkhichi^

-,. 7 . Q O
een

\ naam

eSpin. (Hl!HlCEj\ Of (Hl!ïl(Hl!Hyi\ J

grootmoeder. imniiKiriarny zijn grootmoeder, anno ihi

<hti(ejj\ en (Hi(n(^(H-nr)(Hi\ zijn scheldwoorden. —
q o o o ,. O o o O

(Hi ;hi (hi ra \ een besje. — (k?jq*o\ (a<£/)?\ (ricai(Lu\

iemand grootmoeder noemen. — (Hiri(£jt!Hi\ een nufje

of nuffig, van een meisje of jonge vrouw.

(Hi(ha%\KN. etter; etteren.

or)(Hioo(Ki\ zie rntKJjW

<n (Hl z oJ (Hl Z \ zie <ri(hJ)Z\\

(HiiHifK.ijjKN. ananas. — (gi(hi(hi(kjijj\ een ananas gelij-

kend.

a a . o
(Hi(Hia~j)jj\ zie asncKQ/is

, van een vrouw.(ïitHinn mi(m/)^ kn. spraakzaam en lieftallig,

<n cm z rn (Hiz tuin of (n(HiZfr)(Hiz(anjj\Kif{. een schuilplaats

zoeken, eig. tegen de hitte van de zon in de scha-

duw gaan schuilen, van beesten {vrg. <un tun cvmjj\ en

O Q ,.. O » -

(HKHIO-IJI bij (WK^-l/j). (Ur)(HlZ71(hnZ (U}~!)(H1JI of

(uion(HTZn(Hiz(irn(Hij)\ een schuilplaats.

on . -o°
(Hl (Hl (ZtlJ)\ Zie (Hl

(£1JJ\

nrj (Hl nn (Hl (£1 (Hi n \ zie <ri (Hl z (EjI ti\

(n(HiZ'ri!HiZ(EJi(Hin\ zie nn (Hi z cejiji\

<K7^o\KN. onjuist, onnauwkeurig; niet stipt nageko-

men, niet juist uitgekomen, niet juist gevolgd.

<n(Hiz(n(Hiz\K.N. bol van voorhoofd.

(Hi(hb\ beter tHi<L~m\ zie (KjxcrhwO Oh- Oh-
o q„ • o a„

(Hi(vrn\ zie (Ksifcmw
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m(hn(Ktyj\Ki<!. zoo zwak van gezigt, dat men de voor-

werpen slechts als schaduwen ziet. — oji asn oji on (ki

ihrn/j zegt men van een plaats waar veel kleine

hoogten bij één zijn.

CY . CY
lHl(hO\ Zie (K/liKlW

<n(hT}((hn\KMV. zva. asnnri\ (Skr. nidrd, slaap).

tHTniasn\ of run pi iki asn \ KW. zva. «.jmo^ (Skr.

anindita , onberispelijk, van nindita , beris-

pelijk).

(ki<kiosiij]\kn. meegaan of meegaan reizen met iemand,

door zich bij hem te voegen (grondw. asn
j

*sr>n). om

rn axi nrvi anasnjj\ spr. — ana~qasn\ met iemand of iets

(bv. een schip) meegaan of mee gaan reizen, aon nn

(Kt asn aan\ pass. — iki (ki asn on kh \ iemand of iets

met de een of andere gelegenheid meê doen gaan

of mee geven; voor iemand passage nemen of be-

zorgen om meê te gaan. — aaihnasnchn^ wie of wat

meegaat of meereist. — asn wasn (Kyi\ iemand of

iets om meê te reizen. — oji arian asnjj\ het meê-

o a . o a
(hn (kj} iujj\ zie (wtttj) (uijj\

"^W zie "^W
rn (hiz ri oji 2 amjt\ zie 7iaji2rna<Ji2<rnjj^

(Kiajiamjj\ zie ojiiKJt (ui/i\

ckiooi\ zie o^iajiw

CY

gaan,

O
chnihn 1

in aa 2 <n (rn z (hn/j\ zie ri asn ? ckiui
O O

^™*rnj)^ zie ^&™™^
(Ki Mtm\ of (Ki mam

\

kw. iets duidelijk inzien
,

goed

begrijpen.

(Kicrrri\ zie iKoarmw

.o O
(Ki(cm(m\ en ao asm oji ikti on n\ zie (Kjixrmw

&s (^ UI ^
MW\KN. lokaas; lokken (vrg.

(m(KS){\ zie (W)(»o)^\\

tn(hmnn(KJ)Z^\ zie nr> tui i rn (kh

i

q\\

Y . Y
rn (KI l ffj (K5) 2 \ Zie rniKJ\2 rnK!)2 s\

m TO>-

(KI (KJ) (KY1 [)\ Zie (hJ}(KJ)(KYl
"2A ÏÏT

on oo
(Ki(H)(Knn\ zie mi ooi tKn/j\

^fofo^y/N zie ^,^,^7^^

en on 2 rn nj) i (Knjj\ zie ti oji ? ai oji 2 iktiji\

Q
(Klrn!hJ)KV^ll /nK-n\ Zie (K.<1(KJ1\\

(Ki (W (UT/)\ zie (KJi (ui ,ia/)\

a a o a
(Ki oei (rui/) \ zie (kjioji (ruin

\

^(KJf.ru/1^ zie^^x
rn (KI rn (KJ)irUIJI\ zie rnfKJl 71 (KJ) (TUIJl\

rn (Ki 2 on aj) 2 (rui n\ zie ri 3<ji 2 ti ikd 2 iruji\

(KKKii tui/is zie ojioji (ui/)\
"dl

Kl\ Of W)\KW. ZVa. 0^rLl\ of (E7(K1%J)\ (Skr.

nrë; vrg. (Kinn). — iki(ui\ iki oji\ of iki oji\ zva.

noasn\ (Skr. nrëpa, zamengest. uit nrë en pa,
, N a CV a . Y a

vorst). — (Ki (ui asn \ (Kiajiasn\ of (ki (u) asn \ zva. *~n

xsn\ (Skr. nrëpati, zamengest. uit nrë en pati,

heer. Vrg. wn ajiasn\ en uKiajiasn\ bij (KT-n).

an\ zie (kiw

cy .

è
aa\ zie (how

o/' 7 7 Oo/ o . ,

(ki\ ook wel ojniKrWLW. zva. ajn,ru\ en asn(m.^i\ als

Tj. Sëngk. nul (Skr. nir , of voor andere letters

nis, een voorvoegsel, dat zonder beteekent ; en

zóo komt het ook voor in eenige Kawiwoorden en

-rr O Q/' a/
eigennamen. Vrg. (K)(k.ijj\ — a/nan\ zva. om iki on \

o/ o/ a j, o/ o 7
van (KjiKiw a.v KjTiroi pi\ of (Kirt oji-va\ benaming

van een veertigtal pradjoerits van den Soesoehoe-

nan. ajna^ajnanciJitKnnn (of cki <v) .'kw *~n ) benaming

van een ander dergelijk veertigtal (Skr. nir wik d-

ra, zonder verandering van vorm, uniform), om iki

o o/ q/ Q/
(tM!Kti\ ajn iiri(i<jjpi\ (zva. om (kiiki &oi •yn en aJWKi

o o/ ..

nat p* (En "Ti aa (vi oj) (ki \ spr . — (KTitKini (Kin \ verdwij

-

ning. — tti annn arn (kiji\ doen verdwijnen.

(ki\ Ar. A, licht, glans.

v y /
tn (ki \ zie ri n~Ji w

Y . /
rn(K12\ Zie rn(KJl2\\

wt)\kw. man, mannelijk (Skr. nara, mensch,man;

vrg. ao). (Kinn\maM\ of ann-, oaj n\ zva. nmsn of

«ui^}£r\ vorst (van 'ihn^n\ en ajnajU^ Skr. drjja,

heer, meester), on ii ti [iki \ of anrnrrhi[(K)\ hetz.

oo . OO
(Ki (ui ajin\ zie (kji ooi oj) /i\

(Skr. narêndra, van (KT~n\ en rnojnCop). ao^n

on asn \ hetz. (van (Kinn en on asn). (Ki^naxiaji hetz.

(nar ddip a , van nara en adipa, heer, mees-

ter), an rn nn (uim of (Ki~naj}nn\ hetz. (Skr. narésj-

wara, van nara enisjwara, bestierder), m
nnajiasn\ of t(Hiiuiasn\ en an "~r> ojI asn n\ hetz., of

zva. tui tui asn \ (Skr. narapati, van nara en

pati, heer). — (Ki
rn(oiasn\KN. een persoon, die

onmiddellijk onder de bevelen van den Vorst staat,

(van (Ki-n\ en Skr. witta, verworven, verkregen

bezitting, eigendom), (ki asn aonn (ui asn \ land dat

regtstreeks onder de bevelen van den Vorst staat,
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vorstelijk domein, ihitkijiojis of witi/ii/ujjmnkw.

zva. i zsii % ojriiti asn \ en naam van een hoek, dat het

verhaal van de gedaa?iteverwisseling van Déwa

Tjhidra-kirana behelst.

(hiti\ 1. e.w. vrouw, vrouwelijk {Skr. ndri, vr. van

nara; zie chiti). 2. n. zie asnTiw (m,rLir:Krasn\

bijnaam van Dèwi Koenti.

(Hiri ti\ zie (k,iotiti\\

(hitj\kw. vervolgen, achternaloopen. ajn{Hi\ zva. ajn

cy o

on(HllTi\ zie rn(L7i?no\\

m omTi\KK. papegaai [vrg. niTi).

(m^nri(un(hJ)\KYr. brassen, smullen. Men vindt ook

O O
ni a/n kji (Lm ito ui T),-najna<Ji\ enonana^ionojna^KHiuiTi

on tui .70) \ Vrg. a-ci ti on dn

2

(Kji on Hj7) (kd\ bij asn ti on ièi 2 ojiw

ihnon'-r)(thn\ zie bij chitiw

on \m 2 on arm 2 \ zie on[ap2orinniii2\\

(hitkkji\k~w. 1. zva. {asii(i^:\ weegschaal, balans (Skr.

ndrdtji, een goudschaal , fijne balans). 2. pijl,

pijlen (Skr. nar dtj a, pijl, ijzeren pijl). (hitkkji

kt? trui \ een beir van pijlen (aji!Hr?Hii(Eiasrioriajnori

on ui 2 tmn). tfOTttui &g ^s aanhoudend met pijlen schie-

ten ; ook benaming van een soort van pijlen.

iiHiiij)'un/)\ zie iasn(ui(Hri/i en Tia<ji!Hn/i\

o * n . o
ihiooi iuij] of on m ooi ruiji\ zie ooi kh (ruij>\

chi ti iAjn \ zie bij wmw
MTiiHuxo. de hel (Skr. naraka). on ti urn arnaxi\

de hel der Boedisten.

O • O
chi onm 2 (iaji\ zie oji on t\ 2 na n\

an cr}(ia\ eign. van een Djawata, anders Kaneka-

poetra genaamd, de bode van Batara Goeroe (Skr.

N dra da. Het wordt verklaard door on axim urn ccm

OAJ) (Hl/l).

<hi ttj , ihyi (Ei \ zie bij q^itiw

O • O
(HiTiasnji\ zie M ti asnji\

O • O
(hitkkjI^ zie (kitkkii^

on "~n <kj *~n \ zie Dij (hitiw

tm 71 tkuiti\ zie bij on tiw

..OO

iHi
rr)onoj)2(Ei\ eig. van een prins van Manda-raka

later Vorst (ki aytjiw

a./ o , . . o/
an ui arn ti\ zie bij onw

o/ o • 7 .. 0/
on ri ui y?i.\ zie bij cm \\

'T zie (Kfin^njiw
'T

zie bij (how

chiiui\ zie bij aaw

o/ Q„ Q„
on 1 (vi cm \ zie luïcmw

t(Hi(uias)i\ zie bij <hit)\,

o cy a / o . ...
(Hi(uiasn\ (Hi(uias)i\ en (Hiajiasn\ zie bij <kj\\

o/
(Hl (El TL1 \ Zie (El (TV) \\

(HT-n(Bi~ji\ zie (K/)nn (Bi-Ji\\

o
(Hl Tl iE? 9 (l/n \ Zie 0J1 Tl (El ? N\

o • o
(Hi ijl ani /j\ zie ikji (ucmn\

00 o a
(Hl Tl cmjl \ Zie (KslTI crpj) \

(HiTiam\ of (uu (HiTiam\ en ikiti <mn\KW. 1. on-

kwetsbaar (van (ki\ en ti cm). 2. nederig (waar-

schijnlijk voor ori(Hi2T)cm\ Skr. anoerdga, ge-

negenheid; verliefdheid). — hu ihiti cm chij\ on-

kwetsbaarheid.

a/ a . o/ o
on (cii (hi \ zie (Hi (en asn w

,• -
.

(Hij(aii(i^\ zie ucriri&w

on om asn \ of (HiimiHi\ eign. van den Patih van Wi-

rata in de JBrata-joeda, en van een Vorst van

Noesa-JBaron; ook naam van een corps pradjoerits

van den Soesoehoenan (Skr. nirb'ita, onbevreesd).

(Hi(cri,viq\ of (Hia^ïiajtasnn\ ook wel (Hi(cii(ui^\ Ar.

KN. prophetische luister of glans, zva. (kji ? rwi ihh (hi

«j^\ (Ar. jjjjoJÏ y
(Hi(vrn(ui(isn/i\ zie (Hiarnxji?\\

o/ . ,..
(Hiam(Lvi\ zie bij am,luw

(HlTl(L7i(Hnj\ Zie !L7) Tl (ip !tmjj\

o o . o a
(Hl Tl (ip (H11J1\ Zie (ip Tl op HK1J)\

™1q (I

^UI"
ZÜ "P 1q^

(HioriTionap(Hnji\ zie aponTirii(ipHr}fi\

(ab\ zie (Kjitiw

1T zie ^11 NX

oi(hioit}\-kt$, op zijde gaan, of aan de kant van de

weg gaan (vrg. otichitixoix bij on asnon&Ji). on cm on ti on

ai on on ti \ slingeren in het gaan.

uHi((ui<rri\ zie bij (k.qti\\

lahtirn (til \ zie bij tiJtTiw

. o
(Hl (UI (171 \ Zie (K0 (Ul\\

(hnHiir,\ zie (untHi(Kn/)\nnjl ™>v
o 00
(Hi(hrn/i\ zva. run (tq(H7iji\

on (hi (Hn/}\ zie (Bi on hi H~nn\

Tj(H12(Hn/l\ zie 01 (IJl 01 fHl 2 H71/l\

(hi(hyi\kw., (Kn(Hia<n\ of (HniHjfHn \KI. van (H7i(Hn\ na-

gel van een vinger, klauw (Skr. nak-a); ook ver-

korting van (Hii(Hi(H7i\K'W. zva. ojtkeiojiji goud (Skr.

k ana ka). on(ui2 >trm HH(Hi(H-n\ de vijf nagels , wordt
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in het lijzonder gezegd van de nagels van JVreko-

dara , waarmee hij altoos doodlijke wonden toebracht.

Q
ononix zie kww
a

Kil

O
kikw\ zie oaiw

ai on aai \ of ojiktikikw \ kw. verschillend, velerlei {SJcr.

naika, en gew. anéka, met het ontkennend

S
voorvoegsel na van éka, zie riojriKw). oikikwvi

i rn on kw \ of (unrnihQ om ri w)ot\ zva.
o
m\ en ri on om

<

(vion<vion\ van verschillende kleuren, veelkleurig.

— (EirionKw\ velerlei, veelkleurig.

kikw?\ of mot^ Ar. kn. het trouwen, de plegtige

voltrekking van een huwelijk vóór den priester;

huwen, trouwen {Ar. nik ah'; vrg. lomcei. Eenan-

der kikw^ zie bij asnunq) — on kw ^ mn on aai \ of

(hi (kw % cun ri ruw \ iemand doen of laten trouwen,

uithuwen, in den echt vereenigen. — (ki kw q mn onjj

of (kïkw qiun (Ki/j\ met een ander of met elkander

trouwen. — ojikikw^\ of (uikikw^\ het trouwen,

de voltrekking van een huwelijk ; huwelijksvoor-

waarde.

o
(KiiiKW ckiji\ zie rianian/i\

/ . / ^
anaaiasn\ zie <kji aai asnw

on rj kw ^ &n \ of oh ri kw z (in \ kn. een bevelhebber van

een schip, een koopman, die zelf met een schip

meevaart, zeehandelaar (Pers. %)&£>.[)).

Q - O o O o . O o
(hikw-jl\ of (KiKW-si\ en kiwkw^akix zie ^?<K7?_b»\\

(Hl KW ^ft,(Kr(HWjl\ Zie (UIKlKWJj\

(Hi kw rui \ of ah.Kwrvis eign. van den vierden zoon

van Pandoe (Skr. Nako e ld).

IIW7JWna kw \ zie

(HiKiKi^yi Ar. JU..&J, SN- genot, geneugte, délice,

o4Nverkwikking; verkwikkend, délicieus. — anaaiasir

genot of verkwikking gevend. — kw ki kw asii a-nj \

verkwikkend, zalig genot; zalig.

<Hi(ia\KW. 1. zva. KwrLi\ rivier (Skr. nadi). 2. zva.

rx\ajui\ ader (Skr. nddi). 'S. zva. rujcui^\ voor-

treffelijk, uitmuntend (vrg. (unitn^ en rionan). 4.

tuin.

(n(Hi(in\Kvr. zva. (unwtuw\ vreemd, zonderling (vrg.

°\
KKLÜ).

O . O
(Hi(an\ zie njiixnw

(K7fio\KN. gelofte (Ar. jj. Vrg. Kwtunjpuiq). cuitivi

ontm\ een gelofte hebben, onder een gelofte zijn.

agoji'ri(Hi(U}\ een gelofte vervullen of betalen. —
(uiK2(Lann(HTjj\ plaats waar men gewoon is een ge-

lofte te doen, zooals het graf van een heilige; iets

dat men plegtig beloofd heeft, een gelofte.

O • O
KiK)!)\ zie (hjiannw

O
oniujijann of on os: on n\ en gew. a^iKiaxioKin of ckiki

(lüijKijj of (ui ki ,-ifc Kin en ook wel ojikih^:kijj\K^.
,

di'iKirnajm cijiji x kd . , ofschoon , hoewel , alhoewel , hoe-

zeer, al is het ook; ook. (kikiokkis al ware het ook.

on (in (Ei ^\ Ar. ^c^j, berouw, oxiki (of ojn^n) on

(in(&i^\ de jongste dag, de dag van het jongste

gerigt.

ki im (sa (Si %\ zie tun>(in ieji ceji ^ \

on\ zie asnw

anasn\ 1. kw. zva. nmsw\ Vorst; als Tj. Sengk. één (Skr.

n dia). 2. kn. zie asnasnw crhanm tip \ de Vorst.

Kiosii\KVf. regeling, bestiering; de wetenschap van

goed bestuur, zoowel van eigen zeden en gedrag

,

als van onderdanen der Vorsten en grooten (Skr.

,, . .. . o a o o
mtï); kn. zie asiiastiw on osii on on 11 \ naam van

een boek. aaasïi9Ji\&a\ zedekunde, een zedekundig

werk (Skr. nitisj dstr a). on nsii \oji ne: \ naam van

den Wedana-djeksa te JDjokjakarta; ook naam van

een boek. — ajiKiasn\ of (üikiosii\KN. zie ben.

o o o o
ajiKiasii (ki r ay> \ zva. on osn (kiim^

onas}i\ 1. KW. zva. (ruiasiiw 2. KN. zie asnasnw — (ui

KiiTS)i'-non/j\KVï. zva. mi rui osn «n onn\

o . o
onosir\ zie ojiiosiiw

rj on i asii \ kw. , soms ook wel in proza , zva. (ièi oji asnj .

oog (Skr. nét ra). (KirjKiiastrs een oogenblik. oji

aaii «-o) ri rui lasn \ K. met of in een oogenblik.

(HiasnJi^\KN. het mannelijk zaad (Ar. küajj drup,

druppel).

onasr)/} of (in (isnn\KVr. zva. cun n,i nsrin\ gelaat, en rui

riS blik. Vrg. aaasnnw

O
anasntj\ zie anasrinw

onasnfj of <rjiHiasiiij\KW. 1. zva. asii aa -Ji crri (im/j en rui

cm\ (Skr. nitya, onafgebroken, bestendig, eeu-

wig ; en naity a, bestendigheid , eeuwigheid). 2. zva.

Kiostiij of (Hiasnnw mn on nsrip zva. <e.i<rui asnji\ (ui

ki nsn n of KiwKi(isr}n\ een oogenblik; en zva. (ki

anasni]aJi\ aanhoudend, gedurig, gestadig, altoos;

en alle, alles.

rj on 0511 ij \ zie onasr/ij^

onasn/j iki \ ook wel ri on asna oji \

:

O
asnon-^icm
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asn n\ gedurig, aanhoudend, onafgebroken (Skr. ni-

ty asj ah , van nitya; zie anr<sn/j). oji hnasnno^i\

aanhoudend, gedurig, bestendig, altoos.

o
77 on asr) ft ?-7 \ zie on asnn &j1 w

oo asiifi (Ei \ KW. zva. (Ei ixjfi \ Zoo in isa (vu (hi asn n ei \\

(hi(ki/i\ gew. ajnoaKijj\K^. vast, bepaald; vaststelling,

bepaling, <ia asn»naJin\ onbepaald, zonder bepaald

doel. — ttn^nitJij\ iets vaststellen, bepalen, be-

stemmen; van iemand iets bepalen of vaststellen.

(hi(Kjiosii\ en anuiaji\ zie beneden.

O Cl/
W) Sv)fl\ RW. ZVa. OilW ,7_77

gaan; als Tj. Sengk. nul.

ttnoJijj\KW. zva. asirrna^iji en tuno

<kI<m/I of ojnoaojin naam van de inktvisch.

mwnkw. en Ml. zva. wmw
;a\ volgeyis de gewone uitspraak.

,7-7 \ ahoji\ {H-i
i

(Ka\ of mjj|\ct. zva. (Lor)oxnz\

eiland; KN. alleen in namen van eilanden, bv.

(HiOJins verdwijnen; weg-

77 [on zriaxiz (kjiji>

(Hl 7-7 \ ZVa. (Hl 0J1

?n in namen van eiia

ttaiKjiiKtuDs het eiland Java, en oni<m hu (Èi tai .hijj

(het boven water drijvend eiland) naam van een

eiland aan de zuidkust van Java.

<w7<M,\ zie (K
i
(K/

lt^

(Hi oji q \ zie bij cuh (ki^w

on oji ^\ zie bij (koojj^w

O Q O O
(H1(K7^\ Zie OJI OJI ^\\

on (ki^\ zie ojiojtfW

ri onzr)OJiz^\ zie ri oji z ai o^a z ^ \\

a
(Hi(Koq:un\ zie ojiajiqw

Ti<w zid ^n^? N

(Hicm~(tvi\Kvr. zva. asniens en (è?7j*. (Skr. nisjtjaja,

zekerheid, gewisheid).

OnOJ)\ Zie (KjKKQW

ocy . ocy
OnOJl\ Zie OJKK.QW

O 3/ . Q o/
onoji\ zie ojoojiw

/ . /
71(Hiri!Kl\ Zie 77 7-?N\

o
an\0Ji^ajn\ zie \aji\^

(Hi oji na on\ verk. oJina(Hi\ of uKi.Hi-, Ar. \) ^j

,

kn. Christen, Christelijk (eig. Nazareër'o/ Na-

z a r e n e r) . <n tui zon [oji ons of ai rui z [oji jn ^ een Chris -

ten. — 7J777 T7 77 ia Hm ^77 tl hu \ iemand Christen ma-

ken, doopen.

/ a /
oqojina\ zie oj/oj/w

ona^iamn\ zie oji oji amn\

(Hi
ij

(k,i i .mi \ Ar. ^..^qJ, opregte, ernstige bekeering;

zich opregt en ernstig bekeeran.

(hi Kii (H~n ~/n 77 (hu \ zie !kioji\\

o o
(hi 7-/? ^T7

\

kw . zva. Hiiii^m ^ritunw MHi{ij)'-n\ zva. (ki

.h )1 77 ,7777 ^ 77 7.77 \ en (KI (El 7J77 TO \N

o a . n
(H1(KV>H11\ Zie (K7(K1H11/1\

or> a -O
(H1!K^!HH\ Zie (K>1 (Kf) (H71 /1\

Q O
hi 7-7 7X7 \ KW. zva. asnon ^,7 cui (ui cniaxi n\ asn ihi ~^i (ki oji

•W7_ S S ,(J

(lvi\ (ki(kji\ en (uh 1 2Ji ri (ki (ki \ (Skr. niskala , on-

gedeeld, ondeelbaar, één en ondeelbaar; ook een

naam van Brahmd).

(hi 7-7 (7577 % kn. nauwkeurig , oplettend; duidelijk, klaar;

o o
waar, opregt (van (hickiji en asn asn). (Hl 0-..1 77 «577

i?o7 ~/77 77 17»-77 \ iets in een helder licht stellen , met

juistheid verrigten.

ai on z 77 (ki z 7577 77 am \ zie 77 ,7-7 z ri (7-7 z asnjj\

(Hi (ki oji\KW. zich onthouden , vasten , boete doen (van aa

,7-77 en asn (vi ? Skr. manastdpa , kwelling des

tes. pk.).

,7,7 ,7-7 \ Zie 70;7-?\\M ? o o
{Hi!Km,i/i\ zie (ki (Ki (rvin\

O Q . O O
a<i 7-7 7X7,7 \ zie (K/i ,7-7 rvin\

^ (7-|,7X7
7
7^ zie ^rx^N

(hi(kq~j)\ Ar. i_q^ , de helft.

o o . a o
on (7-7 oji _? r>a<n\ zie ,7-7 .7-7 (uiji\

^^^n zie ff^^
^

(HlO^ip 1. 226 ,7>T7-7N\ 2. ^Ö!. ftTjMN ##« <M<M^

<Hi(K,rcmji\ zie ojiojkwj^

on on
anaJ)cnijj\ zie aJio^icmn\

on (ki cmji\ zie (k^ikh crriji\

ai imzri (ki zcrryix zie ri ïkq z <n (ki z oti^n

(7^(7-7 ,7777^ iKN. een tiende gedeelte van de opbrengst aan

den priester geven (Ar. i *1 ^ i . een hoeveelheid

vee of goed, waarvan tienden betaald moeten worden).

o
*n ,7-7 ,X77 \ ^;^^ o^iiKiim/i\

en ^f

(K7 7i*\KN. vorm; ê"» kant vö;w iets, dat kantig is (vrg.

n
ai onyx). (Hip* asn i5(i arui \ handvormig, in de vorm

O
van een hand. fa *h 77 ,757 z txï \ achtkaatig. (KitayA

onvi(Hi3ï(ui(crriHii^ij(tK\ elke kant van het (acht-

kantig) hekwerk. — haioapi\ gevormd; kantig ge-

maakt. osrtMW<cnab\ gevormd als een ster. anapi

aptoi tui zout achtkantig gemaakt.

r?t>i-KN. laag, schandelijk, beneden iemands fatsoen

of waardigheid; schamel, arm, ellendig {Skr. nis-

ta, rampspoed, wederwaardigheid, ongelegenheid;

nistya, iemand van een verworpene of barbaar-
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sche kaste),—hu yiH.wi|\ laagheid, schandelijkheid.

rn aa i»\kw. zva. ajiasitan en ikke^w Vrg. iK?m

irtpr^NKN. laag, gemeen; gierig, karig {vrg. acaap

a a o
tui ijriju^KTf. zva. «7«5*\\

ffn iHrm naam vE fl<m m* onbekend boschwild.

aav)\KW. 1. «»«. ;K7.tr7\ negen (£/fr\ nawd). 2. zva.

n
i z n nh ? w schitterend. edelgesteen-<&j .71 im ?nni2 w scnmerena. aa o xi asn\

te (Skr. nawaratna, naam van de negen kost-

baarste edelgesteenten, de parel, robijn, topaas,

diamant , smaragd, enz.). <t& tui asn aa tm oji x~i \ of

as aj) asn aa i aa tut a^i xn\ anders as ui asn aa) .< ï x ; m \

de negen hoofdgoden, zoodat oji i~i alleen tot ver-

klaring aan aaaj) schijnt toegevoegd te zijn. Zoo

ook in aznasn^ajnaaajia^i xn\ de negen openingen

(van het lichaam) , die toegestopt worden , om den

geest van al het eindige af te trekken en alleen op

het oneindige te bepalen.

o O /
m.u)^\kw. zva. (&iaa\ rhcm\ xnhn^i\ en ii-euap

ilizn ip \\

,iaxjjaan\ zie ajjajnaaj)\

aaaj)\ zie x/ituiw

O OMwr)nu?w\ en iK).unifl«M\ zie aanorixwaaw

<niiU)07nn\ zie <Ki«Jiicnn\

aa aj) .15?? \ kw. zva. oji ari n cm \ (Skr. niwdta, be-

schut , veilig) . aaajiasnaaiajiacjw verb. rj on tut asn hu

a<j)\ en verkort aais)asn\ eign. van een Boeta-vorst

van Ngima-hima-taka (Skr. Niwdtakawatja;

van niwdta en kawatja, harnas).

OT«).ai\ of ki ui ai.) \ ki. van ruxit\ brief, bevel-

schrift, acte van aanstelling, schriftelijke bepalin-

gen, van den Vorst. ao(uiaru(ajiaaasn\ schriftelijke

bepalingen van den Vorst voor de regtbank Pradata.

art oji ru \ zie aa ui n. ) \\

ff^ zie
<¥Jl**W

aaajj\ zie wow
n

Qorujj^ zva. rviarL)j)\

wanKW. 1. zva. a_n as)) (Skr. ndla, buis, slagader,

pols). 2. verk. van a^7ia£Lru\\ ar) ru cm ai ^h ^ eign.

van een zoon van Semar.

ManiTV. blauw, donkerblauw, blauwzwart; een don-

ker blauwe wolk; amathist of saffier; kn. o/n.,,^

ah ar» aojj of ds) cciaj) -J) aaji\ K. , indigo (vrg. <n as)) z isiji\

Skr. nila, blauw, donkerblauw, blauwzwart, saf-

fier, indigo); ook verkorting van ajnaarL)\\ onna ai
j

<n(Hmnrr>\ een naam van Batara Goeroe (Skr. Ni-

l akant a, blauwhals, een naam van Siwa). aarti

(tAW *3> t ay) \ een door den wind voortgedreven regen-
J ^ o o . o /

nza fio om ca aan of om asi aa —) ui un

van een goed teeken in het haar

wolk, zva. (tic

?!f
ook

van een paard. aaruKKiiunaax eign. van een zoon

van Djanaka. aa au) <ui asn \ eign. van een dochter van

t» • o i o O o a O a ODjanaka. un r i j oji aa ?lj t Oji) <t.) ^ cki mn il asn z (&ijï\ spr.

aa it) $ \ zie

Man\ zie ojjaxjiqw

O o .

'

.. Oaaru^Lv\ zie bij .kj.ci^w

D o . r>
aaarq.^7)\ zie xjiti^x

O a . O
hi7h),Ki\ zie ajima\i

aaaiix.)[aa\ zie bij aa niw

(H7.n.MKN. consideratie, overweging; oordeel; de om-

standigheden of toedragt van een zaak; iets consi-

dereren, beschouwen, overwegen (Ar. Uj . beschou-

wing, betrachting, overweging, consideratie), aai^n

()iaj)as))ji of asnaa) aarLi\ gebrek aan oordeel,

bekrompen van verstand, (cnwcrj? (of
r7ix.iamj)) aa

gekrenkt van verstand; verbijsterd, rade-
X

/
loos. as)i aa ~i aa ax) \ zonder consideratie, zonder om-

standigheden , d. i. zonder rede te geven. ar>i£?-J?

aai aa cru ojii aai\ gemakkelijk heeft het die dat over-

weegt; voor dat laat zich begrijpen, dat laat zich

hooren. aa ruoj)aaï\ uit overweging van, uit hoofde

van, wegens, aaaroaa ni'-n\ zie bij oairi^nw —

-

aan.) niiam\ iets in zijn bijzonderheden verhalen

rL)nnaaa\ de toedragt van
rof uiteenzetten. — aaiaa

een zaak.

aan.inr)\ of aaax.j'-n\KN. van geachte, aanzienlijke

afkomst (Ar. (Cv^iaj van A^\j). i)aj)zaarv)aaaxi

no\ iemand van aanzien en geachte afkomst, aaaxa

t> rj ia (Li ia cm \ zij is van een geachte koopmans-

familie.

aa ru na q \ kw. verhaal.

aan,iaai\ 1. zie asn n.) aai w 2. KN. toen, op het uur

of oogenblik dat (Skr. ndlikd, stond, Indisch

o o
uur van 24 minuten, pk.), aa aria aan <rtan\H. 3

aaru

(>aaKii)(ia/)\K., hetz. a^iaarhia,ii\ terstond, oogen-

blikkelijk; in 't eerste oogenblik. ojnajia-arLiaaiaa

aaaai\ op dat oogenblik. (Liasn u)aarh)aai\ op het-

zelfde oogenblik.

O 7 .. O
aam niai (ei \ zie bij oji anaw

O • O
aa.rLia^)^\ zie &Jiarui0Jiqy\
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O o
maruirui %• HA

O a .Da
(Hl (TUI OJI % \ Zie (UI ruim ^ \\

o af "

. aa/
(HitrLi(Kj)\ zie (mrui(ui\,

/ . / /
(hn(nj)(Kj}\ zie asn<nj)(Kn\ en (uian/iaji,^

tm dl rui z rn (uiz \ zie (isn(nruiz<ti(uiz\ en (ui n rui z rn (ui z w

Q Q a a
art rui (ui n^n/l^ zie (ui rui (ui xrn n\

o s . ,.. o
(Hi(tiruiz(L&:\ zie bij (Kiruiw

Q
(TLM\ Zie OST) rui \\"IW

(Hl (TUI (Uil \ ZW (UI TUI (LM \\

(Hi rui (eji ~ji \ zie bij (uiieji^iw

O • 7 .. O
(ruirv?asn\ zie bij twnw

cui\ en on (Hi (ui \ zie bij (un oji\ en

(Hi(u\\ zie mi tui \\

O a . O a
IHl (Ul\ Zie (Kf) (UI w

O . Q
(Hi (ui

^

\ zie (ui cui^w

(Hi(ui^\ kn. het Nip a h-blad, dat in eenige gewesten

tot het dekken van huizen gebruikt wordt (zie mii

asricuyi), en waarvan met wat tabak er in een ci-

gaar gemaakt wordt (Skr. nipa, de Kadamba-boom).

(HTn{(üiz\ verbastering van ^irt\aJiz\ Mevrouw.

tn (Hi (ui(H~n/j\ zie rntui (ui<H~n/i\

<M(üq\ Ar. &£aj (nafakah) kn. uitgaven, uitgaven

voor levensonderhoud; bepaaldelijk bet onderhoud,

dat de man volgens het Mohammedaansche regt

verpligt is zijn vrouw te geven. (ncmzwriitHjiaüi^

zva. nri cm z ri rui hti ^,1 (ei win \ — art tü ;> lun <n ihyi \ met

of van zijn geld uitgaven doen
,
geld uitgeven.

(ho(ui\ of (fa (ui \ Ar. kn. ciifers om de overeenkomst

van week- en pasar-dagen met den eersten dag van

het jaar en van de maand aan te duiden en zekere

berekeningen te vinden; ongeveer zva. onze Zon-

dagsletter (Ar. i^ySÜ » blazing, uitblazing; bezwe-

ring, betoovering).

O
gtig^s zie (Hifujf en ü^
(Hi (ui (urui\ zie rui iuj asr)jj\

(Hicui(isniHi\ of (Hi tui (uti(hn\ zie ojioji (tsn\

tm (ui^\ of cm iuir^\ en volgens de gewone uitspraak

(hi(kj)\kt$., (inmjNhJ., drift, gramschap, boosheid,

toorn; driftig, boos, vergramd, toornig; driftig,

boos , toornig worden (Ar. . w.aj)- (hkhi(ui~jj\ iemand

driftig maken. — (fn ri tui ^a.z w\ mn (hi (hu pi\ op of

tegen iemand driftig of boos zijn , iemand bekijven.

— (imwr)(ui^z(Hin\ driftigheid, vergramdheid.

(Hi(uir£&\ zie (Hiiui^fi.\\

(Hiaji(uijj\THN. 1. voskleurig van een paard. 2. zva. un^

£}tHTUHin\ 3. lust, hartstogt (Ar. ^Jo > nap h as,

adem, en lust of hartstogt). (ui ihyi npiaji ojui\ kort-

ademig. (Hirn(i7i<Hn^n'n(Hn(Hi(ui (uijj \ de hartstogten

opwekken.

(Hitüi(Mji Ar. kn. . jwlajj bloedvloeijing na de beval-

ling. (uw(LnM(üi(K/ij>\ het baden van een vrouw veer-

tig dagen na haar bevalling.

6"
. ,.. a

(Hl (IJ) (E/1
/J\

Zie bij (UTKU) (Efl/J\

(H1(LJ)\. Zie (Ml&JtW

o • o
(Hi(m: k zie (ui(ici/)\\

(Hias:\KW. > (n(Hiz(i&:\KN., naam van een rooden bloem,

rn (Hi (ïi (i£Z \ zie rntKiitn&ezw

rn(HlZ(lK\ zie (H1!L^\\

(ti (hi z ïim
z
^\ zie riiKjiztna^z^w

(Hiae:(Hiji\ zie ihi (ig ij (H7j)\

Q . Q
(Hirn(L^(H1\ Zie (UKL^W

(ii^(Hi\ zie okw(Hl tl dJ^ (Hl

oji/i\ Ar. j, kn. onrein, onreinheid, vanal-(Hl téZ(KlJI\ Jir. . p^\} :

les wat volgens de Mohammedaansche godsdienst

verontreinigt ; ook zva. asncun\ drek (vrg. (uicm&nj)

en (hti no (eiji).

(hi (L^tKiji Ar. 'j$jA , kn. weerspannigheid van een vrouw

tegen haar man; van een vrouw, het huis zonder

voorkennis van den man wegens huislijk ongenoegen

verlaten (vrg. M^n 'hv/i )

.

(HiiKtEiji Ar. nadjm, ster (vrg. ruim). — tni iiej (eoj)

gesternte, sterren, a^hnihna^t&ins en ook enkel (hi

(lk(Eiiji\ sterrewichelaar, astroloog.— cia (hi(lk i&i (Hin\

sterrewichelarij.

a-nae: (eijis zie bij chi as: (ejui\

(Hip of jflHM\KW. zva. cntHi?iZ(n(mz\ en (Uiri(Hrizr>(Hi2\

(Vrg. (um\ en ^^)-
(Hijj\ zie (um\

"

(hi(lm\ en (hi (lm (Hi (lm \ KW. zva. amruiasnn\ ajnrui^\

O v O
tui (ki tl (ei z (Hifi en ti mi w (hi (lm tuidü^ zva. (UI (UI (UI

(eji\ (gelaatsvorm) , tun (ói (un (ói \ en (uicmw (hklmihi

mji(ui(lü\ de aarde (vrg. (E^ajiaji(ia\ en (EntHirujn

mina).

a
(hi(lm\ zie (jjjp

o o o . o
(hi(lmi\ en (Hi mui <>(un\ zie (hklm asnns

iHjn(Hijj\KYr. zva. icm\ cuii(hiji\ en (ncuLi(Hijj\ Vrg.imnw

j o o a
(Hi(bW(Hn\ oo/c (hi Mji (hti > KW. zva. (ui ajun (lci a\ iuiclti

tui (uiji\ (uiarn(U)i\ aji(ici(Hi\ en (ui ah cm ruin\ KN. de

acht Wadanas, die de raadslieden zijn van den Bijks-

bestierder (Skr. ndjaka, geleider, leidsman , hoofd,
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bevelhebber, en het middelste juweel van een hals-

sierraad). aa xu xi aai xtti ui aa \ de grootsten der aarde.

aa xu aaixiaaiaji hm xu aai 11 urn % \ de hoofdanibtenaren.

aa xxi aai hi xii xjxi\ bet puikjuweel der scboonen. aa

(Li? mi xn^n asnjj\ de grootste der wereld, een betite-

ling van Mohammed.
a
aaxuaai\ zie m,iu.mi\\

aaxiiasnjj\ ook mommen, voornemen, plan; voorne-

mens zijn, bet voornemen of plan bebben {Ar. &ju)-

— <maMasn\ ook aaxn {a_m\ iets voornemen, tot

iets bet voornemen bebben of opvatten, bet plan

o 7 o
vormen. aai:iaxiiasnaajj\ ook Hmaaxii^Xjiiaa/j\ ge-

vormd plan, voornemen ; aanslag.

o
aa xu asn \ zie xan asn w

"^^i \ zie (ki ojui, asnP2T
aaxuajn\ zie xnxaxnxuww
o . o

aa xu (kq asnji\ zie oji xi ? k? asnn\

aa tuo-mKN. , aa xu on \ poet., een gamelan-speler.

—

aaxxicmaai ^nxiaai\ een gamelan, laten bespelen

öfoor iemand; voor £?» #^/<?r op de gamelan spelen.

\xixuzcmn\ zie bij xi xuz rn/jw

aaxuxrn\ zie (Kixuxrnn\

a__ __e on
(hkbjjj of ajnaa(Eyi\ en als bepaling achter een zelfst.

naamwoord, aaxQiEijj\KN. zes. <Lnnn<&iji\ de (o/* het)

aa
zesde; zesmaal, aa ei ïxi oji i \ zestien. w«ra\ zes

en-twintig.

ca
CiO

a o S
'KI'non

z)!Hj(Ei/)\ elk zes. xaxa <&i anaoJijix

elk zestien, fo ki ti rti xi ki ^ zestiendehalf dubbeltje.

— xaiaa(Eifi\ de zesde (#(; vijf andere), oohhiiei^a

onak\ zesdehalf djoeng. — (bi<Hi&i\ voor een

vrouw, die voor de eerste maal in de zesde maand

van haar zwangerschap is, een offerhande doen. —
(ijT~n aa (Ei (Hi n\ of {(ui /fa (ei hijj\ zesde gedeelte.

<naa(Ei/}\ zie on(Hi2(Eiji\

nr>aaZ(Eijj of asn ri xaz (Ei x\ ook xm xi xaz (eij\\S. . , xi aa

lEJin of alnnxiaa(Ein\ ook ajnxi<piiEij\K. jong; van

vruchten nog niet volwassen of rijp ; van een kook-

sel nog niet goed doorgekookt; van kleuren licht;

van goud van slecht allooi; {van den dak steil af-

hellend; vrg. asnrnaaji\ J.). — tn xi xaz (ei r> <hii \

xri ii xa fi aai aan\ iemand of iets jonger maken , ver-

jongen; een kleur ligter maken; ook de stoelen van

gewassen, die aan stoelen groeijen, als deze te oud

gevjorden zijn, uit elkander nemen en de enkele

stammen afzonderlijk en dieper planten. — (cnxiiaz

iei aan\ xm tri xa /ei aajj\ jonkheid, jeugd. — xixazai

xixaztEiaan ai aa xi aa (Ei aaji\ jeugdig, van iemand

die in zijn jonge jaren is, die betrekkelijk jong ge-

noemd wordt. "7g 8ö^(Hi/)\Kix., ook wel hu r
l

aiaaiEiaaji'S.., het gebied van den Kroonprins {v^xi

^o^im -jnxci ajiasiiajnxiaaz(Ein), en benaming van

een corps uitgelezene jonge pradjoerits of poort-

wachters in de Kraton te Soerakarta. aaixiaaz (ei

xa xi xa z ki ^ixiasn aan \ benaming van beambten in

dienst van den Kroonprins. — aai xi xaz (Li aajj\ aai

o . . o O
nnxqEiaa^^\ te jong. — xai(Eir^xaz(Ei^mxjxaz!Eix\

aai (tl ii xa (ei Jn xi xa ieijj \ zich jeugdig zoeken voor

te doen.

O G)
aa(Ei\K. zie bij aKaaw

o • z • • OG) t . .

xa(Ei\Ki>. zie bij ttBctfh\\ k. zie bij asn (ej\\

aa(Eiaaji\ zie (ui(Eiaan\

xa(Ei!Eiji\KN. naam van een boom en zijn vrucht, die

platrond is en in smaak een weinig naar onze zure

appelen gelijkt.

S . S
xa ei\ zie xji(eji-\

/ . /
aa(Ex\ zie oji cei w

O • *.. OG)
aa (ei aai ~.<n aai aa n\ zie asn (Ei \ en aa iei\ dij o^(hv\

aa (Eixaaa\ zie ;ki cei xa aa w

aa (Ei xa \ zie xji ei xan\

o o^y . ... o
aa(Eixai\ zie bij aatEyi\

aa (si ~ji xaj\\ zie bij xiasnz (ei~i\\

Ml£)~|,M^ eign. van een Boeta, anders'Kala-

gi genoemd.

q a . z .. a
xa(Ei^ipi\ zie bij xm
a / . a /

aa ei _7 \ zie iki ei ^? w

xm ,Ei^naa/]\^aaji.

X O . /
aa (Si^jj xa aai ~m aan aaj)\ zie ikq (eji -j],xa\\

o . . o
aa (Ei _? \ zie xji (ei ^i w

'^

O O
co; ca
CY . CY

aa (Ei \ zie oji ei w

as . o s
aaiki\ zie (k.i ieiw

aa ((En ei \ zie oji ((ei ieji w
ca ca

aa (Eiaaiji\ zie oji <e/i aaiji\

o . ,.. a o
aa xi (ei z aai n\ zie bij aaaaw

a o . a
aa ,e ï xa aa \ zie xli ei xa w

ca cj ca

aa (ei xui xjin \ zie bij aa (eoji\

i\\ ajixq(Ei\ zva. xi

t

Een

ander zie

aa (ei\ zie xsn sei\ <

aa di \ zie (ki r£i w
(jca [ca

aa (Ei\ zie bij iejw
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a<i(èj\ zie bij cêj w

oocm\KN. draak, groote slang; ook naam van Onta-

bogd , en benaming van een soort van kanon (Skr.

naga, een slang , in het bijzonder de cobra capel-

la ; ook naam van een godheid, die de gedaante

heeft van een slang met een menschelijk aangezigt).

asrj ftxi (Hi cm icrn ? ojn (hiji asn [ pi % cun 07 (wi ; ivi a^: % asn

O Q - Q /
KiKnnr)\ spr. on cm mn a& \ oj (Hiama^\ (Hirnoiil(Hi\

wimow\ en (hi cm cm asn \ de Slangenvorst. (Hi<m

amtHi\ eign. van een dochter van Onta-boga. (hi on
Q

M'ïlMf., (Hlcm(Ul(Hl(HlJl\K., (Hlcni(L/J (KJ)—>1\ (Hl (ïll (L/j

O Q
(Kli^i(isn\ iHi cm >m oj> (En \ en chi <rn »j) en aat (Eijj\ KW.,

naam van een heester met schoone bloemen, die tot

insmering van het lichaam en tot geneesmiddel ge-

bruikt worden, de Acacia aurea (Skr. IVdg apo es-

pa, ook Naga, Késjara en Ndgakésjara

genoemd); ook naam van een lekkernij van pisang

met meel en suiker in een blad gereedgemaakt, ihi

cm(ui(M\ naam van een mythologisch wapentuig

(Ndg apdsj a, een wapen van Waroena). wirmw

[iu)\ naam van een drakefiguur boven aan het lem-

mer van zeker fatsoen van krissen , en naam van

dat fatsoen, ihi cm arn (Ka (ui \ en incmrn(cma<i\ na-

men van twee Kawische zangwijzen. no cm asn asn (Hi n\

naam van een fabelachtige , onzigtbare draak , die

op de aarde zijn verblijf houdt, en met de staart

aan de navel van de aarde vast zit, en die zich alle

drie maanden naar een andere hemelstreek wendt. Als

men bij zijn wandelingen oftogten regtstreeks tegen die

rigting in gaat, of bij het spel tegen die rigting in zit,

is dit gevaarlijk ofbrengt het ongeluk teweeg.— (hi cm

(Hyj\ figuren van draken of drakekoppen lot versiering.

o • ...
(Hicm\ zie bij ajncmw

cm cm (Hij) \ zie bij ihi cm w

O

\ zie (hi ammw

ihi cm (Hijj\ zie bij (ün ai arm z cmn

> o
\cncmtKi\

{Hiicm\ of (Hiiam

j> O a . O a
(Hicmnrt\ of (fa cmm \ n. , (Hicmnn\ of wiodti 1!.,

(hi icm \ of ihi icm \ poet. ,
plaats waar een Vorst zich

met zijn volk gevestigd heeft, en zóó 1. voor het

geheele vorstendom, land of rijk; 2. voor het bin-

nenste hoofddistrikt , meer bepaald (Knon^?(Hr(Hicm

r~n\ tui room (i>n(Hicm <-n\ genoemd; 3. voor de hoofd-

plaats, de residentie van den Vorst; ook 4. voor de

hoofdplaats van een regentschap (Skr. nagara, m.,

nag ari, f., stad), tunccn iaagr(sj) rmnri\ 's Vorsten

amhtenaren op de hoofdplaats. — cm aacm -n \N . ,

(u>ihncm^n\K., plaats waar een zetel van "bestuur

gevestigd is, hoofdplaats.

/wiot)ti\ of (Hi cm r~n\ zie ancmnqw

O o
(Hiicrii(trn\KW. zva. ccncm\ ihii nrvj tvi j urn chiji en oj) cm

~o\ of cni(Lrm'rn(Hijj\ kn. , zegen, heil, voorspoed

(Skr. anoegr aha, gunst, zegen. De ware vorm

van het woord is dus ajna<i[cmajn\). — (HritHiicm

(LmiHin\ het genot van zegen, heil of voorspoed.

(Hicm(run\ JSoll. nagel, groote pen of hout.

q n q o
(Hi cm cm n\ zie a^/icmcma\mj, mjV

O
(Hicm\ zie bij asnauiw

cn(Hi(anjj\ zie en(Ka(cnji\

(Hi(un\ I. Ar. ij , kn. propheet. II. kw. zva. ajjia

(TLin en asn (a ^ asn ici ?\ (Skr. ndb'i, navel, naaf en

middelpunt). — aniajjai mn ihijj of (HiniHi ai a^najin (hiji\

het amht of de waardigheid van een propheet.

(Hiccn\ zie oji(cn\\

(hi jch\ zie ajii!L7h\\

(Hi(cp\ zie (M(cp\\

Do . ... O o
(Hi een asiij)\ zie bij (Ka om asnj)\

o . ;.. o
(Hi (cri asnj)\ zie bij oji (cri(isnjj\

(Hi(cr)(V)%\ zie (Hiasniuiqw

(hi (vm crui f)\ zie tui icr> cru n\VA" iyi"

!hn en (Lm (HU n\ zie 901 en om (H~n n\

71 (Hl en op in/) n\ zie nn op on op cru) n\

(HT)(H1\ 2.

(hi\ of (l/ii(hj\~n., /niHiKHirLijisK., stilte , stilheid , het

stilzwijgen; rust. (Een ander ah zie bij cniumthq). —
(hi\kw., ew\N., in (Hu (hi irui/i\K. , zich stilhouden,

zwijgen; stil houden, ophouden; stil (vrg. ieji ihi (run

O
en en is/1 (hi (TLiji bij tun op tru</j). an (isikhti ihi \ iuiasn<n

cnoaiapcruijLs stil, stilzwijgend, van aard. tncum-n

(Ef)(Hi(U)m\ zonder ophouden. (znMCLnmcunmMiHin

.OG) o / ,OG) /
ofiE/KHidJiaani (un (tv (U) (Hin of (&i (hicici tui (un >in (ui ihijj \

en (SJim(aj)(^(im(in(Lm(izo(ij)'Hij)\ spr.— <d/K7.(o\KN. 1.

iemand tot zwijgen hrengen , den mond stoppen. 2. N.

,

rn(ci(Hi(n/i\K., met iets stil houden, met iets ophou-

den, (ti (hj (ld (ha (ci \ kn. iemand, bv. een kind, zoe-

ken of trachten te stillen of stil te houden. s
(Hi(cicn(HTi\ en(ci(Hifnji(Hiri(Hij)\ iemand doen zwijgen.

tot zwijgen hrengen; iemand stil laten zitten o/loo-

pen, niet toespreken, zich niet met hem hemoeijen;
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iets stil laten zitten, liggen of rusten; iets stil la-

ten begaan; van of over iets zwijgen; iets niet

voort laten gaan, staken, schorsen, stremmen, ah

on\ of onxnons pass. imp., gewone uitdrukking in

verhalen bij het verlaten van een onderwerp: zwij-

gen we van! genoeg van! Zoo ook in poëzie cuncui

iHjny en ^*Q N het laatste misschien voor ajnarrj

run oh \ dat (daarvan) gezwegen!

i\kw. 1. zva. (unw Z. on\ of cunon\ en ru}on\ zui-

ver, rein, helder, louter, helder doorschijnend,

kleurloos helder; ook zuiver van klank, zuiverheid,

helderheid, louterheid; ook kn. van een gelouterd

hart en van een gebed met loutere aandacht (vrg.

I
* O • ,.. . O

I

(hntKQ^\ zie bij cuno-jj^w

ccrion). osnasnojnon (of (O)on) zva. a^n onnrrn(hn\\

tn~n (Eji a/n ajn on\ zva. om ie/i cun a^i oji w — ajiojjccirn

orioni\KN. iets helder maken, tot helderheid bren-

gen, louteren. ajïonajnrnoniajn asn\ — as)> aso oui/j of

ffj)o\ het hart, het gezigt (het zielsoog) of de ge-

dachte louteren, van al het eindige aftrekken en

alleen op het oneindige vestigen, om zich helder

ziende te maken of gebedsverhooring te erlangen.

oh\ zie bij onw

(nan\ poet. en tp. voor ancun\ en dit voor ojnonojnw

(K)nnr}aha^icvn(Krf\ gij moet daar zitten.

onohz\TP. zva. <nah\ bv. (n ah zin omar) on (voor na

'ngkéné) hier.

cm 07i \ zie ikd <o w

an<nainzo<r\ zie bij wciw

aho3)\ zie oj}icm\\

cu cu . q q„
onojt\ zie (hJHcmw

6^

or> oh z om \ kn. naam van een grooten boom met goed

meubelhout , en van de groote, uit de stam en tak-

ken groeijende groote vrucht daarvan; de Nangka.

tn on z im (kjj orut omj\ , rnanzam asn arn en on on z om rn ooi

rnirCn soorten van Nangka s. or}ohzom/virnrvizan\

de zuurzak, de vrucht van een uit West-indi'èn

aangevoerde heester, anders \aJio<riaAn<o\<na\niap\\

cu . a q„
(Hi om .? \ zie an om ? \ en osn turn ? w

ah r> om z (ia \ zie onrnomzanw

ah om rvi \ zie aa om rrvi \\

. O o . ... . O
aa(KntE.i\ zie bij ckjj om (eaji\

ah(K.)\KN. naam van een plant, waarvan de bloem-

knoppen tot geneesmiddel gebruikt worden.

ahaji\ zie oniKow

oh(k.iq\ zie bij itmaj)^

an(Kt)asn\ zie (ko

m

asnjj \

cu . o„
aniKocruuix zie oji (kj) tru)jt\

oh(hj)<mj]\ zie ojkkj) cmn\

ahah\ zie ahohw

ahoj)\ zie nZnahw

ah(Kn\ zie ah(Kn\\

q . ..

<n an z ri ik/i z azi \ zie r)aj)Zrn(K,7Z\\

onaornap\ zie bij rt (EU rt ah \\

nriahzam\ zie rntKizcmw

G) Q j. G) o o 7
rp)

aaam^\ of (tman om ^\KW. zva. ojjihtikhs bv. xmtïH

o a cu o , „» a . j.c. -n- G)cm % on cmm a_m ajj\ap\ wat nagara is dat ? Vrg. oa

ahcm?\ 1. zie tKiicmqw 2. zva. ohcmqw

a<icmtrLi\ oocmrru\ of oncmoaj)n\ zie irucmouiw

on o^A of (unoa xn\ in de spreektaal ook tun aci\ en

m poëzie ook <tr#\KN., or)tun\ en (uniunWLVï., doch,

maar, echter. ajntKr(i7Ï\ in de spreektaal ook wel

zva. cun on ajï\ in den zin van iun on rj im ri on\\

<rj)\ zie bij trjomz<L7m\\

iw)\KW. en Sd. zva. omrti\\

ffO)^\ 1. kw. zva. oj){(uti\ en ajianasnn\ 2. N. zie rn

(T) (Lm Z (KJJ i w

oioj}^\KW. zva. nnomrnrnjiomji en amriccnzw

Q . O O
flo) xm\ zie oma<j)(un\\

ffoj rn ajn z \ kn. naam van een verfrisschende drank, die

7Kdoor de Chinezen uit de wortel van den ctkiicmofyi

i/j bereid wordt.

Q
°yi

o O
oj){on\ of fKj)jfo\KN., somtijds ojtohonjj\K., teeken,

kenmerk, waaraan iets erkend wordt; het zigtbaar

of feitelijk bewijs van een gepleegde misdaad (Skr.

tjihna, teeken, kenmerk. Hen ander oj}on\ zie

ben.). — Tm^on of 07mon\ een teeken of bewijs

opleveren; ook zva. aai^anw — omoj)^on\ omoji

on\ onianj\^on\ of onionna<7\ aan een teeken er-

kend of feitelijk bewezen worden. — \cL0(Ki)^on\ of
o o

tajio<j)(}n\ zva. (Knqonw

oj)(unomjj\KN. TP. zva. '-tiOJiom/j of (onjaj}onijj\ de

gedroogde bladen van het gesneden suikerriet, die

in de suikerfabrieken tot brandstof gebruikt wor-

den. — (LTtn ajn onyt\ de grens te buiten gaan, de

limite overschrijden, over de grens heen op een



(uitun (Knn\ (KJ>(fh\

anders gebied komen; in een anders regten tre-

den, ingrijpen in iets van een ander; iets van

een ander wederregtelijk zich toeëigenen. (cmcun

chh -jiï.TjiondiïQ-Jichofis zich over de grens van de

nagara heen tot over het désaland uitstrekken.

arm mn asn ~ji co ivi ckj) \ de limite van zijn gezag over-

schrijden, ccm (lti irn (K,irviji\ zich voordeel toeëige-

nen, dat iemand niet toekomt, ckd cun urn piiun (H~nj>\

wederkeerig van elkander zich iets toeëigenen. —
ccm cun im ri ,vn \ iets de grens laten overschrijden;

voor iemand op het gebied of in de regten van een

ander treden.

ckd cun iHnn\ zie ckd cd) (H~nj)\

o
ckd rn cun z oj)jj \ zie (kd cdi (Kin en (k.) rn cun z ckj)/) \

(kd^oju)\ ook wel <wxlw\kn. glans, lichtglans, afstra-

lende glans, luister; en zva. cun <rui asrui (Skr. tjhd-

j d). (Kj)(a/jr)!yn(Kj)^(Lvi\ de uitdrukking van het gelaat.

>an een zekere hoeveelheid padi;

CKD (Hl \ Zie (Dl CKDCHlW

(Kj)(n(hn\KN. zva. ckd ckd (ia n\ gebrek, doch weinig in ge-

bruik {vrg. ook (KD(rv)). — (crnrn(Hi\ iemand gebrek-

kig noemen, laken, smaden {vrg. ccmtn <*£l<*ü.^ bij

(Kn/niKi). (Kri(fj)(n!hn(hnji\ ontdekt, bekend raken, dat

iemand of iets een gebrek heeft.

»o)^7\KN., ook wel ckd ttg tmjj\K. 3
Chineesch. {Eenander

zie bij (ui q (hi). oncóiz (kj> ihn\ ofenkel ckd (hi\ een Chinees.

— cuickd(hichij)\ iu>(kdchd(hichij)\ deChineschekampong.

ckd (hnrhnihfnjj\KN. naam van een boozen geest, die op

een beest gelijken zou. »o) iki ruivn tui'iho\tu~nfj of (kd

(hriww(Kim(harin\ in den blinde, op de bof, een

antwoord geven; wegens de duisternis of wegens

zwakheid van gezigt langzaam gaan.

ckd chick! tH7i/)\ naam van een soort van spook of geest.

O O o -O O o
ckd (Hi (ruin \ en (hJ)(Hi (tuin \ zie om (hdji rtijj en <uii /ho/j run \

aj)rn(HirL)\ zie (KDrn(Hiirui\\1&' 'V&'

(KDor)(Hi(nji\ of (kj) rn (in trui \ Kit. muil, pantoffel {Port.

chinella ; vrg. ft-Jl^1}^ en asn rt\(en~~n^\).

ckd ti rn (iw\iN. benaming van een soort van pakschuit,

een platboomd vaartuig, van Chineschen oorsprong

{Ml. tjoenia).

(hi) (th KN. naam van een soort van beste sirih, die

op groote feesten de gasten wordt aangeboden.

Zoo gew. ojj -n

%

ckd ikjw (j^ti^m»o)m\ een takje

sirih, van 5 of 6 blaadjes. Vrg. (KD^h).

(kdchj\kn. het zachtjes naar zich toe trekken {vrg. rn

rn^(Kj)rr]pi). — icmah\ iets zachtjes naar zich toe

O O (C)

trekken. (H71(kd(1£i\ verrekt, of te veel gerekt, van

den arm of van een spier.

w)ii.y\KN. een metalen kom om rijst of zout te meten.

rn.(K7)rrj(hh\KVi. het naar zich toe trekken {vrg. diïm\

aninniHiyi en rn <r)irnarh\). — rn(crn<n(Ki\ iemand of

iets trekken of naar zich toe trekken; aan iets

trekken; iemand oproepen tot verpligte werkzaam-

heden; fig. iemand tot iets, bv. tot armoede, leiden.

rn.aj)rn.w<i3)^pirn!ha\ elkander heen en weer trek-

ken of rukken.

(Ki) zrnasnjj of a^ ryjj>(unn \ kn. het kleed een weinig op-

schorten of ophalen en onder de gordel vastmaken,

om iets met meer vaardigheid te kunnen verrigten;

vaardig, bereidvaardig {vrg. (KDicrn" en (KDxn)ï).
Cv Cv

(EM(nji?\ rn cun zeen .? \ cun
o-
(UI (TL)

O o
CKD

ckd cum rui \ kw. zv
cv n

(my)\ orn ctn asru) (KjI trui (cm n\ rniH-ncDiycuncHin en aft

(ipiisru^\ {Skr. trillend, schuddend, onvast, onbe-

stendig; en de bliksem. Vrg. ikd rvi\).

rm/e^\KN. vergit voor wapens {vrg. nniKDCHin). —
on mm cenj)\ wapentuig vergiftig maken.

ii^)!urh\ of qj)(K7)\KN.; ao(cm\ of ah ckd \ iets, bv. een
CV J Cv J

paard, aan iets, zooals een paal of boom, vast-

binden. — (m(cmxn\ aan iets vastbinden. — »o)
Cv

(cm(m(Hij)\ het vastgebondene ; iets waaraan iets

vastgebonden wordt; een anker. — cunHi(cm\ heta ei

vastbinden; vastbinding, verbindtenis ; een touw of

band, waarmee men een beest ergens aan vastbindt.

(Ki)(cnï\ en ^icttiuct fort\KN. vaardig, gereed, bereid-

vaardig, bij de hand {vrg. (kd ccm opjj); ckd ccrn'co cm/t

ook iets dat men gemakkelijk meê kan nemen.

(Kncunn of ojiaj)\ kn. het kleed ophalen, wanneer men

door het water gaat , o/om het niet nat ofmorsig te ma-

ken {Sd. djindjing , Ml. singsing. Vrg. ckd

(cmasn/)). ckd .innm cm 2 iru \ naam van een soort van

vogel. (Ki).vnniKi)(crr)asnici(Kj)j)\ spr. — iniicm of chi

(K/n zijn kleed ophalen; aan één zij opgetrokken,

zoodat het niet gelijk hangt, van een kleed.

rn(Kj)zrn<cir)2\KN. de wijze waarop een lans met de punt

vooruit gehouden of gedragen wordt, horizontaal

,

met de punt naar boven of naar beneden.— rn ihi z

rn icpi z \ een lans met de punt vooruit houden of dragen.

— rncKDzrn(c)rhz(ci(Hij)\ iets dat men op het oog heeft

,

bv. een huis om te koopen, een meisje om te trouwen.
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oooo\KVf. zva. xj)nrt\ en ooi hui /ruw KN. het extract
Cl,

T

van iets , een olieachtige zelfstandigheid ; extract van

gekookte opium , dat, met een soort van fijn gekor-

ven bladen vermengd, osdoiooi genoemd wordt, ccr

(ooo yo\ naam van een soort van geneeskrachtige

olie. aooooj) as)i^\ in scherts voor gekookte rijst. —
o

oji oo 01 oo z ooj)\ zva. (uanioiooi oo/)\

00(00 \ zie oiooz(op\\

(r)ooz(oo\ 1. KN. afmaling, beschrijving door vergelij-

kingen of figuurlijke, zinnebeeldige en verbloemde

uitdrukkingen. 2. oo(oo of on oo ? (op n kw. zva. oji <&i

arLioon en aoao\ als Tj. Sengk. één(Skr. tj andra,

de maan als planeet of als godheid; en tj dndra,

maand, maanmaand), iko a~) on oo z (op \ negen maan-

Jnden. oiooz(ooaZiooiru\ zie toooi <rui\\ rnoozlopooi

nnoo\ eign. van een dochter van een Vorst van

Kddiri, de schoone gemalin van Tandji. onooz(op

o o / O G) . tr
aj) tru !kj asn \ en oioozloo (E)ivi\ namen van twee iLa-

wische zangwijzen. onaoz(ooax)(Ziooi\ of nnooz(op

<rrjiziK-n\ de hel der Boedisten, bestaande uit zie-

dend water. on oo z (oo ie/i <m \ naam van een beest

,

dat de gedaante van een kat heeft , in de Manik-

maja. on oo z(oo om oo\ naam van een werk, dat aan

Adji-saka toegeschreven wordt.— on osm z (op \ iemand

of iets afmalen door figuurlijke beeldspraak of ver-

gelijkingen. — (wlaoihaj) of oo oo (oo oojj\ beeldrijke

beschrijving of afmaling.

ao(ooooo\ zie bij onooz(oo\\

oo (oo (t^i\ of on oo z (oo oo \ kw. naam van een wapen in

de vorm van een sikkel in de oude tijd; en van

een slagorde in de vorm van de maan, als die drie

of vier dagen oud is (Skr. tjandrahdsa , een

sabel; het zwaard van Rawana).

oo oo ooi \ zie onoozax) ooi \\

onaozoiooz\ Chin. Ml. staal, monster, model, proef,

voorbeeld (vrg. r)OjizonJi\ en ajioiooz ooji).

O • /
aoopaof)\ zie ooasnw

o O .o o
ooapaoj)\ zie oo\ao\ en oo oow

toioooo en oo oo ax)ji\ vrg.oo i oo \ KW. zva. oootli\ 001,0000 en ooooaa

o
OOtOQlOlW

:30 hll kn. mannelijke bediende of leerling van een

kluizenaar (Skr. tjhdttri, leerling).— xjrn^ooooi^\

als tjantrik gaan dienen of zich voegen bij iemand;

ook aanhoudend met de voeten stompen, van een

paard op stal.

aoioo ooi\ of oooo ooi \ KW. KN. ongeluk, onheil, vloek,

daar iemand door getroffen wordt; ook naam van

7 . o o . O Q» o
een vogel (vrg. 00,00 en oo mm ooi), ooi ooojd oo oo

ooi\ getroffen door een vloek of onheil. <&) <ru oo op

ooi\ een ongelukkige kwaal, daar iemand mee be-

zocht is. — ooi oj) oo ooi oojj\ rampspoedigheid.

03) OO 90J \ zie OO OTD OOI w

Q . O
oo oo ooi \ zie oo) , oo ooi \\

<l3~l_ yl5)l

oomm\K$. de steenen, waar tusschen en onder oudtiids
Cd J

de asch van het verbrande lijk van een overledene

besteld wierd; een over de asch van een overledene

gebouwd mansoleum of praalgraf; een steenen tem-

pel van de oude tijd. ao> arrn/n oji otli\ een steenen

tempel. — a~mamn\ een plaats met steenen, met
OJ

een muur, afschutten; de overblijfselen van een over-

ledene tusschen en onder steenen bestellen of in

een tjandi bijzetten; ook iets boven het hoofd hou-

den, met diepen eerbied ontvangen.

oor)cim\KN. naam van een gebloemde zijden stof. om
OJ

oojjoorimm \ spr.

mm (Ei <hi \ een edelgesteente

flO)im\ kw. zva. oi_uo(c»q\ en naam van eenpijl (Skr.

tjoédd, top, hoofd, kuif, pluim, diadeem), oji

en een uitmuntende

pijl (Skï. tj oéddmani, een kroonjuweel). [OAoJ)

arrntEi oo\ edelgesteente; krijgsman; boschhaan; ook
OJ Cf

naam van een wapen.

a<j)omoo\KN., 90)orr)9o\ poet., sandelhout (Skr. tjan-ioo\

dana). oo arm oo o^ cm \ naam van een hout, dat

tot de medicinale specerijen behoort, oo arn oo a-Jim \

OJ

naam van een berg. — (iDiosr)oo<rrnon\'^., mojioui

oj)crrr)iKi\K., naam van een zeer fijne witte steen;

ook voor marmer, on ,rw tl; oomm oa\ en poet. oioo

(rhiaooimoo\ ook wel (cmmmoo\ als marmer, zoo
Cv

fijn en effen.

oommoo\ zie ooam)Oo^\
0JC7 CJ

ao<miooin\KN. 1. in zamenstelling zva. ozim <rm ooin\

Zoo in oomm ooi ooi tli/)\ N. , aomm oon cCi \ K. , vatten en
OJ 6h <-J( OJ 61-

houden, spr. voor goed van iemand pakken en in

beslag nemen, tot voldoening van een schuld of tot

vergoeding van iets anders, (ia oomm ooi ooi oxjij^\ pass.,

van den persoon wiens goed men in beslag neemt,

aonm ooi aj)(U)/)\ zie -~naj)opj^\ 2. de of het naast

volgende, het vervolg van iets. — rrnmiiooiji\

iemand of iets vatten, aanvatten; grijpen, aangrij-

pen; pakken; een dief of roovers achterhalen; iets
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CKJ) 7771 K77 fj\ ni3j)^rrrm3<nn\

vatten, "begrijpen; zich als vervolg aan net vooraf-

gaande aansluiten; bijkomen, gelijken, het bij iets

of iemand halen in het een of ander opzigt ; een

volgende tijd halen, bereiken; iemand, bijhouden in

het gaan. vm 7070777171 kt? rut in ki\ met drie dagen.

— kt? .7orm unn \ gevat, in handen gevallen, ach-

terhaald of te achterhalen, gevat, begrepen; aan-

getast door een ziekte. — -cm im wn -n un op iets
Cx. ^ '

dat voorafgaat , iet anders onmidellijk laten vol-

oren. — io .Tm kii 3~n .? achterhaalde, opgevatte: be-

vattelijk in het leeren. — ?o ?7-7 ui? nn ki v vrijpos-

tig, zooals van iemand, die de lelijke geicoonte

heeft van alles met d*e hand, aan te raken, of die

een ander onbescheiden in d.e rede valt (vrg. kt

ru ^7) 7,77
^J})-

00.7777 kt? ,i\KX. bosje, van sirihbladen aan takjes, ui

a . o
777? ?,T7 .07 7TON Zie KT 7T77 KT7 TTOW

ao omi h-ri ,i\ zva. .707777 7,77,1 \ in 3Jiarmtarno\ met een

ander in aanraking komen, handgemeen worden,

met de speer; en fig. met iemand in aanraking ko-

men door middel van een ander.

O C O

tem 7771

(KJ) 0771 7,7? f) Of KT 7777 KT? ,1 * EX. , Ook' IVel KT 77? 7,7? 7 K.
,

kort (vrg. icn-m kt? i\ kt ri .77?? kii ,1 en tokt kii ?).

—

K7?,?\ i^s, zooals een. verhaal, verkorten,

in korte woorden ze°:2:en. — tot? 7711 7,77 7? vn \ iets

korter maken. — ?~t ?0 7777K7?K7i\ kort. mnniojnz
Cu <HK<-J< '

/?o ?o 1777 7,77 .70 ,1 x korte lans. — kt? 10 7711 kt? k7/ï\ te

kort. X7KT17777 7,77 7 EX., 00/ï ?/;<?/ .7-? K7,7 77? K77 7

k. , de korte ziide £#» z'^; de breedte van iets

in tegenoverstelling van de lengte.

o n • o
(70 7717K77y1\ 22£ KT .7777 KTTyl \

»5? 77 7771 7,77 7 g/i 77 KT 77 7777 KT? ,7 ^ KN. ZVtt. .1.77 7? 7777 7,77 7

e» 77 7.77 77 7777 K77 ,? \ laag, zooals een heining, huis,

of iemands gestalte. x.rt %ji ?? ?t ?? 7777 7,77 ?\ 0^ .t_77 70 w

M7??n77,i kx. 1. wat op het hoofd of in het haar ge-

stoken wordt tot sierraad, bv. een bloem of kam. 2.

gelijke afmeting; overeenstemmen, overeenkomen,

met iets anders (vrg. 77 77 ? 77 77772). 3. poet. ont-

moeting, ontmoeten, bij iemand komen. Zoo ook

(&iaj)<rmKn/)\ rio tt flo 7777 .707 ^iimcnm unn\ spr. —
II Cel •—<

(1 l h ai Cxj <-<

armrm Kn/j\ iets op het hoofd steken; zamentreffen,

elkander ontmoeten, treffen, raken, kii iqanrnKn/i\

ZVa. K77?07E?\ 0/ K77 ,TO tl 7,771 \ ^ E
]
TP h^ZL'l^

bij iemand komen o/ gekomen. — xmamwncnwny

iets op het hoofd steken; z<?^ confronteren met iets

anders, vergelijken om te zien of het overeenstemt.

— do???? 7V77K7 ?\ gelukkigvan aard in het vinden

of treffen, bv. van een jager.

i71 TC? 77 7777 2 KT? ,1 \ Zie 71 K? 77 7771 2 KT? f)
\

'
'

Cx.
—

'

'

' C\J '"-'

'

77 ?T ? ?? 777? ? ^i^ in sommige dialecten zva. (Kn/rm !Knjt\

77 777) 7,T7 ?t? ?-7 7T/7 7,T? 77_?N OOk Wel TC? 7777 KT? ~7? CTL1 s

Cu K^- CO Cc

kn. het avondrood, wanneer roode wolken zich ver-

toonen (verbastering van Skr. s andy dkdla , de

schemertijd, vom sandyd, de schemering, 's avonds

of 's morgens, en kdla, tijd), k? .tJ? xn ijz xn t,t? hi
^f.

7 o n
Til)) O 7J777 77 M ,KT 7777 7,77 ^77 7t? £? 0,7 CTL1 fj\ tegen

zonsondergang, wanneer het avondrood zich vertoont.

,70 7771 t7?,i\KX. tegenhonding, verhindering. .TO.KT7W

«5?? yi\ iets om tegen te honden. — tot? .7777 kb/T in-

houden, tegenhouden, weerhouden; verhinderen;

beteugelen, matigen (i/T//. èï777K7?^\ rzinmMrin en
^~)

.7^?,£7^.?<?). — .t?K7/) ;777? 17o?
/
i\ het tegenhouden , e«2.

(?0 777K7X7r kx. een jonge muis of rat, aifo *?7Ï£ nog kaal

en rood is. .kt 7777 77.7 .o? Tortn 777 tk-^n 5r;r. 77.7,772.70

?i vniriKiz 777 kt .777? ?t? ?\ jr;r. ^oo;* tot het uiterste

toe. kt 7777 r?o .o? 707 \ ^^ uitdrukking voor een klein

Kind (U77 17.)). 7,77*77 ->77 7T7 7,7? hl rm ?K?^77.KT7\ «pT.

77 kt 77 7777? 7x?^ KN. de klonters in de dawët. — (tot?

77 E? 7? 7777? 7? 7X7 77 7777? 717 7 • UOgkaalzijU, Va./ljO/l-

ge vogels.

.kt 7777 77. ? \ <?ƒ ,7o 777? 7X7 kx. heel gemeen
;

gemeen,

vuil, scherp, barsch in het spreken; gemeenheid,

slechtheid {Skr. tja,nddla, naam van een zeer

gemeene, verachtelijke klasse), (un k 7 ?oom ?x? \ (ki

O.
701 KT 7771 7K? \ en 701.K? JO 7777 77_?\ 57jr.

?0 77 cTTII 7K? \ Zie 7_^r 77 7T/7 .7X7

W

O
KT 7T77 -C17JV E.W. 2»«. KT .7777 TL7W 77 7_77 . K? K? 7771 TOTI? -77

cjcr 1̂ u f [& a er
o O o Cl

(KJ) 7L7 7,7? £7 7\ e?l 77 .1.77 K? KT 7777 TO £7 K? 70? X77 E7 7_7

1^'KT7 _i*7X? 7,7 t,1 7X? T7 \ 5/7^.

77 KT 2 7777 77 7J77 T7 .70 > of ?7 kb ? 7777 ?o7 Ti kt \ naam van

een iooverformulier of vjonderdadig tvapen van

Vorst Salja, dat allerlei verslindende monsters

voortbracht ( Skr. Tj a nda-b-airaw a, bijnaam

van Siwa).

(?0777i\KX. de veeren aan het onderste gedeelte van
CxJ

de staart van een haan; (een sterk gebogen hane-

staart J.): ook zva. itjkiw ,kt ttti ??o ?? t_i \ zva. K7

armrur>ajï\ J. — 10777777 10 \ iets afwachten, waar
Cv ' a
men denkt, dat iets passeren zal, om het aan te

houden; ook iemand of iets uit het water aan wal halen.
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(nnzimniarii?\ overeenstemmig
' ' Cd

rn(cn}z<nanrhz(£i\ met iemands gedachte

<n(hj)Z/nmm2\KN. overeenstemming; overeenstemmen

overeenstemmend, overeenkomend (vrg. <M fïP'1,*™//

2. en na(iK<unj)).

denken.

of wensch overeenstemmen

iets in overeenstemming brengen; iets vergelijken

met iets anders.

(hj)crm!hn,pK^. de naar boven uitstekende punt of sneb

aan de vóór- en achter-steven van een schip; een

tweesnijdend mesje met een gebogen punt.

itJiam un/j\KN. kromte van iets dat met de kop of punt

naar beneden gebogen is; een stuk van een hoorn,

daar men bloed meê uitzuigt of kopt. — mnarm

(un/t\ krom, naar beneden gebogen; met een tjan-

toek koppen.

MomiKD^KN. een kleine rijstmaat, voor een kleine

ahacianji rijst (kleine rijstmaat voor één kati, zva.

UU (T) 0511 (UI a\ ook bij verkorting (unarnunn\ J.).

«5>mom2W7?/j\KN.; xnnnaarn2(unn\ tegen iets aanstoo-

ten; iets tegengaan; fig. iemand tegengaan door

hem een onaangenaam woord toe te voegen, dat

hem tot zwijgen brengt. Zóó ;un cun na aipi

(Ka (en arn otcn \ inge(Kii arm ,un \ kw. ingebeeldheid
GJ

beeld, vermetel met iets te ondernemen, daar men

niet bekwaam toe is.— a^<Eianm<unaa/j\ wat iemand

vermetel, zonder genoegzame bekwaamheid, onder-

nomen heeft.

oji arm iun\ ook wel ikji cui un \ KW . zva. na (um ri rui ? un />\\

a^iiaj)(Kj)arm(trniu)fiyi\ spr. voor verward geschreeuw.'£3
Cs/J

ajiprapia<n\ zva.ffo) arn run ^ KW. zva. (kd , op <un w

O Q Q /
(umun ruirimn of)/]\ aj)itanm!un!hj)l!Hi\ spr.

ao}(nairn<n.ijj\KN. een haak, iets waar iets aangehaakt

of aangehangen wordt; in de haak komen, van een

geschil; in verstandhouding staan met iemand (vrg.

na (UJ) na arn nrijj en (un na arti z rein) . oj) naom run of .iéc

cm ctji rj arn rujj\ naam van een veldgewas of soort

van koren. (tj)niarmcnji^m(isn\ een voorstel of ver-

zoek opdragen aan iemand, om het te Irengen waar

hei wezen moet. (kh na arm rti ~ni asrfn cuin\ laten zeg-

gen door iemand, na tan i aoi .? 077 (ei ah asn (hi ~ji <w) na arn

ruj\ een kind dat nergens thuis behoort. — mm na

naarmrtijj\ gelijk een haak. — n^ iei ni aari oru{)\ aan-

gehaakt zijn, ergens aan vast hangen, zich vastha-

ken of aanhaken aan iets; zich aanmelden bij het

hoofd onder wiens gebied of in wiens wijk men zich

wil vestigen. — urn aj) ri arn rv)ji\ vastgehaakt raken,

blijven haken; in 't ongeluk raken, run <k» na arm nyi rn

n^rmarujr\ ergens aan vast gehaakt raken o/hangen

blijven. — x^mrianirru\ aan iets aanhaken of vast

hangen ; aan iemand als zijn hoofd zich aansluiten

,

zich onder hem stellen. rcninnainiruajnasn\ aan

iemand opdragen om aan een ander te zeggen. —
tcmtnaim<nji(n<Hyi\ iets aan een haak hangen of met

een haak ophangen of vast maken; iets opdragen

aan iemand om te zeggen of in te dienen; iemand

aanhaken of opdragen aan iemand als zijn hoofd,

dat voor hem aansprakelijk is. — run niam nri tui n\

een haak; waar iets aan gehangen wordt; wonin-

gen, die aan elkander grenzen, wijk, buurt, ge-

hucht. — (U) rn na arni (tri (ui [i\ hoofd of wijkmeester,

onder wiens buurt of wijk men behoort, tot wien

men in zijn belangen zich adresseren moet, en die

voor de onder hem behoorenden aansprakelijk is.—
o ... o

£)Mm(mii?i)\ poet. zva. rena na arn nri \ en (Ei a-J) na

na arn nri na (un \ zva. azm na aan nri na run w

vnaaaaiz(rvyi\KX. een groote haak van hout ofmetaal

(vrg. (KJinaarrnnjif) en nm na aam 1 run). — (uniKJinianiz

o
tin
a

gehaakt raken aan

MITTT)
o
np tn tn\

(unaaia (n_>i\ of (UJiarm

scheid. — (cmarrnm.

na(Kanaarnnaj)
;
i\TP. zva. <tji na api nn n\ Zoo ook in naaoi

nr> arn rti ^m asii\ (ook een dwarsbalk of dwarsplank

of bank in een schuit. J.).

~-flt4\KN. norsch, lomp, in zijn be-

-. ui\ iemand norsch of lomp

bejegenen of toespreken.

na(KMnaarm(Ei/)\KN. een wilde plant op de na asn onna %

gelijkende, maar met dorens en ruige vruchten.

(jo) aria \ KN. ,cïji(Enasn arm \ naam van eengrooteboschmier.

<Kj)a?mKN. zweer aan een nagel of vingertop, nagel-

(F) O
zweer; ook vijt. — a^iarn dncuin\ de vijt hebben.

GJ. c-''

ffjjrrrviNKN. een kleine oj)(ui\\ en een koperen potje

met een tuitje, dat bij het batikken gebruikt wordt.

"nftTNKN. een kinderspel met kleine

iets met de

aj)naarm\ geio.
' GJ

tunt

steentjes of sawapitten. — carnniarn
GJ

hand opgooijen en op de andere zijde van de hand

weer opvangen. J.

flo) arn n KN. opwaarts gebogen
GJ

O
n asn un arn \ schoenen

met opwaarts gebogene punten. akcmtjfcanrn\ een

opwaarts gebogene, vooruitstekende kin. — azm

arm \ hetz.
GJ
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<jüb

<707707,?\

cfjicrrh kn. gekrulde haarlokken aan de beide slapen

van het hoofd.

O
(jö)7iarr?\KN. een fijne, schelle stem, een vrouwesteni.

een geluid van vele zulke stemmen(U «577 707 (UI 77 crni \

tegelijk. kir)arni\ met zulk een stem spreken.

ffO)a777\KN. verblinding, misleiding (vrg. 707777072). —
(cmcrrh\ verblinden, misleiden; en zva. (cmrizizw

Cs/b '

iw 707 ar) crrh

z

\ KN. zva. (nxjvricrrhz\ rijstlepel, potlepel.

— trimm rn crrh z \ rijst met zulk een lepel scheppen

of opscheppen.

ni(Ki)2arrh\KN. groote horen van een wilde stier, die

wel gebruikt wordt om er iets, zooals water of kruid,

in te doen; groote kruidhoren. Vrg.
"E/l

707 7iT7 N\

rn 707 z 77 crrh z \ KJSf . peperhuis van een blad ofvanpapier.

— rn rmz nrianrh

2

\ een peperhuis maken; iets in een

peperhuis doen; een peperhuis gelijkend.

(W)(wj\CT. zva. mi 07i asn/i\ kn. ligt vatbaar voor een onge-

steldheid. (t3){Kj)(unaji\ spr. voor een ongeluk begaan;

te kort komen of schieten.

«o) (K)> \ kn. een soort van wilde Pisang (vrg. 3077707707),

en naam van een kleinen vogel.

(K3)to)^\K"W. kerf; kk. stuk, stuks; aantal; aantal bouws,

zva. fKTHLW\ cm rj mi rn n (ut

z

\ of xmcun\ van een

land. <n(ijnz^r),un^amim(KJi(Ki^\ niet in tel komen.

707 707 ^aj} n-i <> \ aantal hoofden , aantal zielen , man-

nen, vrouwen en kinderen door elkander gerekend.

707 oj)

q

tJt? nn \ aantal graten, #oo>' aantal visschen,

groote en kleine door elkander. (Kiaci^rn(Eizri!rLiz\

aantal nokbalken, voor aantal huizen en gebouwen,

groot en klein met elkander. ojioji^ojioji^ aantal

rijstvelden, groote en kleine stukken met elkander.

tru) aiui 70) to) <> \ een lijst. — 707?o)^\ in kleine stukjes

snijden of breken; fijn snijden, fijn breken, fijn hak-

ken; iets fijn- of door-knagen, van muizen; kerven,

kerven in iets maken; doorhakken, doordraven, bv.

in zijn drift; ook tellen. (kkkü^ihkkji^ fijn hakken.

— t*fn toi .70) .? \ geteld; te tellen zijn, in aanmerking

komen. — an^ji^(un\ mv. van chkkjijw — 3/7707.?

(unrjihni\ van dingen of personen het aantal opne-

men; ze tellen. — (KnaoiqajiKhn^ fijn gehakt, bv.

(uitten 7577307 q(L,w aon\ fijn gehakt gras. — (ui(Hi(Kn^\

het fijn hakken, doorknagen, enz. — cm 707 to) ^

\

geld bij de ontvangst van leveranties aan het hof,

te betalen voor het opnemen van de geleverde hoe-

veelheid; ook de hoeveelheid van de deelen van een

geheel , van het aangezigt of van het geheele lichaam.

fWi.TO)^ ongebr.; 307 to) <? (uiito» .? \ allerlei onvoegzame

praat, van menseken die niet regt bij hun zinnen

zijn, of die maar alles zeggen wat hun voor den

mond komt , en de regels van de beleefdheid niet

in acht nemen.

ckjckj) ^\kn. elkander in de snavel pikken of bijten,

van vechtende vogels; fig. zva. asn rrj\ of asn^rian

onq \ kampen , vechten (vrg . rnctjizrnaoz^). i (£q qji (kji o \

kampstrijd van vechtenden. — (ki,oji^\ kampen,

vechten; ook de bek er in steken, voor iemand, die

door een ander beknord wordt, mee beknorren.

<rj(K]}Z(n(Knz?\KN. elkander pikken of prikken, van vo-

gels; de tong van een gesp (vrg. aói vsn op (tli/)) ; een

van onderen scherp stampertje om in een koker (aai,

^ttvtt^) sirih fijn te stampen; een priknaald, bij

het batikken in gebruik (vrg. 307 307 ^\ en cnaszzri

0io£C2^). — 77*n2?770)2^N in iets prikken, of iets

beprikken; fijn stooten, steken, of los prikken (vrg.

O O
ffls^ CT 9JIJI \ 30777 3077 <M

fj )

.

ao) *j) \ Ml. kn. rt/i arrrï\ n. , 7,-77 7=77 77.73 \ ki. , de kinderpok-

ken (vrg. a^\anv\ en cijinp asrui). 307 707 imn asn (ei \ en

to) to) 7^- rrh \ benamingen van de pokken naar de

grootte van de puitsten. (707 707 on 707 77 rrC?\ groote,

wijd uiteenstaande pokken, misschien blaaruitslag,

pemphigus. J.). .707 707 77 70? z {on asrin \ de natuurlijke

pokken. 337,3^7 307 307 \ de pokken-mantri, de beambte,

die van gouvernementswegen de koepokinenting uit-

oefent, anders (zi.arKHiap asnjj\ — 307307 oj? 3/73 \ cui

Q~C) oei r o O jerrn azi anjj \ (kti asn rt 7 aaji \ of cru nn vri asn arm on/j \ de

kinderpokken hebben.

707 707

\

kn. verloren gaan, van een gedeelte dat van iets

vermist raakt; ook een spook, dat zich 's nachts in

de nabijheid van huizen laat hooren en de bewoners

iets kwaads voorspelt.

(?oiff07\ 1. kn. naam van een gebak van meel en sui-

ker en in olie of boter gebakken. 2. kw. zva. am

q
O.JI (KI ^ w

77 707 2 77 707 2\kn. de snavel van een eend of gans (ook

snoet of snuit van een varken. J. Vrg. ajiojiaoin en

tn 707 z 77 ui ? ) ; de uitstekende punt van de gevel van

een huis ; het onderste einde van een krisscheê (an-

ders (ri(cnz(n^nzaJ)j\).

ao)707 707^\KN. 1. proef, proefneming, beproeving; ook
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wel tot proef, waar wij eens zeggen (vrg. 77'to2 707\

en l<l< Jt> i). 2. aard, eigenaardigheid, en in dezen

zin ook wel m mi n\ 3. poet. zvo,. goto ?o ,7,70,? \ 4.

weefgetouw. 5. zva. «Jihvi iniiw wn aoj mj f— ) wtj ^j. kt.

(kt^\ ga het eens onderzoeken. .M);u;wKiKTjp)

ffo.,7o<7o.?o7 1\ 5j5r. — ,k7.kïwt7,i\ 2^5 beproeven , pro-

beren; niet ié1^ de proef nemen.

O , Ou
0070,70) ,7 of wïOMii-KX. stip, punt, £« naam van

"~"

~) O
£<?« beleend schrijfteeken , oo& to) ?x; ïo ?o 7,-7? ^ \ to to

«na ook kleine hagedis, die zich in de huizen op-

houdt, muur- of huis-hagedis (vrg. ?o) zot-tot), oo

tfcttunm ook indruksel met de nagel. to to hv to hn/i\

met stippen, gespikkeld; ook een zeer klein hol

steekbeiteltje o/" gudsje. — jtototo)) of totöto)^

"i ~1

stippen, een stip maken, oo to 707,?% o ok een indruk-

sel met de nagel maken; en met een gudsje steken.

— oooo.to)\ en totototn rav.; ouk rond en fijn

uitsteken of uitbeitelen.

oo oo iUJU) \ zie kj) kti Knn\

ihj) kj) M-n/j\ kn. weinig , van iemand die iceinig eet , slaapt

of werkt (vrg. iö i:i to) )) ; bv. n ut i ttoi ?o tö toj -.?)"

oo^? tot? ton een kleine eter.

(TO OO OO) [t \ zie 77 OO 2 OO .TO? 7 \

|

to?
/
7vkn. snavel o/ bek van een vogel (vrg. 77702

tnoou); spits, voorste vooruitstekend gedeelte van

iets (vrg. iicKjhnj); tuit van een ketel, kan of

kendi (vrg. 00700); het geld, dat op de speelbanen

of in de speelhuizen de aanrigter van het spel van

de winst ontvangt; ook het geld, dat bij het schie-

ten met pijl en boog de kinders, die de pijlen op-

rapen, daarvoor krijgen van den winner. 000077007

inmmtji^ tuit van een ketel. a^o^.amitm'rno^a\ 00

Qjj.a<n(enina\ of ay
j

oy.iH7i<ïvi(8i^j)%\ de spits van het

leger, de voorhoede. (Kj)OJiy>imii\ of ojj^ncrnix (ra-

vebek) houweel om steenen meê te kappen, breek-

ijzer met een kromme spitse punt. — 0000 to7o\ iets

pikken, oppikken; het geld, dat 0000,70)7 genoemd

wordt, van den winner nemen. inioji.iHn Zm oo cen

m

^ Mn spr. — 000070^ mv.; ook oprapen van pij-

len lij het schieten met pijl en boog. — a^ia^j
a£n

ihi/i\ wat gepikt of afgepikt wordt; wat te pikken,

voer, voor vogels; draagstok van bamboe, aan beide

einden puntig, om daaraan een bos padi te steken en te

dragen. asn<&iopnajLcmn<m/i\ spr. voor klikker, achter-

klapper; klikken, achterklappen.—um 00,7007 o\ z. ben.

77 007700 707 ankn*. kerf of insnijding in een boom (zie

ook bij <77 ,?07 77 toot) 7 \ en vrg. 777077707x7?). — n

77 m n fji hn p ia. een boom een kerf of insnijding

maken.

77 70 2 to ün ? of 00 oo ooi^n kn. naam van een kleinen vo-

gel met blauwe veeren. rtoji^ajt&ai^mananarviJnn

77?l??\ spr. 77 00200007.0% of 00 7o mï lui \ naam

van een vogel.

to 00 z 77 00 a oo7/i\ s:N~- ne* fegen iets anders aankomen , aan-

sluiting, aaneensluiting (vrg. 77.70)277 0072 mn 7).— 77 ui 1

77 00 2 007 7 % tegen iets anders aankomen of aansluiten

;

vreten van een beest, zooals een hond (vrg. E/itunonj).

— 77 hi 2 77 to 2 tnp mv. , en tegen iets aankomen of aan-

sluiten; gulzig van alles zich bedienen en eten. —
77 K) 1 77 70 2 hii 77 7,-77 \ iets ergens tegen aan doen ko-

men of sluiten. — 77 7.-7 1 n ka 1 wn tnay de zamenslui-

ting van twee zijden; iets daar een hond van ge-

vreten heeft. — 77 ?o 1 si hu ? hii m 1 \ gulzig. — ?7

77 077 2 77 70 7 2 .7,^7 7 \ zie beneden.

ffO)9o<iOy7\:or. gebrek, lichaamsgebrek; wat te laken is,

op iemand of iets te zeggen of aan te merken valt

;

zedelijk gebrek, fout, onvolmaaktheid (vrg. w u

ui r il ?? 7o en 7ö 77 ?o ) . 77 x 7) 2 11 .70 7o .70 n \ onb eris -

pelijk. >U77 j,i —i 70 70 ia v zonder gebreken, welge-

maakt. — tmoJnutn\ iemand of iets laken, beris-

pen, bedillen, minachten.— (Kjj^ihiiappoët.hetz.,

en zva. (E/iaxi (van utaxt). — jo^toion mv., en op

iets wat te zeggen of aan te merken hebben. — 00

ffo/taffoflx dissel van een ploeg of kar.

(70fl0..7o
;
7\K]S'. aardig, grappig, kluchtig in het spre-

ken, zoodat meu er om lachen moet; klucht; grap-

pemaker, potsemaker; zva. yxjacjw ook zva. mm
.707,7% — m'E)m,ioi\ grappig of aardig zijn in het

spreken; benaming van een kind van een ander-

halfjaar of v;at ouder.

ajjajia~)i/i\~K.y. haai, haaivisch; ook zva. acjKninp\

(Ui flO ipi 7077 E 7 7 \ ffO TO ,707 hll \ Cll OO .?0 71 TOl 2 77 OW \

soorten van haaijen. (ui(Kn,i~ntnarnihi,i\ de hamer-

visch. (Kn(KJiasn^ii.i^\ de zwaardvisch (vrg. «etapnaq.

77.K^2 77so^(^s77
/
1^ zie (nhi)zas)in\

wiM.rufl\KW. zva. lüifrjiasnji en asnasn<njfn\ — jooo

ctxin\'^s. ijzer kappen, afhakken, beitelen {vrg. on wi

77 ?o TL? 7). J. — 7_)70 70 7x;)\ ijzerbeitel, beitel om

ijzer af te kappen. J.

9*
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(Kj) ao) ru n T?^

leggen, mikken. G.). — (ntwznna^zrruanj^

ojiojunjin\KS.; onaoax.i/)\ in mindering van een sclmld

afbetalen, van een schuld een gedeelte afdoen; een

werk bij kleine gedeelten afdoen (vrg. apapauij). —
(m(Kj).njrnani\ met iets in mindering een schuld af-

betalen. — (u kick)) rti fi\ afbetaling bij gedeelten.

—

(Eiiaj) (Kj) rurr zie heneden.

ajt ito) (run \ zie tui cru) rti \\

0^™^ zie c^oruys

rn (hj) rt ckj) (rei fj\ KJSf'. diepe inbakking of afbakking, zooals

met een bijl; met zulk een inbaksel {vrg. ot90)OT3o

(Kiifi en rnajiviiiJiartnn). — rn on rn (Kt) ra/j\ in iets een

inbakking maken, iets met een pëtel bewerken, er

een spaander of spaanders afbakken, t) on rn <kï) ru \ mv.

tntKï)2(r)Q3)Z(ruji\'K$.; on anz 01 iw» z (run\ iets aan bet einde

van een stok hangende in de hand hebben of dra-

gen; een bos padi aan het einde van een ajiaji-taj

ann over het schouder dragen (rtrnmoicKnz <run\ aan-

wat aan

bet einde van een stok hangende gehouden of ge-

dragen "wordt.

ffO)ffO)(L/jfl\ ook wel (Kn (kj) zrnji\ kw. indooping; induiken;

kn. goed uitgekomen, van wat iemand gezegd had;

verhoord van een gebed; goed werkend van een ge-

neesmiddel; scherp snijdend, doodelijk of vergiftig,

van een zoapen; van water, met de oevers, of ook

met iets anders, gelijk van hoogte staan; naam van

een soort van zvjaarden; ook naam van een soort

van olie of water, daar men het haar of de baard

mee inwrijft om het te doen groeijen : haarolie. —
ar) aj) (u ,i\ een wapen scherpsnijdend of vergiftig ma-

ken; met een choa^iuuj vechten; het haar met aocxn

(uu) inwrijven; een rivier wadend of zwemmend over-

steken; het peïllood in het water laten om de diepte

te peilen.

oj) aj) (uiji\kn. metalen tuit van een afnomn (vrg. (tjjcKn

MJ})-, met zulk een tuit. — anoj)(uy)\ van iets een

weinig inzuigen, drinken of proeven (vrg. df) ckji oji
^

en aaoj) aj)jj); onderwijs genieten of om onderwijs

verzoeken in een wetenschap. — aj)oj) aji^iannx van

een metalen beslag aan de tuit voorzien; een wei-

nigje dat met de lippen van een vocht geproefd

wordt; (ook het mondstuk van een trompet of iets

dergelijks. J.).

ffoxK» <i/jfl\KN. poet. proet (vrg. (unajtajin). — anaj)

, , no oo
aj)j)\ proeven, beproeven (vrg. onojKU/j en oom

aj, ll)- — Qf)aj)(ui~i\ zva. 07) <*sj) (U) _? \ tets proeven.

MM.tJ^KN. de tuit van een ahorm (vrg. oQ(Q tui n)

;

kus, zoen met den mond (vrg. auruè)). — onaji(u)ij\

uit de tuit van een waterkruik drinken; door een

gaatje zuigende drinken of uitdrinken; met de

mond zoenen. — (hij ojjoj) ~) on /j\ iets waaruit men

zuigen of zuigende drinken kan. (ruirm^ihjjiu-^ian^

een zeer klein soort van mangga, die men door een

gaatje uitslurpen kan, J. , anders rn\ajnrn(ij)zas))n).

ri (TO) nri (xj) cmj)\ ookwelr)OJ)rna<-)on)/)sKN. zva. rnaozoi jo)2

cmjj\ overeenstemmen, conform zijn. — oi on rnoj)

cm\ met iets overeenstemmen. — rn af) rn aj) crn rn ttn \

of r> aft rj oj) afn rj am\ iets in overeenstemming, con-

form, maken; collationeren.

(na3)Z(na<nzarr)f)\KTs. het steken of bezeeren van iets

scherps, zooals van een doren, door aanraking of

er tegen aan te stooten; overeenstemmend, passend,

sluitend, op elkander slaande; juist, precies; gelijk

van waarde; overeenstemmen; tegen iets opwegen;

het tegenovergestelde van rn<rnrnaj)^\ (vrg. rn(xj)rn

1)03) or>/) en rn(XD2rnoz)Z0finj)). — rnanzrna<Dzamj)\

iemand of iets steken of bezeeren door aanraking

of stooting,. van of met iets dat scherp is. ofnrnoj)z

rn»j)zorri,p gestoken of bezeerd raken, zich steken

of bezeeren, door aanraking of stooting. ofnn/iixDzrn

(n oj) z on ^jii (hJ) ni rt) arm ajin\ spr. — rnonzr)OJ)Z am\

op iets sluiten, met i^strooken, overeenkomen.

—

rnaf)zria<j)Z(rnrn,)f))\ met iets steken of bezeeren;

iets in overeenstemming brengen, doen sluiten, met

iets anders; iets goed doen uitkomen, maken dat

iets goed uitkomt; gelijkmaken, door bijvoeging of

bijpassing. — naa^zri(t^zarnaf)j)\ zamen overeenko-

men, sluiten, strooken; tegen elkander opwegen.

(K)(K7)07»J\ Zie (W) 03) (U)J)\

90)/Kn\KN". aardworm, pier, en ingewandsworm; ook

lintworm (vrg. tunrn); afgebroken garen bij het

spinnen of vjeven; vezel. anamajiojï\ ziek aan de

wonnen, tui (cmw on a<j) \ een soort van fijne rotting.

— aj){hj)xnann\ wormen hebben, aan de wormen

lijden.

cy
(kj)\kn. echt, onverbasterd, onvervalscht, onvermengd

(vrq. aonnnns en xsyfriruanji).

oj)\ of unchoj^KN. het loopen of gegoten worden van

water met een straal uit een tuit of hals van een

kleine kan (vrg. rno^z). oo(hJ)\ het geluid van uit



133

QS
een tuit of nauwe hals gegoten water. — (ltkkjjj

gieten, plengen, tappen. — umajini\ iets begieten;

in of op iets gieten of schenken. —
1

iets gieten in of op iets ; iets , bv. thee , schenken

of tappen. — (ui (Mini (Kit \ met een ander of met

elkander gieten; aanhoudend stroomen.

mi arm >

/nunmn\ of (ui.vrm\ straal van

uit iets loopend water. — i&i(cm\ met een straal1 Oh

uitloopen of uitstroomen
; fig. stralen , stralend schit-

/ o„
teren. (Eih7in(Biniasnui\ naar boven stralen. — tui

X A
.

icwi ti «?/»> kleine waterval, val van water, zooals
(fa Ui

uit een goot ; ook 311. pijp of goot voor afstroomiug

, / o
. o. O - O ^

van water, (lï vin ^u kt t_?7 t_7 .isn ~?7 to (ttd \ en cki r7?7
6*i "t. Ld / 6j

wn ï-ii tui xsn ~/n ui vin tj (ki/i\ spr. — ui iviuin \ uit-

stroomen, afstroomen; stralen werpen. —
//
unacm\

zie beneden.

w&omKN. het gegoten worden (vrg. ojj). KniKiz\ zva.

flO)mw wniKJitiirn.hii ii ui i kii nn ur ui cki !kijj\ spr. —
xnviajizx iets gieten, zooals gesmolten lood. — ui

/ o . , .

^.w2T)\ ergens m, oy. m ^» vorm, gieten. — ??

>ncK*tr)iK>iinriiHijr\ gegoten.

ffO)T)\KN. 1. wijze, manier, mode, levenswijze, aange-

nomen gewoonte of gebruik bij een volk of geslacht

(nuïizcKi). 2. de taal of het taaieigen van een volk

(Skr. dtjdra, levenswijze, manieren; en vrg. ui

(Kjmi). 3. naam van een soort van koek, een kleine

uiukiiw mtiw"i).o?)im.mn de gewoonte of ma-

nieren van de dorpelingen, ui cti un niunn\ Arabisch;

op zijn Arabisch, jooim êj ,uj .tu nsn « to wo uw
tï\ of on cm tï (ei ui <k» t> \ spr.: 's lands wijze,

's lands eer. — umm\ iets op de één' of andere

wijze, of in navolging daarvan, doen of maken; en

tj ara-koek maken. Mir^nicniiicniiKnjj\ op de wijze

van Gandeks. ikh ooim arn ui n,ijj\ op de wijze van

een pistool (gebruikt). — aTmrmTi\ iemand of

iets als zijn eigen behandelen door te groote fami- I

liariteit. — vmnn!Ki\ of uiujin^KKi (van uncKiini)

iemand uitnoodigen, bv. om te gaan zitten of binnen

te komen ; ook bepaald iemand uitnoodigen om binnen

te komen. — .on t> urn ~n r> kii \ iets met opnoeming

of opsomming voorstellen, voordragen of openleggen.

(Kinrt\ KW. zva. asiuKn q\\ cuinj tut lasns eign. van eenjon-

geren broeder van Soejoedana ( Skr. Tj droetjit r a)

.

go^tonkn. echt, onvervalscht, onverbasterd, onver

-

CY
mengd (vrg. m\ en unrirLitKirf).

ooïtjxKN. teeken, kenteeken, kenmerk; lichaamsge-

brek, waardoor bv. een paard geteekend is ; opschrift

op een opgeplakt of aangehangen briefje; (naam;

kreupel. G.); iets tot kenteeken of onderscheidings-

teeken hebben. ?? kti i crrh (ki t> \ en ui kii ^ueiun ui

t»n spr. — oi«t)ot\ iemand in een ongunstigen

zin noteren, slecht aanteekenen, schandmerken. kh

ihJi rj nn[Kiji\ slecht aangeteekend staan. — omti\

wat tot kenmerk strekt, ri asn z arm ui mi tj \ onder-
' OJ

kenningsteeken.

(k»Tj\KN. scherp en puntig van steenen en van een

steenachtigen grond; een scherp uitstekende punt

van een rots of klip.

riKiiinos 1. KW. zva. 11 kii ijm\ t^<w)^\ en uiij-nuti

(Kip (vrg. otoo)2ott)). 2. kn. een soort van kleine

kakkerlak zonder vleugels (vrg. onKjizrinm en Kn

irLTnfeinrmn). — ((uitri(i<ji'n'-n\ zva. ri(KJ)oinn\ 1.

?^ iji z il tui ri tj f tui ?7 Kr>7inn\ ook iriajiztnKjiznri lUiniiKJi z

fn--n\ gemeen mensch van een lagen stand.

7iw2Ti\ zie bij <rr?o)MT7\\

rnKizrnni\^. gemeen, gering (vrg. iiici?ni^\ en ^

iiKiri \ 1.). nnnjizori(K^zr)'-n\ een gemeen mensch.

— f (Ui ?7 ïo ? rj T7 \ zva. tut ri i~irn^n\

/n(KJ}zriniz\KX. groote kakkerlak (vrg. ^ffoxi^TTA 2.).

f.?o?\ of un i .K-) ? \ KN. door oneenigheid of tweedragt

van een ander verwijderd of gescheiden; oneenig;

oneenigheid, verdeeldheid, verwijdering, tweedragt;

r)
verbreking van vriendschap. — acn [kïi^ un rn kii \

oneenigheid veroorzaken; oneenig maken; vriend-

schap en eensgezindheid verstoren of verbreken.

o t o . 7 .. o
mt)>\ ongebr.; on ksi

z

tj «? ,-707 t> ? \ zie bij Kj\nr\Kiin\

infloigTï^x 1. kw. gemeen, slecht, mensch (Skr. tjö-

rah en tjaurah, een dief, een gauwdief; vrg. ij

riKizri-n en nriajiq). 2. KN. openbaar, ruchtbaar,

o
worden. ixmiEiriKJiz^n^ en (Eir^Kyi{rrn(Bi'-ri(nKjiz

T7.?\ spr. — rn.ih7mz r'nq(unrjtH7i\ iets openbaar of

ruchtbaar maken.

<K»(W7\KW. zva. un(i&:\ tui(SiiKri^\ nn^oKnji en nsnasr^

of KnasnrnasnziKTji (Skr. tjoérna, gruis, poeder);

kn. naam van een boom. — t^^.t-o^nkw. zva.

Kn ihsn rr> asn zorv^).

Q O
flsj)T7/7mKW. zva. clh (la cm aajp (unnp(unip\ cunniam

-niSuiasnji en iunwi^n (met goud versierd. G. Skr.

ratjand, versiering tot decoratie).

tWL.jh\ of Qjim(cm\ zie bij i^sna7ni\\
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(tz)(uir}(ïrh\ zie ooxi
a

ooi 07 tt zon .uiiojjn en asn on tt2o7oo? i ojtn\ kn. het tappe-

lings vloeijen, biggelen, druipen, van tranen en van

zweet; het tranen van de oogen, bv. door rook. —
oo) rnniz o? oo) 3 o-) ^Anrt/i\ on

, asii z on oo) z ikji ^kon/i en 77 i osiiz

r)znizM^(hn?i\ bij droppels vloeijen, biggelen,

druipen.

oojoo),?!^ of asn(u> 7l?7\knt . het spoedig na elkander uit-

komen, zooals van pisang : spruitjes die rondom den

moederstam uit den grond opschieten. — majtaruiji

of aojui9Ji(rutn\ in menigte voor den dag komen;

spoedig na elkander ter wereld komen, van kinde-

ren van vruchtbare moeders; in menigte, veel.

00)07 K7?oMv]sr. hoorn van een wilden stier , waarin water

gedaan wordt om de bek van een paard te wasschen.

Zulke tjaraks belworen tot de rijksinsigniën van den

Soesoe/wenan (vrg. .7700)2077?). — ^cmniooin\ dwin-
j

gen om te drinken. — ictïïtto/wn mv., en d,e bek

van een paard met het water uit een tjarak was-

schen.

oo)T7kt7o\kw. zva. <rnnn(iju\\ linie, lijn, streep; k.x.

een schrijver of klerk. — ri oo? z ttkt? t7 oo? o\ ook

07 oo? 2 tt ; oo? tt .m met veel strepen door elkander be-

krabbeld. — 7J777tt.kt7o\ een lijntrekken, een streep

i
a a a

maken, xnn tt ornjjni kt7 o en on a~m z tt kttott kt7
;
?\

veel strepen ergens op maken. — ^tt<kw<wt/9\ de

wijk waar de tjariks wonen. — tuiitjmiagnafyt^ de

werkplaats, het kantoor, van de klerken, crnonahz

(u oo)^) ihrri ooo heet een bijgebotiw in de kraton ten

vjesten van de Srimenganti, dat tot werkplaats

voor de schrijvers van den Vorst dient. — ojiofui

o)jvt)(K7^\ eign. van een godheid, een bode van

Batara Goeroe, die van alles, wat er gebeurt,

aanteekening houdt.

oo) tt kt? o\kn. door elkander gemengd, door elkander

heen, van in een gevecht (in een méléé) door elk-

o.nder vloeiende strijders; in een gevecht handge-

meen zijn of komen met een vijand; overheen schui-

vende raken , elkander kruisen , van de zwaarden

van strijdenden ; ook zva. ajniiiV)z\ in de beteeke-

nis van tiww en zitplaats aan de voor- of achter

-

steven van een schuit {vrg. ook ctai nrtccna). ojinrrinn

oQjjy spr. voor door elkander, zonder onderscheid

te maken of te kiezen. — 7J7??ttkt7o\ onderéén

mengen, door elkander mengen: met elkander ver-

warren, geen onderscheid er tusschen maken; iets

,

wat iemand niet toekomt, grissen, tot zich trekken,

mee naar zich toe halen; iets, zooals geld, naar

zich toe schrapen en oprapen; met den voet rakelings

over iets heengaan, cm tt on .kt? z oj? \ spr. 07 00777 2 tt

oo7ottkt?o\ een letter in het lezen bij het voor-

gaande of volgende woord halen of voegen. — xnm

TiooïN onder iets mengen; grissen, grabbelen. —
oo) tt orn (taji\ mengsel.

oo) ?7 tt (Kun \ ongebr. ; oji asn oji ru rt tt kt? n\ overal met

krassen of doorhalingen, van een schrift. Vrg. on

07 0O)2 07TTKT7^\

O O
00? TT KT?0\ Zie 00)0,0? O/DON

Mo.K7jnra. een schrapje; geschrapt, aangeschrapt

,

met een schrapje gemerkt; een schrapje, haaltje of

streepje onder of door een letter, zooals de o_/? (Pa-

tjërëk) en de ea> (vrg. 77 00)277 tokt™). — ozmcu

007 o \ onder of door een letter een schrapje halen;

schrappen , uitschrappen.

oo)TT.HT7^:or. gegil, gillend of gierend geschreeuw (vrg.

Ci O o s O o O o .-,-, O
oo)o7ttkt7^ en azcrhij). oo? t7kt7ttkt7,o\ gillen; oo)

7?ttkt7ttkt?o\ gillen en schreeuwen; beide ook van

een klein kind: gieren, het uitgieren. — (uasnoc}

7_2tttkt?o\ gegil of gegier aan alle kanten.

)3)07ttkt?
/
7\kn'. schreiend gegil, of gegil van smart

O a O N O h
(vrg. oo? tt kt? o en *£z 7) n.ij). — oo)07T7kt?77ttk77o\

gillen van smart.

oojttktto (?ƒ a^-TT.KT7/)\KN. naam van een kinderspel

met këmirinoten. Er zijn vier soorten van: o/ïctt

~7
o / a o ..

OXn\ fl^T7 0,T)~77t E7K.?7\ Oj^T7KT7 07,£?t ?2\ €1

os: TT on ovr? 2.kt? o \

<?o)tt,kt7^n zie ojiojiikii[}\ ook spelfout voor 07 7O)2T7

ktt^n

ojLOUiaoin of aoittkttonkn. oorsmeer, het vuil in de

ooren; ook plat voor de ooren (vrg. (kjivi).

77.7oaTTKT?/)\K.]sr. het patroon van gestreept, geruit ot

gebloemd lijnwaad; fraaije nerf of bloem van ge-

vlamd hout.

07 oo) 2 07 TT

,

kt? o\kn. kras ; doorhaling in schrift (vrg.oji

07T7KT7,) eil .70? TT KT? ,?). O? U7?7 2 07 TT 0O7^ \ kl'aSSeU

maken; iets doorhalen; een afteekening maken bij

het batikken. — 7? tott? 2 tt 7? ktto 2 on tt ikt? on met kras-

sen en gekrabbel bekladden. — ,77 00? 2 tt 00? 07 ttkt^n

bekrast en bekrabbeld, beklad. kt7 07 ,?o? i "D kt? on tt

iKT?y7\ beklad worden.
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r> kiz riniz kii _?j un d-7) 3/7/

ffl

v)!KJ)?tnn-)?,roi/j\K'W. zva. ai ki z ri mi z kii n\ iets daar men

meê steekt of prikt; kx. lang, van een snavel. *i

een wrok hebben. tikiz

ir. — tnccjnzan^nz<Krin\ iets van

een ander zich wederregtelijk toeëigenen (vrg. on ni

kiiji en tmamaain)i ook met beide handen iets aan-

pakken, iets opnemen: (en in vakken verdeden. G.).

KnaiKiizrinizKiin\ bij eens anders goed of aandeel

raken.

»omï.7j\KW. zva. nq kti i ri kii z ki ki n (Skr. tjaralca,

spion, heimelijke afgezant). ki -n kii un ki \ naam

van een Javaansch werk, dat in alphabetische orde

de verklaring bevat van onderscheidene benamingen

van voorwerpen. ;w^m)ot
;̂

een boodschap; en be-

naming van het Javaansche alphabet, naar het be-

gin: om ki ki 11 kii \ dat beteekenen kan: Er waren

afgezanten.

ojf~n-Mn\ of (ffv»«w\KN. een verkooper of verkoopster

van kruiden en drogerijen; kruidenier, drogist; dro-

gist zijn, drogerijen verkoopen {Pers. terjdki,

van terjak, tegengift; vrg. «jhcmaAtam). wm w
Kii \ spr.

O

Osj) ti kii \ Ew. zva. ai kii z kit» \ a]Ki ui

KI 'KI (U71 Tl Klfl\ —

*jjm ai kii ki n\ kruiden, drogerijen;

drogerijen verkoopen; ook naam van een boon, die

een sterk purgerende kracht heeft. — (uiKmniKii

tHin\ drogisterij, kruidenierswinkel.

o
aiKiisi\ en ai,n.iz ai tiz

aji^iKn ki,]\ het overschot van

het eten.

(Ka <n hii 2 nsnn of iKJi tui ri Kïi z asnji\ zie (KjiriKiiz (un/i\

<ni.Ki3sii/i of tn ij nra,r,E.x. het geluid van het spui-

ten van water of waterachtige stof door een nauwe

opening (vrg. Q^f "/^^^ enaj^^ii.u^).—

iti m i^asnji\ water uit den mond spuiten. — uatn

ai iki kii \ iets bespuiten, naar iets spuiten. — on z.i

<nC(cmasnn\ weeke afgang hebben.

[Kicimji of (uii(ki^/j\ks. het geluid van fijn spritsend

water of vocht (vrg. «(Knasna).

aj [kiz asnji of (umaj^zasnn\ zva. w«K»flswfl^, maar in

grooter hoeveelheid. — En zoo ook ki n ki t asn \

O __ _o . /
C7 (rj [kt,uisn\ en ai(Eizai{. ai isnnzva.

ocmi{ts)i/)\K\f. zva. iE»<Enr\ en ki Kin ni ki n\\ kx. een

pijp waardoor bij het zout maken het water loopt

(of langwerpige klomp van fijn zout. TT.wb. ; en ver-

zanding of aanslibbing, in een vaarwater, vooral

bij de mond van een rivier. J.). ajin^asnamimn (kji

Tiasnams poet.) windhoos (vrg. i^ranTiasiiiuaiKiji).

90} (ui,isii/i\o. zva. ia <?.ui \ en teugje (vrg. ajxncrmafn

Kin), kii kt,! ki kji (ui asnji\ een teugje water.

(ui Tiasnn\ ongebr. ; ki ti ,ipi -n asnn\KN. snipperig , krni-

melig, telkens bij kleine beetjes, koopen, uitgeven,

betalen of ontvangen (vrg. (U).^ asn^asnj})

aomnasna en kii (Lii Kinn asn n\ bij ongeluk

dunne stof ontlasten.

(tjj ni asn fi of ki nn ni ,u7)/i\K]sT . stinkmuis, spitsmuis.

—

a a a - ,

flva-->T isti ij Kiif^ zva. oei ni .mi ni asnk en vergeetsche

moeite. — kii KJini ,un i\ er geld bij inschieten, arn

aa^ii tuil (Kjini 3511,i\ spr. vóór en na er bij inschieten

,

verlies lijden

(UI

weinig;

O

f) O
va. aaioJinriaaBJituiiuijt^ -*— asiiinj

hiii of ci» orui ttj asnn\ als een stinkmuis doen; ver-

legen wegsluipen, — KniujniKiiKip uit verlegen-

heid zoeken weg te sluipen (ergens op zittende zich

bewegen, zonder met de voeten den grond te raken. G.).

ii ia r, m 1511/V' kx. ketel met een tuit om water te koken

,

theeketel. Zulk een gouden, zilveren of koperen ke-

tel behoort tot de onderscheidingsteekenen van den

Vorst en de Prinsen , en van de ambtenaren tot een

Mantri toe.

ki nn .mi \ of ,kim (Uil \ N. , (Kin-iri mi z Kin of ki ti uu z

kii\k., verhaal, vertelling, geschiedenis; verhalen,

vertellen; beschrijving, bv. van een dier of plant;

tp. zva. K).i5ii\ of zi.i5ii\ (Skr. tjarita); ook be~

naming van een fatsoen van krissen. — ,kiikiii

,un \ kii iS Ti xiu ki n\ verhaald of vermeld worden

van iemand of iets ; te verhalen, te vermelden. —
urn Ti (mi ki\ (cm ni ni uu z ki ^a\ iemand iets velma-

len of vertellen. — Kin ni .uu kii _7i nri kii \ Kin ^1 rn

(najuiz(ui^A(Knaajt\ een verhaal doen; iets verhalen

of vertellen aan iemand; van iets verhalen of ver-

tellen; iets beschrijven; tp. ook zva. (umasriTi

O o O o
KI KIm 0511 Kin\ (KI {Kil 11

zuzKi^5KHin\ elkander vertellen. — (ui kioiuliz

ri Kil \ of rriKllTirnti n kii >

ïïl <3'V

Ki^Kin\ zva. iu»T)fiiKnzK^,p

aai (UKiji of (KnüiTo^KX. geheel ten einde, op zijn,

zoodat er niets overschiet (vrg. amtqaaaatn en kjj

op.ruin). — asni!uiKi^5iriiKn\ iets geheel opmaken;

het er alles doorbrengen.

[Ki.ui kii n of (K9T)<taffrnfl\KN. hard, luid, spreken;

ook zva. ikiii;ii>\ schreeuwerig, hard, in het spre-

ken, als een gewoonte of gebrek.
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o

ojjnacm^

O
on 1(13)01 dj) na n of 01 (OJ)oi oj) osiijj of oji rn na 01 aji asnn\ KN

.

veel praten, veel praats hebben (vrg. uküvioj)/)).

on ukj} rn ,u» asnn \ zie en , *oi w ma (tajl \

oj) na 01 oj) osnjj\ zie ojjd oji asnj)\

hrjiojia-jiji of ojinKinojt^KN. babbelen, snappen; te-

genkibbelen; lastig door gebabbel of gesnap. oj)na

(U}{KJitViaj)jj\ spr. — (m aji ioji aj)jj\ hetzelfde.

o . o
(£3 ia) tn,ijj\ zie ajjiui mjtji\

(ooi (V) \ kn. muil , slof (Ml. tjarpoe, Tamil. sëroe-

poe; vrg. oj)oior)oiji).

mjicun of (witio\kw. groot, ruim; kn. een groote

kris, die aan een koppel gedragen wordt; ook naam

van een trui on omz onj) , behelzende een verhaal van

de hemelvaart van de Panclawas ; (ook zva. tui

0j1\ J.).

oj) oju)\ (KJ)(iaj/j\ oj)nao of (Kn on na o \ KW. zva. cm iiV)Z

omjj verbaasd, en mikiieo/i over iets verrukt, met

iets ingenomen (Skr. dsjtjarja, verbazend, won-

der. PK.). 03) (UUIOOJ) Of OJ) 0JUjl)\ hetZ. 1X71(13)

oaji\ en omoj)(Luoonjj\ verbaasd, verrukt, worden of

raken; groot behagen in iets krijgen.

03) (uut on n\ zie oj) ojuiw

o • o
OJ) na rn ojU) z OJtjp zie OJ)naasn\\

S S
o3)(lu)/)\ zie oj)(uu)\\

oj) iuuj i) onj)\ zie 03)iuu)\\

03) (Ej) \ OJ 03) (E!) \ KW. ZVa. ihOl (TUI 0Si)/j\ U) (Tl/) (KJ) (UI Of)
f)

en aj)(rCi\ (Skr. tjarma, huid, vel). — omoj)(Eo\

o
zva. (Ui (Hirnjjoxi)\\

oj)(EJt\ zie oj)(Eii\\

CY
oj)or>(Ej)\ of 03) oji rn een \ kn. naam van een kleine, geel-

achtige, platronde en geribde vrucht, aangenaam

zuur van smaak.

aj) tui (&ij}\KVf'. zva. oj) na mij en ojnoiojizw ook met elk-

ander gemeenschap hebben, van man en vrouw, en

goed met elkander harmoniëren, het goed met elk-

ander kunnen vinden, van jonggetrouwden (vrg. mm

/ Q CY O j. O -.ri O
03) (E/l (K)JJ\

03) (El) (HIJ) OJ 03) OJ) (E/l Mfl\K¥. en Ml. ZVa. OJI (Cl

01 rui zonjj\ spiegel.

oj) (8j1(U)ji of oj)(U)(b)(ix)j)\KN. vuil, onkuisch, in het

spreken. — ojicej) iua aojt\ een vuile taal voeren, asn

O

zamenvoeg

en cuni

&oj^(8ji(ua(HTji\ vuile taal.

oj) na (8j) -^ji \ zie ajt (eji -Zo w

oj) on na z on (si -Zi z \ zie oioj)zoi(Ej1-Ziz\\

oj/nacmxKW. dolk, kris (Skr. tj hoerikd, een mes.

Vrg. omnaojijj). — (crnnacm\Ki$. met een dolk ste-

ken; een kris aan een koppel op de linker zijde

dragen; ten oorlog uitgerust; gereed zijn tot een

gevecht (vrg. cuham). osninacm oji dj) rujoja om /j\ met

een degen op zij. — oj) na cm onj) of ioj) cm on o\ met

een kris aan een koppel op de linker zijde. (Eoonï&j)

aj) oj) oj) na cm onj) een kris als dolk op zijde om den

middel dragen.

oj)na(imj)\KN. gemengd onder iets anders; vermenging,

ïging (vrg. oj)naomjj\ ojjna(im/j\ ajnrnaj)z\

oi iejiz). — omi,CTfl. door elkander mengen,

met elkander vermengen, zamenroeren. — tem na

(en onder iets mengen. — onn naomoiomx iets on-

der iets anders mengen. — «o) na (cm onjj\ mengsel.

oj)na(caijj\ zie (unna(cr)j)\

oi [oj) zoi (cd z \ of oj)oinazoi(CDz\KN. het tegenoverge-

stelde van ojn (ui ony)\ niet keurig, niet net, niet

kiesch, onzindelijk, vuil; niet keurig, onverschillig,

CY
in het gebruik van spijzen (vrg. aj)(CDomjj).

o . CY
03) OJ) oi ani z onj)\ oj) oj) on (cd z onj) of oj) oi om z onj)\ zie tut

oi aniz on n\

loj) oni oenj) \ ongebr. ; \03i azn orp onj) of (uiioji azn orn on o \

KW. bidplaats (vrg. oiïicm); ook voor leerschool,

kweekschool.

CY
OJ) (CD (HDJ)\ ZVa. rn (0J) 2 01 (CD Z\\

[Oj)oniorr)/j\KN. naam van een fijne zeevisch, de Indi-

sche elft, waarvan de ingezouten kuit van Malaka

komt en een voornaam handelsartikel is: caviaar

(Ml. teroeboek; vrg. \asüccn).

oj) na oi osiz\ zie oj) 01 op 2 \\

(Kdt^nkn. de kleine takjes van bamboe of betel, daar

de bladen aan groeijen; afzonderlijk bedrijf (mjioi

rnonizonji) uit de Wajang-poerwa en Wajang-gedog.

(aj) na % oji oj) na \ een takje betel, 5 of 6 blaadjes. J.

Vrg. oj)on). aj)nicmcm^\ naam van het verblijf

van Jama-widoera. oji na osd na \ zva. (KsinaccDnj\\

— oj)naanonj)\ aan takjes of trosjes; naam van een

corps pradjoerits in de kraton te Soerakarta. arui 01

01 om z on na on af)jj\ een afzonderlijk wajang-verhaal,

in onderscheiding van oojioiomzor)ojK\\

(W)T)"\kw. zva. 01 trui 01 na\ streep, smeer, gestreepte

vlek (vrg. 'WffOj'MToaN en oiojizoina). — oioj)znaaj)

na\ en aj)nathjina\ met smeren en strepen; slordig,

van schrift. — om asniht out na"\ overal met strepen.
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«M»j ,TinKN. smet, vlek of vuile streep, die iemand

in het aangezigt gestreken wordt {vrg. oncuizon'ri).—
on tui <-fi on im on '-h z \ met vegen en smetten, ontumnion

antui ï,on(uion<-nz\ zonder smet of vlek. — oiccmon

on^hz(Ln\ iemand bekladden of belasteren. — (uion

<r)(witn^hz\ gevlekt.

nntuizonniwjx. vuile vlek of smet, op iets anders dan

op liet aangezigt {vrg. on(uion^n). — on(cinz'ii^hcci\

en (cmrj(mnt(r)'y~>(ci\ iets bemorsen, vuil maken. —
(ui asiïtui nr)irv)zrnni\ overal met vlekken , bemorst, vuil.

<n(U)zon-hz\K$. 1. een toorts of flambouw, gemaakt

van een stuk bamboe of hout, met lappen van ka-

toen omwonden en in olie gedoopt, zooals de hans-

worsten in de hand hebben bij het dansen van de

zangeressen {vrg. on cunz on turn). 2. een trechter. —
ajionxniizon^riz\ heldere schijn; lichtstraal; mane-

schijn. (nniz(LQ'nct^rmonniz\ twee maneschijnen , twee

maanden, (uiasti'(uion(vinzon<-riz\ overal helder schit-

O O
teren. -- (èjïcn(cmzonniz\ een helder licht geven,

helder stralen of schitteren; helder schijnend;

doorschijnend.

/ffo) (trj .? M£N. de punten, puntjes of tanden vau iets,

zooals van een ruwen scherpen steen, van een zaag

en van een hanekam. mi asrïitui (Vi ,?\ overal met pun-

mi (ukkii\ zie tui iKn \\

mi iui kii \ zie tui (nii w

•n (tui on uïi \ tui ii <~r) (n kti \ of tuiri <~n*n/^r«\KN. 1. een stok

met twee of drie ijzeren punten met weerhaken;

een elger of aalspeer; een harpoen. 2. stekelig, ha-

telijk (babbelachtig. G.). — oi (tem on tui i \ met een

tjrèngkèng steken;^, stekelig, hatelijk door woor-

den of daden.

tjifn^hzor)!Hriz\KN.; znn en to z on kii z \ heimelijk ontste-

len, ontfutselen, gauwdieven. J.

tui ti rei ckjIji \ kn. bleek , ongedaan , van gelaat , zooals van

een schuldige, die van een misdaad overtuigd wordt.

— iTirt nrj(m!Ki)ji\ verbleeken, van het gelaat; ook

zva. (cmoinizoi (ciztKijj\

<uion^onazi(uiji\KN. een uit verlegenheid of schaamte

gemaakte lach of grimlach (vrg. (uion'-nzonaTizoji/j en

(Uioicciriici^). — (cmnn<-nzon(cizoJiji\ gemaakt lach-

en of grimlachen.

(xnonn^zoi (aziKijj\K'N.; Kmonmzon (cnziui/i\ de tanden la-

ten zien, grijnzen.

wmoi eni ? \ zie iui on cm ? w

(uion-yioncm^KN. met veel takjes of uitstekende pun-

ten; stekelig, vijandig, nijdig, van woorden en ge-

zindheid {vrg. (fji tq on cm ? ).

(u^onosi on opnkn. gegrijns; gedwongene, gehuichelde

glimlach {vrg. (uionnionccKKfin). — ti^nioi osi ii (ei ^ \

grijnzend; gedwongen, gehuicheld, glimlachen.

aoxktj^nkn. 1. de uitgestrektheid van plaats of tijd,

waartoe iets zich uitstrekt; omvang; het lang uit-

houden. 2. zva. mi mi (khji\ 3. verkorting van ojkui

!H1
\fl^
— c£n(ui(Kii\ iets bestrijken, over iets zich

uitstrekken {zie ook bij cun tui kiijj\ en vrg. (ckukkti).

— (ei ffj) mi on vu \ iels zich doen uitstrekken, zoodat
(Hl f

'

het een grooter uitgestrektheid verkrijgt.

aji(Knfi\ een verkorting van xm (ui luiin in (uion(Kri\ ook

10 el (Kil iui on <Kn\ (ui on KiitKin \ (uioikii (Kin of (Ui Kn ~m

ri(EJi(Kiji {verkorting van asncuiKiiniJion ibkki/i) en tui

/ / O o CY x won (Kii (Ki n (verIe. van (ctkukkiiji en Kwritcn (Kin) N.

,

tKiitok (&i (li (kiji\}l. , laat het maar! laat het maar toe!

laat hem {of haar of hen) maar begaan ! ook voor

CY
opdat, om te maken dat maar . . . {vrg. aai n ten aan

en (Kii (ui ii tui ~j\ (Kiji bij uil tui (uiji). — (un sem ikïijj\

zie boven.

(Uikiiji\ verkorting van (U)(K}iiKnji\ ckji (kji arrh \ zie bij

on tui aai n of tun on mi aain\KN. worp, van geld. (uuunori

or>(h3i (Kii n of (Li on tui (un fi\ een worp. Vrg. oitumsnn

en on aai on cm aai n\

on(uizaaiji\ 1. zie on(KJiz(Knri\ 2. grondvorm van onoöiz

on (ui z aain en on(uizonaaizaaiaan\ zie oniuizni(uizaain\

(hJjKn\ zie on (ui z aai aai n\

aj)Kn\KN. zwarte en witte boonen bij een soort van

damspel; dat damspel spelen. — (ciiiaai\ of icmon

on Kil \ stikken, van een met boomwol gevuld bekleed-

sel. — (uionaaiaaji\ gestikt.

(uirioaiMaw. zva. (ui<cm\\ kn. 1. tol, impost, belas-

ting {vrg. iiasnajui). 2. zie bij (uiaaiw

(riiKj}(n(Knz\ of on tui on (Kiiz asnji\ kn. kromme , mismaakte

arm {vrg. on rui on (hm z j \ en ontuiwiKiiz).

O
(UioniKn p\KN.

n
(uiirj(Knz^\ zie zji asYitKiyix en vrg. (uionmi^w

e hoest, kuch {vrg. (uioniKvz^).

O
kvji^ en vrg. (ui on kii^w

\kn. van onderen meer buitenwaarts of meerorifuiii Kn ?

uiteen, dan van boven, zooals van pooien, stijlen,

en van de beenen van een mensch; wijdbeenig. iki

(KTi'rifnjirritKriys maaivoet, van een paard.
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(Kit hrn\

naoirniH7izq\ 1. kw. jm. iiKJinaKaizw 2. kn. smake-

lijk, met veel lust, in heb eten. na kj) ai kti z > na na na

nim z ,? \ spr.

o . a
(hj)r}Kii\ zie (kji(kii/i\

O
tfO 77 Kil

(K1JJ\
Zie flOTOJW

a . a
oei na koiiki /t\ zie to ,hai,n \

(KJtmiKaKiijt of (Ka(KriKi!Kr)ji\KN. een weinig gekruld of

omgekruld , zooals van scheiden of topjes vanplan-

ten (vrg. *j) kïï m mi n en djtaaicnrn). — érndfniS.

on O Ö
aartje een weinig omkrullen {vrg. ^macn(Hiunn\ ben.).

fa hm mtrnjl °f o^9fnaaania\'KS. omgekruld, meer als

(hj)j,-)iKrhmji {vrg. <ui»aaaijt). — xrniioiihn^mn of

3~rn7<7)jQihrn/i\ omkrullen, omkrullend.

O O a„ - n o a„ ,

(Kamtmm \ of ojiaaiap\KS. opwaarts gebogen , zooals

de staart van een schorpioen en van leenige ving-

O O a O <?K
ers (vrg. ,?o kii ki run

/j
en KiKrianm).

cfca hij aart

\

kn. naar beneden gebogen, zooals de staart

D G)van een papegaai. — nsrnariiarn\ zicb naar bene-

den buigend; een kromme baak; om- of op-gekruld

(vrg. 0JKhmarm\ en aJiunaniHiyj).

(?) oCY^ o q„M,M)\KW. zva. iunun\ (un&a\ amanaarrn 121 Kin \ ili

»aqaznop\ <qajii(qajtz\ en ajiaur^ kring, cirkel,

onibaal; wiel, rad; een radpijl of soort van werp-

scbijf; zonnescberm; voorstelling, gedacbte; ooi-

naam van een beleend schrijfteeJcen, en eign. van

een Batara (Sier. tjakra). aji\a<niL7nn(un\ naam

van een slagorde van in een cirkel geschaarde troe-

pen
(
Skr. tj alc ra wj oêh a) . aot kt> tö? ét \ naam

v_^ Ca

van het paleis van Batara nama-ajaja. <?o iswivt

!hrn\ zva. (&i arm mi auia (Skr. tjakraiodka). ui umi

xjiasn\ of <hjiiMiizj)(isn\ en nn kii tutasns wereldbe-

beerseber, titel van zeer groote Vorsten (Skr. tja-

kr avjarti , wereldbebeerscber, bebeerseber van

een tjakra of rijk, dat zicb uitstrekt van zee

tot zee, bepaaldelijk een titel van tivaalf Vorsten,

beginnende met Bharatd). ajitafnajnajisKat. droom

van betgeen men gezien, gedaan of geleden beeft.

ckukji kiiuii vi\ spr. van zoo iets aan bet droomen

raken. — rmnKr>\ met een radpijl scbieten; een

letter van bet scbrijfteeken tjakra voorzien; den

gebeelen omvang bevatten; insluiten; en zva. icm

cm\ of (Lfl)(hnan\ zicb voorstellen, denken, -begrij-

pen, mi <?o na
(
nrh ren axt \ met bet verstand bevatten,

begrijpen.

(H)(hm\K$. klauw met nagels, zooals van een tijger

,

0O (NU (Uil (LUi (Bijt

O /
(hm

S

vogel of kip. to 707 't/'t-/? i/57ji7v77fl\N

K., benaming van een zeker batiksel. ajiachasn

aun oajkejiji\ naam van een soort van gras. cutctot

met de pooten in den grond klauwen of krabben,

om voedsel te zoeken; fig. zicb een bestaan zoeken

(vrg. rj ?o ri K7? \ en na (Ka z na kii z). —
.tói xnm .kti \ met de klauwen krabben

xnmKii\ en azm

ben. — (urn h~nm -

klauwen, krab-

krabben; het lijf krab-

ben. — rm jtï7 'T) rt rat \ voor een ander in den grond

krabben; voor iemand wat opkrabben, een bestaan

zoeken. — wtamnruMias krabsel, met de klauwen

gemaakte krab.

^0) Kti \ kn. kruidboorn , misschien het Roll. j a g t b o o r n.

,?o) (kyi \ kn. een kar of kruiwagen met één wiel; tp.

zva. tut iüt asn \ buffelkar.

to^-tjnKN. stijve kromme vingers beo ben. — cuKutnoi

^i3fi/)\ naam van twee poorten, waardoor men van

de Moen-aioen in de Kedaton komt.

aJi(Kn\Kis., ajmrioJi/i\El., bet geseboren

zi

hfn\KS. 3
cLi<-}i(Kiji\Ki., bet geseboren worden,

deb scberen (vrg. KYinrtcuijt). asrt.(Kh (of n*\.^n) (U),

hii\ scbeerder >arbiei

iciiumc scberen.

(Ctrj(hrn\ (Eino(h.i^i\

ut arri kii \ cut (&i nn o-~ijt\ bet scbe-

-li xcï (ui wijkt) \ scbeermes. a^narrt (of ^^1,)

cu art (i.kï) \ scbeerder. — aji^rt.i(Krtnrtonit\ (LiteiniïaiKrj^ scbeerder. — a,i ^hiKrtnrt an/j^

(Ki^Khn,i\ wat voor bet scberen dient; scbeermes;

en zoo ook n.i na xji iki ,i kti ni anjt\

ti Ki 77 .7,-n

\

kn. krabber, kromme ijzeren baak of stok

met een spijker om op te krabben (vrg. (ut3<n\ rj

(najtzvta<m\ en fn.ipiihii). na^nzsri rj(KJ)Tjh'Ti\ met

de klauwen in den grond krabben. ^jni^jt-nKn spr.

zoeken te bekrabben, op de een of andere wijze de

kost zoeken. — r)iizmr)Kii\ met een rntjirtihcn krab-

ben; in den grond krabben. — na mn r> natnn \ inden

grond of in een vuilnisboop krabben.

.77 ,to z na 3T77 \ kn. zva. 77 (70) 77 0v77 \ en in 't algemeen iets

puntigs om er mee te klauwen , te barken of in den

grond te wroeten (ook viajizm\itm!tain\ J.). — 7)

77 77777 z 77 .?o7 \ met een n ckji z na <un ergens in wroeten

of iets wegkrabben. — (nxrnzrt(Hiinn\ meervoud.

na .70 z 11 kii z \ kn. poot of klauw van een beest; plat

tooord voor voet van een mensch (vrg. ikjkkii).

(Kamt T7\ of (Kit (Kn na xni iki \ eign. van een poortwach-

ter van het paleis van Batara Goeroe.

(70i^?7 kii/i\ kn. gemeen woord voor aangezigt, zooals

ons bakkes.
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<jo);ff<T7,h77
/
fl\KN. een horde van bamboe om vuilnis weg

te dragen {vrg. riajn kvikvi)). oj) ^hiitpi ukvikvj)\

van vreugde huppelen en springen. — cvi ostïaj) rvi

ukiiikv,^ een algemeen gehuppel.

omw of ^'^rahmj)\KN. gekromd, gebogen, zoo-

als van ouderdom {vrg. bjiikv). — «^m^atamn of

(Sn[WtHvji\ in een gekromde, gebogene houding

zitten, van iemand die druk zit te werken of in

geestelijke aandacht verdiept is.

nriiKutni K77 (kv n \ KN. ; n vm n yti aai /t\ met iets puntig

s

rijten of schrammen; krassen, van een schrijfpen

{vrg. oioj)zii kv(kv0. ihhi 71(kj)oiikvkvj)\ gereten of

geschramd raken; zich bij ongeluk rijten of schram-

men, zooals aan een dorentak; in het papier blij-

ven haken en spatten, van een schrijfpen.

niasj)2nr)^rn tyiyj\ zie bij ïiffO)a<n<w»\\

(hj){KT)aj)\KW. zva. <w) iotm kv \ {Sh\ tj akr dhw a

pk.); kn. een groote gevorkte vuurpook.

tut 77 ,7s77 z \ Chin. ongemengde opium rooken. Vrg. aj)

itniaxiw J.

fl^.7Y77*rn^\KN. kort, niet lang; kort op handen (vrg.

dj) cmi iKvji ). ojtamam ~?7 (en ikv anji en oj) <kv ikv (U) ojiji \

O
kort van adem, kortademig. i?o) (un kv rui \ bekrompen

van verstand , en korselig , kregel, iw) 7^-77 77 707 \ in 't

kort, om kort te gaan. — oj)vkvkv/)\ iets kort

maken, bekorten, kv .70 kv kvjj\ bekort, in korte

O
woorden. — a^iafnaaiima\ op een korte wijze ge-

^j^|7^\ in het kort, kortom.daan. kdook

(Kj)(HV(ha^/j\KN. hik {vrg. dj) om kvj) ; ook doodsnik. —
aj)KV(iwiHijj\ de hik hebben.

tfj) 77 (hm (kv/j \ kn. tering ; teringachtig. m 11 70 77 ;kv (kvjj \

de tering hebben.

oj)7j(kvz(kv^/j\kn. een drankje, bestaande in een af-

kooksel of aftreksel van kruiden, dat men als huis-

middeltje tot genezing of voorbehoedmiddel geeft

{vrg. tunajii (uji en djjVjamzKiicKTji).— acm v) kv 1 kv \

iemand zulk een drankje ingeven. <io dj) r> (kv z kv uv

arm\ spr.

(Knhn trnji\ ^(KJ)2<r^iKV!Kvji en fn(Kj)Ziirci(KVj\KN.temlii,

te weinig; het te kort of te min {vrg. dj)K-nKvj}).

rja<j)Z!KV!Ky^^\KN., ojikv\KW., azijn {Skr. tjoekra:

vrg. tujTiiKvjj).

^.jo^^T/n^KN. 1. zie (Kn,Kv,Kvj}\ 2. Chineesch ge-

zang, Chinesche muziek.

Cl o S
OJ) KV 77 KV kn. gekraai van een boschhaan {vrg.

O

^^(KVJ)).

haan.

<cm kv ?? M7 \ kraaijen , van een bosch-

<H7t ihrn acn aoy
O

(7sJ7 (KV (KV hll KI

O

(kjikii(kii,kvj')\k^. het roet uit een opiumpijp.

(kji hti hv (kv /} of (tJi.Kv (kv kvjj\kn. geschater, schate-

rend gelach {vrg. oj) (kv kv (kvjj\ (urtKVKvj) en rei

[) of (tJ) Kil KV hV

imjj\ schaterend; schateren van lachen. Zoo ook <ni

Cl O Q j. O Q
«07 kvkvkv ft of cu) kd kv K~nj)\KN. zva. ojikvkvkv

met het geluid h i - h i ! gelach met ingehouden stem

, . 7 o o . c o o _,, o
{vrg. ook thVKVKvp. — kd kv kv kii ki /) of ajiiKn

(KV3sn(Ki/i\ zoo lachen; ginnegappen.^
• O

(KJJKV KV KVJj\ ïie !KJ) KVKV(KVJ)\

o o O o o
(KljKV KV (KV /j\ Zie (KI (KV (KV (KV^\

(KD(KvrLi\ Chin. met awar-awar-bladen gemengde opi-

um rooken. Vrg. (khii(kvz\\ J

tfy(KV(KV(Kv/j\'KJ<i. naam van een vogel met roode veeren.

O • O
(hZ) KV ii~lljl\ Zie (KJ).l<J)(KVJI\

;?o 7,77 asnjj\ KN. onvermoeid in het icerk {vrg. as?7 .tvt? <inyi)-

(hj) (n kv ? ihiyj of oi(Ki)zno!Kvzasn/i^KN. beet; ook steek,

van beesten, die wonden door steken met een angel

van voren {vrg. <"*> oaaji/i) ; gebeten; het beetpakken

of aanpakken van een werk {vrg. ö5\ un asnj\\ (knii

rriKvzasnji en i(Kirii ikv z (is)!,
1

)). — rm 77 kv z asnjj of

(nrnrizri(KiTZ(isnji\ iemand of iets bijten of steken;

in of naar iets bijten; ook inbijten, invreten, zich

er op of in vast zetten of maken; fig. zoo aan iets

gewend of verslaafd zijn, dat men het niet meer ont-

beren kan; ook iemand met iets, dat hem irriteert,

pikeren of verbitteren. — 00, rt c

rniKvzasnanp het gebetene; beet; iets om te bijten,

bv. voor een paard wat gras op het veld; elkander

bijten, bijtende vechten, zooals de honden. — ^7

cm/j<nMvz (isnjj of tui ?i mn ziiikvz asnjj \ het bij ten

,

enz.; beet; ook wat een beest in de bek heeft.

17C7i>o?(7_577
/i\kn. het gevoel van een steek of beet van

z as)i onn of 77

1

een klein insect, zooals een mier {vrg. (KmirKvzrisr^n

en dj) 77 (kv z asnn

)

, .7^777 77 ^77 z osn ikv (kv/j gevoelig bij-

ten of steken. — azm ,kv as)i /j\ steken, zooals een

mier; {ook met een (lv rntun (ki een halmpje afsnij-

^1 Q Q
(cm (kv osn \ (KJ) (KV OSp <K7y7Nden. — 177777 (kv osn \ mv.

sneden of af te snijden halm; snede, bv.

den. J.). — aj)agiKvas)i/) de pijn van een vinnige

atge-

sne-

van een klein insect of van een vinnige

kneep met scherpe nagels 3 steken, -zooals van
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O
ast n om z asn n\

de pijn van een ontsteking op een kleine plaats.

O
asiri asaaai (isnjj\ piquant, bijtend, scherp, stekend.

asitnaaizasnn\TLi$. het steken of pijnlijk kloppen of

branden van een wond, Moedvin of ergens inwen-

dig (vrg. asi rj aai z amn en asiaaiasn/j). asi <n aai z asn nrt

<n aai z asnn\ aanhoudend steken of pijnlijk kloppen.

— asi (ïi/v ooi tui nri aai z asnn of asn a^ ri aai zasnn \ overal

steken, enz.

asi aai asnn en ctsjaaiasnn\KN. vlug, vaardig, behendig,

handig; het laatste vooral lij lichaamsbewegingen

(vrg. uujcrnruin).

(K7jhniasnn\TSJ$. vork; bamboe-stokjes, die bij het be-

reiden van tiké als vorken gebruikt worden; spits,

punt; de uitstekende punten of verlengstukken van

de ribben van een dak; een fijn breekijzertje; poet.

een trasi-verkooper. — asm aan asn n\ met een vork

steken; ooh voor met de horens stooten of opligten.

rj asi rj om zasnn z ^e V^ "7 *™ 2 ^

arjajizrjamzasnn\ zie asioj amzasnn

\

asi aai asn't^l °f ^^asn
i

iVsri/j\KN, kreuk, kreukel,

fronsel , rimpel , verkeerde plooi. — asm om asn
i

asnn

of a^ni asm om asn asnjj\ gekreukeld, gefronseld, gerim-

peld; een gefronseld gezigt zetten.

asi en aai z «Jiaayt\ asa <n aai z asi hm n en asirjamz asi aai a\ of

asi n aan z asi (hnyi enz. kn. met holligheden, keepen of

sleuven (vrg. r/amzasiaain). — asm on aam asi aaiji enz.

iets uithollen, met keepen of sleuven maken. —
asi n (hm z asi (hm aan enz., holte, keep, sleuf.

O o a„ . (?) a a„
(hu hm asi \ zie asi hm oji w

(hj)hrn\ en asi aai ^kn. gekromd, gebukt, van ouder-

dom; stokoud (vrg. asiamhain). a3aaia<naoi\ zich

geheel aan iets toewijden. — scmam\ er krom van

worden.

rnasiaai\KN. klein en net, netjes; een net dingetje

(vrg. oji asi aai n).

(KDaairuinxKW. zva. asn aai rui n\ wat voor iets bestemd

is, de stof waaruit iets gemaakt zal worden, ik» om

rui aai cru n\ ooh om aai rui aan ruin\KN. de eerste ont-
ca <-" Co <-Jl

ginner van een grond; de eerste aanlegger of stich-

ter van een dorp of plaats; de voorouders. — asm

aai rui om ruin en ast aan rui aai rui n\ een streek ont-
ca tJl ca <~Jl

ginnen, een plaats aanleggen.

asi hm ruiyj\N
.
, asiaSa\K., het gevat worden, asimmaai

O Cl O O G)
amiuijj\ zie asi arri aain\ — asmam ruin\l$., asm (ui\

k. , as) (ki \ ki. , iets vatten , aanvatten , in de hand of in
3

rt5}^
3 3 3 J

handen nemen, houden of hebben; iets houden;

een misdadiger vatten; iets of iemand onder zijn

beheer hebben, asm aai aui asi cki (of ajiasiajiaji) het

gezag in handen hebben of voeren, asmaaimji^Jiam

aajj\ een betrekking of bediening bekleeden.

^n iji iKijj \ de teugels in handen hebben

,

mennen. i£j) aai ru i on aai ruin \ elkander vatten ofvast-

,-j O O o O G) o o
nouden. — asm aai aui\ asm a.1 asi\ asia^iaa\ mv., en

iemand iets in handen of te houden geven; iets

r, , O O O (?) O .

vasthouden. — asm om rui (n aai \ asm asi asiaai aan\ iets

O O
asm aai ra

doen vatten of grijpen; iets te houden of in han

den geven aan iemand. — OO OG)
£ i aan ruin \ ast -e i oji \

wrat zoo groot is, dat het gemakkelijk in de hand

,, O O j. O O O
gevat wordt. — <k» aan an/i onn of ast asi aan (rui aa n\ en

O (G) O O (?)
(fsi oui asi aan of asi asi oji asi aan\ iets dat gevat of in

handen gehouden wordt; wat iemand onder zijn be-

heer heeft; een houdvast; handvatsel; waarborg,

onderpand; gijzelaar, oji aai arm art asi <mn\ elkander

bij de hand vatten, elkander de hand geven, asi aai

O O
trui aai rui aan \ het zich laten vatten of aanvatten.

— oji aan aai ruin \ cui aan oji\ oji asi a>i \ het vatten

,

enz. ; de houder, de vasthouder.

aj)r)amzrtin\^J. zva. asiniamzq\ of een hoestend ge-

luid geven.

a3aairuin\KN. I. uitgeloopen kokosnoot, jong uit de

kern geschoten kokosboompje (vrg. cuiaairuin en ri

ri asi z rj om z trui n) ; de vleeschige in stukjes gesnedene

inhoud van een kokosnoot, xji a& n<?i aai ruin \ een ko-

kosnoot, die gepoot wordt. — as) asi om ruin\ kokos-

boomen planten, een kokostuin aanleggen. — on

aai rui n\ een stukje kokospit snijden; (vanhalh, een

ondoorgebrand stuk zijn, onder het gebrande en

fijne. J.). — asmamrui\ een kokospit aan stukjes

snijden. — asiamruiaan\ stukjes kokospit; overgeble-

ven stukjes van geraspte kokosnoot.

II. kramp in de spieren. — asi aai rui aa n\ kramp

in de spieren hebben (vrg. rx.iaaiasiiji).

III. het heupbeen, voornamelijk van viervoetige

dieren.

(kt) aai iasin\KN. iets waarmee men iets uithaalt of uit-

peutert; stoker (vrg. cKTiisiamj)). (Ki)aai rui ~ti ag\ zva.

o
ri ki z ri on z aai ~/>7 aa \\ — cktj .ej aai ruin \ van pas om

uitgestoken te worden, van een nog zachte kokos-

noot. — asirj om ruyj\ iets uithalen, uitpeuteren,

lospeuteren. — ili aan aai rui aan \ iets om uit te ha-
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len. — (Ei tmiihoi tnp on n\ zva. tun rui iea -^i ^acrri ton

om <nnn\ uithalen en uitpeuteren, als iemands bedrijf.

foioJiasii mimi rui (hnji\ spr. — oji mi aru aojfs het

uitgestokene ; en naam van een heestergewas en van

de vrucht daarvan.

(KnMfiruyi\KN. jonge spruit, loot (vrg. on oei z on omz ruiji\

Q O .

Q£l mi\oruil) en op mi r\ in). — aji9rnarvt(Hin\ zva. \.j

9ataru(Kin\ gewassen, planten.

S 'O /"
or)(hJ)tr) om ruin \ KW. zva. o) aj) r> om \ ,jo oiïkjioi (hm \ en urn

/ a„ o .. o s a„ Q
asn T7 (uinm asii mi oji oji tui tem t tui /ut ajt m rn ro \M

mij)\ ook naam van een bijzonder fatsoen van een

piek: oiiKjioimi rui— i htn oji asnji \ on rooi mi 01 ouizxtim

omoirui\ spr.

oo(Ki2(n!hrn2(rviji\KN. jonge spruit van medicinale wor-

tels (vrg. (ui mi ruin en tui om ruin).

ffo) wtï^tt^nKjST. schaarsch, schaarschheid, scliaarsclite

, O a * . . O
(vrg. (ui (hm mij en ajnnrt en rui^n).— tut ikd om mi n\

tijd van schaarschte.

(ka am mij \ kn. schaarsch, schaarschte van levensmid-

delen (vrg. (kn mi om n) ; ook het geluid van het span-

nen van den O
een geweer: knik! (vrg. (ij)

anojmtmna). — tuioji arn aaia\ tijd van schaarschte van

levensmiddelen , hongersnood.

omiMira^KN. het geluid bij het breken van een

stuk hout of bamboe: knak! (vrg. ojiafnarna en r>

oirjizoiamMin). — tem vi aai asn/is zeer krom, bv.

van een liniaal; ook onzamenhangend (oi ojnzn^osii

nriasiin) van een zin, daar iets aan ontbreekt. —
O O

osrn oi om mi oi om \ zva. MMiMiriMiw

on (Kj) z oi mi Min \ ook onosiiz oi om Min en onajizon om miji \

kn. knak, breuk; geknakt; knakken, breken, maar

zoodat het nog aanéén zit ; fig. van het hart (vrg.

oj)oi(hni Kun). — on turm on om aai n\ iets knakken, door

knakken breken. — rimn zoi am aai\ mv. — oirnvz

oi am mi oimi\ iets doen knakken.

ri oji z mi osii n\ JEur. chocolade; kakao; zva. aiiKozam

asn/j volgens Chinesche uitspraak.

(ijimi (uir>\KN. omvatten; iets, bv. een boom. kunnen

omvatten; fig. bevatten, begrijpen (vrg. (unamauiji).

— (cm am (uin\ iets, wat iemand beduid wordt, be-

vatten, begrijpen; wat iemand geleerd wordt, zich

eigen maken.

(ui.Kii (uijpKN. greep, handvol (vrg. cm am (Ein en (hj)

Micuin). (Li oji aai cuin\ een handvol. — (cm mi (uin\

iets met de hand vatten , grijpen of in de hand slui-

ten; van iets een handvol nemen; fig. iets zich

eigen maken, am tut am &jij)\ in iemands magt gera-

ken; fig. zich eigen gemaakt.

O
(ui urn iuji\ zie (KJ) hm (uiji\

(^jjh.iiiu^MS.j (t^ lhoi(Ljji\K., toereikend, voldoende, ge-

noegzaam, genoeg; noodig, benoodigd, als voldoen-

de; het benoodigde doen. (u\ vrj asn hoi (ui ,i\ zich be-

ijveren om het noodigste te doen; in het noodige

het eerst (vóór alles) trachten te voorzien, oji 'im tui

ffoi (uijj\ steeds van het noodige genoegzaam voor-

O
zien zijn. — (cni.hm cuiji\ !€inihm(uin\ m tets genoeg-

o O o
zaam voorzien. — cciti

;

.kii(ui^i\ xmi am (Li —i\ voor

iets genoegzaam of toereikend zijn, toereiken; ook

in iets genoegzaam voorzien. (tm(Ki),hm (ui^i(hr>/)\ om(hjjhm (ui^i(hn/)\

(hjiihrn aj)-~ia<ij\ al het noodige hebben, goed zijn

brood hebben.
O O(mn hoi tui ~i ^ hm \ cm hm (ui ^i tm

<hn/i\ maken dat iemand genoeg heeft; maken dat

iemand aan iets genoeg heeft; iets genoeg noemen

of achten, het voor lief nemen. (KJihni (ui-^i (hnjj\

(ui~Jiihnjj\ juist toereikend, var,van een vüu

daar men juist genoeg aan heeft. — tui !hnn>m cuyi\

aji BHT/j hm tui o\ het genoegzaam voorzien; iemand die

een au der van het noodige voorziet; alverzorger.

(ui om oi mi ^nrLi(K.ij\ kn. maar eens om het lijf gesla-

gen kunnen worden, te kort voor tweemaal, van

een kleedingstuk.

U71O
H71
ca

ihj) am ap (hm/i \ ongebr. ; (Knnm ap im ann

\

kn. zadelbok

;

een houten zadel, gewoonlijk met een lakensch be-

kleedsel ( rui to (enn ) . (vrg. (unxm qrunam j).

(i^3<riosi(hm/j\Ki!i. in zijn schulp gekropen, als men

zijn vrijmoedigheid verliest.

O O o -O o
mi am ip hm/j \ zie (hj) hm op am/) \

shj) Kn ipchmfi of (hj)on(ip(hm/j\KN. een slag met de

vuist onder tegen de kin; publiekmaking. — (cmthrn

ipnoij) of xnm (rui ip (hmji\ iemand met de vuist een

slag onder tegen de kin geven; iets publiek maken.

jo) (hni op urn (i of (ui (kiiopornj\KN. omslagtigheid ; lastig

door veel omhaal of omslagtigheid. — IJi^rn.
a-O

(ipihmji\ zva. (ui asn iui arn irui asiiji\ van iets «ötrmoei-

jelijk te doen of te maken is. — (hjioi^iisiortiari^

kronkelgangen, van een huis, daar men met moeite

de weg in vindt. — (fyomopamoKiji\ de holte ach-

ter de hoef van een paard.
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O

on om on op 2 onin>
o

ooi asn n

O
<n.anirnap2(hnn\KN. komvormig , bv. van een tot een

O O
bakje gevomoen blad {vrg. ajorianizon op z onon en cut

(nam 010712). — asm /? om on op 2 om on om \ iets zoo tot

O
een bakje maken,

die vorm gebracht.

a<jir)omor)op2omanj)^ iets m

O 7 O O
aso 01001200 op 2 amn\ ook aso on om 2 01 osi2\ en gew. aj) 01 tni 2

aiap2omann\K?ï. de holte van de handpalm, als men

daarvan met naar boven gehouden vingers als het

ware een bakje maakt, (Ko^(nom2(nap2omonj^\ zoo-

veel als men in de holle handpalm honden kan.

ffo) aai osi oj)j)\ kn. ; ashi om op ojiji of asm otli fip ojiji\ onbe-

schaamd zijn in het vragen, in alles zin hebben,

bedelachtig.

djiomop oruin \ kn. tong van een gesp {vrg. 01 oji 2 01 0^02^);

slaghoutje in een val, knip of strik.

tij) 01 om en np

2

\ kn. de buiging van de hand; de buiging

van de hand door den duim in de vuist te houden,

als men bij het këtèng-spel een sawo-pit naar het

kuiltje kuipt; (de arm buigen om iets daarmee te

omvatten, in den arm sluiten. Gr. Vrg. oji on om ari op

2

amji).

aso 01 om 2 01 op 2 \ zie ooi o

C
on om 2 v) op 2 omn\

ajiamsKN. vasthoudend, karig, van iemand die er niet

ligt toe komt, om van het zijne iets af te staan;

stijf, eigenzinnig, die niet wil toegeven (vrg. om

axin en asioprtin). — asm om* stijf weigeren.

O

(?) o
asmom asi^L7
7

jegens iemand karig zijn; iemand stijf

oioj)axi\K\\. zva. ojiasiaxin\ asn on \ en asn(Kjp\ — on

onasmaxi\ zva. ona<jiaxiji\

oj)t(ia\KN. falen, falend; valsch, valschheid, bedrog,

verraad, trouweloosheid; valsch, trouweloos, hande-

len {Skr. tjhidra, holligheid, opening; fout, ge-

brek; zwakheid, zwakke zijde). — arm taxi \ poet. on

ian\ valschheid, bedrog plegen, verraden; iemand

verraderlijk, tersluips, bij overrompeling, aanvallen,

wonden of vermoorden ; ook iemand heimelijk, ter-

sluips, bij overrompeling, opligten of ontvoeren. —
(am[ax)(Hi\ valsch handelen, iemand valsch behan-

delen; valschheid, bedrog, verraad, trouweloosheid

jegens iemand plegen; verraderlijk, bedrieglijk, niet

te vertrouwen. — ajianj\[axi\ het valsch handelen;

sluipmoord.

asiasnn of asn ooi asn n\ KW. zva. ama.j) oji^i aio asn \ oog-

wenk ; of wel een wip ; kn, o<ji asnn isnjj.

nu eens - - , dan weer

.

tuil (tj) asn ^m oji asn on 1

of cui asn asn on n\ bij afwisseling • wankelend, niet

Ovast, van geheugen. — asm asnn of asn annasnn\ met

O
een wip {opstaan of weggaan). — c&i onn asnn \ met

een wip opstaan.

(Knasnjj of a.nasn asnn\KN. — asia<j)asn\ een ander kind

nu en dan de borst geven, van een vrouw, die ook

tevens haar eigen kind zoogt {vrg. (w«/M2w\ van

(noj) asnn of ajnoioji asn/)\KN. 1. een worp of hoopje

van vijf geldstukken {vrg. aiajiamn). 2. zva. 01 asn 2

tnaji2\ verzuimd, ten achteren. 3. {ook wel rn (ui asn)

de Chinesche bruine gladhoutverw, en in H alge-

meen olieverw; met olie verwen {een woord van

Chineschen oorsprong). — asi 01 osi asnji\ iets met olie-

verw verwen. — asianaj) asn\ meervoud.

(na<st2asnji\ gew. 01 cui 2 01 (ui 2 asnn\KN. bek, muil, snuit,

van een beest; ook plat voor bek, smoel, van een

mensch. om on om ^ asn on onzonen 2 asn n\ te veel praats

hebben.

ast asn \ kn. de maat, bv. van een kopje of lepel; rant-

soen of bepaalde hoeveelheid van spijs en drank;

ook een prevelgebed tot genezing van een wond. —
asm asn \ van iets een bepaalde hoeveelheid vaststel-

len ; tot genezing van een wond een prevelgebed doen.

a<3)asn\ 1. kw. zva. om asn\ {Skr. tjitta, het hart

als de zetel van het verstand beschouwd: vrg. aai

oji). 2. kn. sits, gebloemd Chineesch lijnwaad, oji

o a
asnajiojiasn^ spr.

Tl asn \ KW. zva. T7 (k>i om /) en ojï niw nn ciji no asnn
|

om

Q Qmm (si

1 O o o
ajn ,ui(XJ),r)asn\ asn ttj on asn ? (Kn 01 asn \ en (q-j)

asioni :asn (EJ\ <t~> OJjri asn \ spr.

rnoj)asn\ zie tnfrj) asnn \ 3.

o o
o<jiasn^\ zva. ajiasn\ z.

aS; asn \kw. teekening, gedaante, figuur, schrift {Sier.

tjitra). a^nn aj)ias)i\ schrijver. (k>) tasn oji ooi iasn\ spr.

ffsj) iosn iej! asn \ naam van een Kawisc/ie zangvnjze. oji

iasi)'~nasn\ en a<n lasticm axi \ eign. van Déwa's {Skr.

Tjitr araia en Tjitrdngg ada). a<jt lasnrn cm

2

iasn\ eign. van een Batara. aji(^asiiaoMan\ en *o)

1 asn cm axi \ eig. van zonen van Batara Endra. vji

iasnajiasn\ eign. van de vrouw van Ardjoena-sasra.

o j. a CV a— asmiasn\ of aniasn\ zva. (Sian\ en nnaru-Kinw

(m[Osn^on(Kji,a^i\ spraakkunst. ajianjjiasn\ of ast on

iasn\ het teekenen of schrijven; een schrijver.
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aoiasm I. KW. zva. cut asii n of (uiajtasrin\ vier (Skr.

tj at oer); kn. schaakspel , schaakspelen {Skr. tj a-

toerangga). cut (ut anosrt\ schaak- of dani-bord.

i(uithj)asri\ poet. voo?' dobbelspel, ajtasrj t&iarntrLi\ sjor.

II. «o) asri \N., (Kj) cm o~n/t\ K. ,
praat , wat gepraat

wordt; gepraat; in de spreekt, ook zva. mcan<m\

ajnxs:\ of osnasri\ en ojtojtart aa/i\ wat door iemand

gezegd wordt, zeggen, tun a<t oji «sniÈhoaiy spr. (uiosrt

(utnr,!tm riA\ gepraat en onderzoek, praten en na-

vragen, om achter de waarheid te komen. — (cm

asn\ x7mitaiHijt\ van iemand of over iets praten,

poet. zva. tcjKst(Lnj)\ osrnosriajnrLtx kwaad sprekeD.

o~ni(hrjjiosri\ icm iki/j rn on n\ kwaadspreken, in het

algemeen. — (urnosrtnn\ <umihnhn\ meerv.; in de

spreektaal ook zva. ozmrhtiïtortzojiy en ie/i (tJi (fn (k\\

iemand toespreken; iemand iets toevoeren of toe-

voegen. — o7mo5rt-rnrn!hrn\ nrm on ^jih-n anjj\ van of

over iets of iemand praten; in de spreekt, zva. <cm

(rhir)xp2(un~m<rt(urt\ iets door spreken uitdrukken,

tets opzeggen. — (kji osrtnn (hiji of (hj)KJiosrjn^on/i\ en

(tJtihrnraimjj of (Kit (to (til iq on /i\ gepraat; met een an-

der, of met elkander, praten; in de spreektaal ook

spreken.

(Kit (b~n om \ KW. zva. Ti(Kiiwnjj\ — om ojiasn arn \ zva.

aai niajt itrnjj\ <&i tonton ajiasn nan\ spr.

O ^

(KJi<K,t/t of (L77*o}c^nkn. beslist, beslecht, van een ge-

schil: beslechting. — a<st (Kt ojijawi n of om (ui (Kit Jrt

(Ka (ut ^A.afut\ beslist, beslecht, een besliste zaak. —
II
Mrm!Ky}\ doorgesneden, afgesneden; afgedaan,

beslist (vrg. n^apMjj). — izucmaJin^ iets afsnijden,

doorhakken; afdoen, beslissen. — iei (cm ikq ^&\ mv.
Oh

— (Ltxmrt^i^t.(Hift\ beslissin

O
cf V

(Kj)(Kyi\KN. door plotselinge koude aangegrepen, zooals

wanneer men met koud water begoten wordt {vrg..

(KjiiKQjj). — (ht!Ki^jj^Aimji\ huiverig, rillerig, ze-

nuwachtig, door vrees.

(hj}(tJin of (urtiUKKi^KN. een lange wandelstok met een

ijzeren punt, die door de priesters gedragen wordt;

priesterstaf; ook oji(Kjt/i\ een uitroep: foei! — ozi

(KJtiKjtfp zulk een staf gebruiken; iemand met zulk

een staf steken.

ajiOJtjt\ ongebr.; (ctrt(K.ijt\ een kissend geluid veroorza-

ken {vrg. on(K5tz(Kjin). — (ea om oj) n en (Biarnjt(KQji\

een kissend geluid, van iets dat in het vuur valt.

fn*j)fM,7\KN. een klank, waarmee men het gesis na-

bootst van water, dat op heet ijzer druppelt (vrg.

trjiKMoji/l en on osit (tJtn) ; doorzijpen; kwijlen ; en naam

van een vogel. — vt ojt rt ckji iki ^t art /i\ aanhoudend

zijpen, druppelen.

otm^m^kn. klanknabootsend woord van het gesis bij

het dompelen va?i een gloeijende kool, gloeijend

ijzer of een brandend hout in water; of zva. art

mfKüKKtn (vrg. (KTj-Kijj en rithjKKiji). rt ckd i oji ^aivi cixji

asnasn\ spr.

Q ,. O o/
(kjmj}\ of (Kit(vt^\ kw. zva. ajnam\ en (K,iajioajt (vrg.

ajjutni); kn. ribbetjes in de rand tot versiering.—
(ctrt(ut\ zulke ribbetjes makeu. — a<Jt on oji inijj\ ge-

ribd van de rand.

actxjt\KïS. teleurgesteld, teleurstelling; teleurstelling

ondervinden , door zijn wensch niet voldaan te krij-

gen , of door dat iets tegenvalt (vrg. om iui ^n aft/j

bij (ut\ en ^oJton^\). — onn iemand teleur-

stellen. ItOlOJ,IjW (Hl fj\ teleurgesteld.

(ksi7><v}z\kn. groote aarden schotel, kom of pot.

O
(Kit (vt j \ zie Kanjj^w

a . o
(K31(Vtq\ Zie (KJKOtW

5 VI
om.u^\kw. zva.n^\ of (kji iJt'q

\

KW. zva. 0,01(^1 ~Jt larnn en ok^i^w

JSen voorbeeld in een spreekw. zie bijamanw

(Kit(b)(Ki\ flö)<o<jo\ of aji(oiita\KN. fijne witte stof,

mouselin.

ojiiuno. krachtelo©^, zonder kracht of uitwerking

's * ^
(vrg. aji(C(n\ en asnnji).

(kj).uj\kn. aan de rand of het einde gebroken, in- of

uit-gescheurd, bv. een naald aan het oog , een oor-

lel, de bek van een visch door een vischhaak (vrg.

a/ a„ a/. o/
a~jt(ut\ (Kjj(vt\ en (inaji).

— zm tut t? rt am \ iets doen inscheuren.

owiun en (nihJt<n(m\KN. dun, door veel waterdeelen

te bevatten, bv. van inkt of stroop; slap van een

tut\ iets inscheuren.

aftreksel.

/ .

ii!Xjirnaj)\ Zie

nut 07i (Htjt e

dat alleen

xviw

o/ a/
ojii(HrtojitsKnnn&ajY\ (tJt aJtaxt^\ onji

Ti(uiasrtn\ KN. naam van eenbatiksel,

in 't hof gedragen mag worden (vrg.

<KJ) (VI).

ajiaj)iH2y)\KN. langwerpig, niet volkomen vierkant,

van iets dat gevouwen kan worden.

ffoi (8t(tatft\ KN. een schoteltje onder een kopje; KI. zie

cna^<n(iJti(Krtn\

*o)(OiK77^\kn. schep water met de holle hand. oji&ji
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(Ui!KY)jj\ een schep met de holle hand. — ajmaj)

arnn\ iets met de holle hand scheppen; met de top-

pen van de gekromde vingers op iets slaan of druk-

ken. .o))ow(5}~ï»Mfl\ spr.

03) <üi (Kii/i of (h3j run hmji \ kn. 1 . verslindend , overdadig

,

onmatig, in 't gebruik van visc/i of vleesch ; al te

groot, van begeerlijkheid en van uitgaven; zeer be-

geerig, bv. naar wetenschap. 2. stut, steun, schoor

(vrg. asn oj) ooi n en (Kncmoo)/)). — azmiui arnjis iets

stutten, schoren, ondersteunen, onderschragen. —
tor) oj) ooi \ meervoud.

(kt)ojiooi/)\kn. met de nagels van de vingers uitgekrabt

,

afgekrabt of afgeknepen (vrg. xm <u> 0010 en ckj),x)

(run). — X7moj)oo)o\ iets met de nagels uit- of af-

krabben of afknijpen.

en (Ki) nrtajiz aoin \ kn. , «o) aji ooin\ ki. , zich het achterste

wasschen na een ontlasting, van vrouwen ook na

een waterlozing, xn ojxion <kj) r> oji 2 oo)j)\ waschwater

voor het achterste, on (kd en oj) 2 ooi n of a~3)enei3)7)(ij)2

o j. O o t j
aoin\ en (kjkldooi/) of o.j)(Kj)oj)oo)

/
)\kn. vliegende

over het water heen en weer strijken, zooals de

sparrebouters. — oiojir)fnoj)2ooi\KN., on.o«w\KI. 3

iemand, zooals een kind of zieke, het achterste

wasschen.

<n(tj)2nr)(U)(Kru)\-KN. een kleine aarden kom (vrg. do on

ai ooi 2 ooi o en 01x1)2010012 ).

en (kj) 2 i)xji 2 ooi o\kn. verminderd door afneming vaneen

gedeelte of door korting of afhouding. — onxjm2on

en oj) 2 tirn i\ iets afhouden, bv. van een te betalen

som; van iets, zooals van iemands loon, een ge-

deelte, korten of inhouden.

(Kj)(ui(uyi\KN. gebrek, leemte, iets dat af te keuren is

(vrg. (Kna^aojj). — (cmxj)(ic>\ iets afkeuren ; iemand

berispen; op iets aanmerking maken of aan te mer-

ken hebben.

oj)(U)(ic)/)\ zie aj) ojd aoj)\

(Kj)(v}(i5nj)\KN. 1. een stuk lijnwaad of iets anders,

zooals afgeschilde boombast, dat Oosterlingen, als

zij naakt gaan, om de lendenen slaan, terwijl zij

het einde daarvan tusschen de beenen door en van

achteren in de gordel vaststeken, om zoo hun

schaamdeelen te bedekken; ook een stuk linnen,

dat op gelijke wijze door de vrouwen gedragen wordt,

als zij de maandstonden hebben; ook de bëbëd op-

halen en tusschen de beenen door van achteren vast-

maken; zooals de mannen doen, als zij bv. willen

klimmen, loopen of vechten. — 2. het bijten op de

onderlip (vrg. MiKunisnji). (kji ;u)osn asn ooi op en &ci 2 on

<^*m spr. — <cm aji asnji\ ook xd oji as)ij)\ op de on-

derlip bijten. — ajmoj)05i)\ en xnxj)asp\ tegen

iemand op de onderlip bijten; <cmiuiasn\ iemand

een (UKuiasna aandoen of het kleed tusschen debee-

nen doorhalen en van achteren vastmaken. asntE)^

< ah ru rxi 00
o O

(KD OJ) (UI 05)) en (K)

.ra o

^
<p of en oj) ah aru axi oo)jtsn

iai^iu^iafi(Cjj(ün(Hij\ spr. — xrm oji asn 01 ooi \ de bë-

bëd tusschen de beenen door ophalen en van achte-

ren vastmaken. — ajihiasnaaa of (KJ) (kd xji asn 10 o >

een zoo opgehaald kleed; het kleed zoo opgehaald

hebbend of dragend.

as))f)\KN. piepend geluid van som-

a
0S11 (UI (15))

C
en ajidn tui asnji\ dat geluid geven of maken.

(Kn-7i.z7)as))n\KN. het geluid van een vogel, die aange-

pakt wordt of van pijn schreeuwt (vrg. ajiruiasni)).

(Kn rj oji asn on dj) as))j)\ zoo schreeuwen, van een vogel.

Q Q Q
mi asn n en (kd &/w 1

mige kleine vogels (vrg. (hanxjiasn/)). ajjetui 05)) oji asnn

algemeen geschreeuw, vanOJ) 05)) OJ) Tl 01 I

vogels.

(nixj) n oj) asnj)\ kn. onwillekeurig overgeslagen ; iets over-

slaan, voorbijzien.

a<noj)(Kj)/)\KN., X3) on odi 2 ojiji of oji r) om

2

(koj)\k. of KI.,

gereed , in gereedheid, tot de dienst ofhet gebruik van

iemand, of als toebereidsel voor iets (vrg. (kixd ojui).

(kji o<j) oj) (Kij)\ ojj) oji i) xn 2 (Kin of (Ki (kq on xm 2 (K)ji\ toe-

bereidselen maken; iets in gereedheid brengen. —
(KJ)JE1 OJ) (K1J)\ (KJ) (E) 01 XV 2 XI

/) OJ (KJ) (El en (UT) 2 (Kif) \ VU

gereedheid zijn, gereed staan. — osm xi (ko _ü\ ccwn

en xm 2 (K) _ïa\ voor iemand iets in gereedheid bren-

gen of houden. — xnn «j> (ki ^vn om \ azm on xv 2 (Kn ^a

(fr))cmj)\ iets in gereedheid brengen, bereiden, toe-

bereiden, gereed of klaar zetten of leggen; iets in

gereedheid doen brengen. — (kd xd (ki ^xaoj) of (kdoj)

of »J)»

on/j\ (ki en xi) 2 !?-? ^KhDji of (K) (ko en xm 2 (Ki ^a(H)ji\ het

gereedgemaakte of in gereedheid gebragte; toebe-

reidselen.

(Kn en oj) 2 on xj) 2 \ of (Kn r) (ui 2 en <u) 2\kn. kneep met de hand

of nagels in de lippen (vrg. a^xj)05))j)\ (KJ)oj)rL7j) en

(KJ) et) op 2 05)1 o). — a3monxj)2onxj)2\ of (OT) on XJ) 2 oiiui 2 \

iemand in de lippen knijpen.

(K) ui oj) omj) of (KJ) oj) oj) asnj)\ en arm oj) oji 001 n of xrm

(KI ,J=IK)J)\ (KJ) en XT) 2 (KI ^) (Hl
[) OJ »JÏ (KT) X) 0JÏ1 2 (KO -b»

o



rui oo ,ui iui

^

(t) ry> n 145

iU)w^\KN. hard, forsch of barsch zijn in het

mauwen, grauwen (vrg. rriiaiirun).

ctji rnm run > kn . beet of snauw van ter zijde of in 't

voorbijgaan, zooals van een hond of aap. aciriui

rmi7iuirun\ zie bij rui n ui !hiin\ — rum r> rui ru n\

een beet of snauw geven; iemand een beet of snauw

geven; fig. iets in bet voorbijgaan ergens verrigten;

onbehoorlijk zich meê in een gesprek mengen ; en

van ter zijde of zijdeliugs iemand meê in verden-

king brengen als schuldig.

a O o O 7 7 q O .

(hj)«j)rLi/}\KN.; rum uiru/j\ ook wel mn tem iui mjin\ met

den duim en de geslotene vingers knijpeu {vrg. ckji

o o o O v

ui run \ js: mi asnjj en 10 rj vi iosna).

muj^nkn. met den duim en voorste vinger uitge-

knepen of afgehaald (vrg. ajiiaanji/i enojitnajizma/i).

(MMMai^ een brokje (bv. brood). — azmajt anjiji\

van iets zoo een brokje afnemen, nzmaji ,?u,i,u ixmi\

zoo aan kleine stukjes brokkelen. — onuan iets

in vele brokjes breken; brood brokken. — cvnriui

<n^jiajKru(nofn\ voor iemand iets brokkelen. — ckj>

ui ru (HTji of flb (K!i <ui iui chi/i\ brokje , kruimeltje. —
ru asrirj) Tio ln?

/
i\ in vele kleine stukken ver-

brokkeld.

ojin vi?rLi/i\KN. greep met de volle hand in zachte

voorwerpen (vrg. aJicuKruin). aJiajin(UiZ(nflji\ zulk

een greep, als een hoeveelheid; een dot. — turn on

oouiiaruji\ zulk een greep doen. — nari ui 2jx.i on,i\

bij of aan zulke grepen, bij dotten. — ajimjimajiz

(ruyiN het doen van zulk een greep.

mo\kn. kloof of spleet met van elkander wijkende

punten aan het einde van een stok of bamboe; ge-

kloofd gelijk een zwaluwstaart; een stok met ijzeren

punten van onderen; de punten daarvan; de ijzeren

punten aan een boom, daar men een vaartuig meê

voorstuwt; een neusknijper voor een jongen buffel;

een verschillende, uiteenloopende rigting of koers;

voorbeschikking. — umui\ iets van een tjawang

voorzien; iets met een renvooiteeken (oen «ji azt <*nji)

op de kant van de bladzijde bijschrijven; iets be-

werken met een bepaalde bestemming; iets ofiemand

vooruit bestemmen, voorbeschikken (vrg. oio).

—

<w»«5i<G7j<7y9\ bestemd; voorbeschikt; iemand die voor

iets bestemd is; een renvooiteeken voor iets dat op

de kant van de bladzijde bij te schrijven is. ajfcöixn

ffoao)/H»/r\ iets goeds beloven, van iemands voorko-

men. rui uim ap asn \ naar gedachte dood zullen gaan

,

van een boom.

rn.Koonui\Ki<. van de ééne kant naar de andere getrok-

ken; in tweestrijd; (ook vorkvormig, aan 't einde

gespleten, in twee takken uitloopend; vrg. tio i}i\

J.)- — <n(cmma3i\ iemand of iets van de ééne kant

naar de andere trekken, door meer dan éénpersoon;

(iets aan het einde splijten, vorkvormig maken. J.).

^.w^^unKN. vermagerd, afgevallen, van gelaat of

ïdtzigt.

ajj ui ui > en on oji z <gï %\ KN. verhinderd , teruggehouden,

om aan zijn verlangen te voldoen, bv. door schaam-

te of vrees; niet bereikt, van een verlangen; ook

zva. ajjis)\ onvoldaan, teleurgesteld, in een verlan-

gen. — KurnnaqnzaTt^ teleurstellen.

ff^rij^ of iLncyj)ru^\ zeldzaam rvajj7un\ gew. uiickjj

ru/j\KN. los (niet vastgemaakt); losraken, losgaan;

(-n.Kj)flsn^\Ki.) een kleed uittrekken (vrg . xmaji aruin\

/ s'S
x h *

(unrui\ ajri(Bi\ rcjui en uituirKon). ajncKnru on&jiz\

benaming van een kind na de 40 dagen, omdat het

dan niet meer gezwachteld wordt, <ri run mn run rui ru

(Kijiup zonder loslaten. — rcicKnixin^ losgaan, los-

komen, ontsnappen. — anajia^\ iemand of iets

losmaken of loslaten; ook (ui uiiki^a\KI.) op iemand

een pijl afschieten. — ui aji rti on (hm \ of ruiaji oui on

<naat\ loslaten, bv. een beest, los laten loopen; iets

laten voor een prijs , die er voor geboden wordt, na

ajjiru/n.hrn\ pass. — jj ctjifKn\ruji\KN., ma-aai \Kl.
t

zich ontkleeden, zich uitkleeden. —
(Kil T) \

11 "^

uitkleeden.

a<jtru\ 1. KW. zva. rnumren ?\ en (niswn.i^\ (Skr.

tjala, schudding, beweging. Vrg. (KJiumnui). Zoo

ook mum rti\ ui urn ru \ uium rui ^ en rei urn ru \

Gr G> Oh <%
— 2. KW. verkeerd voor (Lii!Kuru\\ 3. kw. zva.

(taiEitLmw — 4. in zamenst. zva. ajKni\ (Skr. tj ka-

la, slechtheid, bedrog, streek). »o) ru mn !tn\ kn .

blind, hetzij aan één oog, of aan beide oogen (vrg.

O Q . Q O
rwKi\ en Xjirohii/j). a<n trui oji gnq\ en gew. (wruimi

nrru\ spr. voor wanordentlijk , onbetamelijk, onge-

past. (W) ru rn xm hm \ spr. irj) ru nsn rrm \ benaming van

een bijzonder soort van perkoetoet. rm ru k>? ap \

naam van een doodelijk vergiftig water, rzirrmru

:U)w\KW. zaa. ie.i ru q ui fhi w — >cm ru ui na \ ook

wel urn ru on uimnO. , ook wel urn ru ruionnciz rKiin

\

K., een verdacht voorkomen hebben; verdacht:

10
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vreemd, van iets waarvan men niet weet, waarvoor

men het houden moet.

(ïjitrui\KN. ondeugd, slecht; gebrekkig, gebrek; ver-

O
smading, smaad {vrg. ajitrui\ 4., o<j)rnfhn\ aj)thj)a£ia\

(tji(V)(ur)/>\ ajnihn\ en ao) (Eji~j1 ?\). — ccrh trui \ iemand

of iets smaden, laken, berispen. <cm<Hpiarui\ sma-

den. — (ittii trui aai ~m n aai \ iemand of iets als ge-

brekkig beschouwen.

o o o o
ttJi trut \ poet. verkorting van (ksi aui <hyiji\

(xjjirhi\KN. de hoorn van een rhinoceros {Sier. tjoéld,

een kuif).

iiwi(jM\iv. groote begeerte, sterk verlangen. — aai

(^Afnaj)rvj\ sterk verlangend.

n (kjiz trui \ zie no ojiq nvt aai\\

tui tn trui zoajj\KN. iets dat in de maak, of in zijn wor-

den, en bestemd is om iets te worden, zva. run aai

O o .

rrui/j\ en (kj) tui nn (hi/i\ <kj) V kui zaam ojiji\ wat een

kris moet worden. (Kntntnjiz(hanj\ een voor onder-

wijzer bestemd persoon. oo) on trui z aa asn>\ of a^Kuion

en ttli z (Hr^n asn \ een voor den troon bestemd persoon.

(Kiïwtnj)zonahz(uri(nji\ opgroeijen tot een slecht mensch.

(hj)oniruz(hn(Ki\ op weg zijn om een knap mensch te

worden. — on on run »n\ voor iets de grondstof be-

reiden; iets onder handen of te bewerken nemen.

— irz»rntrLiz*n(HTji\ grondstof voor iets, zooals hout

of metaal; gietwerk.

(hj)m»(Ki\ of <*j>irui(M\KN. een lange wijde broek of

pantalon, waarvan de pijpen beneden met galon om-

boord zijn , en die tot de Jav. dienstkleeding be-

hoort ; {vrg. [(M tui truiji). (kd trui aa oji ,rw tin asin \ een

korte broek tot iets boven de knieën, die tot de

ooiiogskleeding behoort.

O
)vi rui zon (ha ?

f

\ of aj)tr)tm)ztn<Ki^\KN. vlek {vrg. amosi

oncHiz). cm astiikh <n trui z on aa q \ overal met vlekken;

ook ongelijksoortig. — tum r> trui z 01 tin q\ bevlekken.

O CJ <"K
1 (rj)anrnthrr)jj\

O
tui on trui on arrt z asnn \ zie <kj) on trui onasiz asnn \

ffoi oruj arm \ kn. benaming van een wijze op de gamelan.

— (i^rnrruicrrn\ zich snaaksch aanstellen en daarbij

allerlei vrijheden veroorloven. — (kji (njiayh cai aan\

zulke snakerij. onajizaji mm va cm [i\ snaak, al te

vrije snaak.

wjo\KN. ontfutseling, door o te-

genwoordigheid iets te pakken en weg te nemen {vrg.

aii ri ,(cnz asnn) . — ci7mosr\ iets ontfutselen.

asnn\ DliKsemstraai. tn oji on <r> asn ajn aan\ zva. oo)T)

O

on 03) zon trui 2>kn. poet. zva. (kj)(E/)\ Vrg. mt/twün

(ïj)trjtruiz\KN. vuil, gemeen, slecht, valsch, trouweloos

{vrg. tri (rj) zon trui z).

(Kj)tru}'-n\ eign. van een Boeta.

o . O o
ooi (c\nr> aain\ zie wnaain\
O
ajurw-n (isr>jj\KN. een vliegende hagedis met een hals-

kwab {vrg. ojnaiarnzaai^ntncrnznaai aan bij run on

00 cm z aai n).

O • ,..
(KJ) trui -nasnn\ zie bij mt] asnn\

<n ffo) an nri asnji of ajunnuionnn asnn \ kn. bliksemend licht

,

bliksemlicht, schitterende glans, on (kj) oom asiïooi out

bliksemstraal, on

bliksemend schitteren. — tnajirnniasnaa^ geschit-

ter zooals van den bliksem, tui tn oji on nn asn aan\ zoo-

lang als een bliksemstraal duurt, een kort oogenblik.

on (kj) z on nn z asnn of ooi rn trui zrnniz asnn\KN. het door de

lucht naar beneden strijken, zooals van, een pijl of

verschietende {vallende) ster. — ajionfEJizonnnzasnj)

en ccmcnoruizonnr)zasnj)\ door de lucht naar beneden

strijken.

(KJ) on orui onnrtz\ zie on (KJ) onm 2 \N

O *

(KJ) n trui Z on nq \ Zie on (KJ) z onm \\

00) trui (htkinkn. met een ongepasten uitval in een gesprek

tusschenbeiden komen. — a7mtruiafn\ een gesprek

storen door met een ongepasten uitval tusschenbeiden

te komen {vrg. oTmtruitra).

a<j)truitmijj\'KN.; tn oo) z (rui arn trui (u~riji\ gedurig heen en

weer gaan; ergens heengaan en onmiddellijk terug-

i , o o
iceeren {vrg. o) axii arn n\ on «en z trui am trui \ en asncrui

(K^X

ajuruiom/i en (Kfiorjauizthrnj)\ 1. KW. zva. asn&o) {vrg. tn

tn oo) z trui aai w Volgens J. kn. een soort van (tuin

oi(hrn\ maar minder krom, en eveneens met een oji

asii of klein kapmes onderaan. — 2. a<y) rruj (hti^\

verkorting van (kj) c&> -ui nui (haijj \ bv. om (Kii (^ji orui

(kj) truithcnn\ 1. K. zie (fjicrm^cnji en (kjxZaJxxtkin 2. KN.

in poëzie en in de spreektaal ook oö) agymin zwart

poeder, daar de rand van de oogen en de wimpers

mee bestreken worden. — (cm orui om n\ daarmeeer
zwart kleuren.

(K» (crifHTi n\ zie (KJ) axji aai n\ 2., en (kji oaj) a~cnji\

(kj) trui ,unj)\ gew. a^(rui,uri(rui'Hrijj\Y^. geroep, roepen,

aanhoudend toeroepen {vrg. (unoitruiziK^^)- — <k*w
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cnjjiKTnn\ iemand roepen of toeroepen met luide stem

{vrg. irrjitb). a^truithrii<^inijj(hmji\ elkander toeroepen.

— ajianjjoui(hm/i\ het roepen, geroep. tui oji tkyiorui

(xyy)^ een roep ver, zoover als men iemand beroe-

pen kan. —
ij

thji trui trui thmji\ door geroep of geluid

geven zijn aanwezigheid ergens openbaren of te ken-

nen geven, (En truthJi nui trui thmji\ spr.

(wvjaTjtttoyi\KN. de kop van het mannelijk lid. — tem

ontruithmon>hm\ den kop van het mannelijk lid ontbloo-

&.%

o.

ten door de voorhuid terug te schuiven, (uukji

O /
on thm a^m ori tix/i thm ori thm axi thm im turn cuin\ spr. — ajitem

ontruthmn\ de ontbloote toestand van den kop van het

mannelijk lid; het zich in zijn geheel vertoonen,

bv. van de opkomende zon; het aan het licht komen

van iets. — tantum on rvithmji\ zich in zijn geheel ver-

toonen, zich openbaren, aan het licht komen.

s»yiNK. , klein, dun (van lange

voorwerpen)
,
gering, onaanzienlijk. oi(i5izthJiauiamjj\

, o o /
een germg persoon; de geringe man. iw)di)(ra,ó\

rank of slank van gestalte. <wi arm thm ~m asn on ttn\

kleinmoedig, ontmoedigd. ajiauionthms op zijn ge-

, o o n
rmgst. — tem triji

kleiner maken. tam

o o
(hJ)*rLi(hmji\~s$., ajntr\

tui tui asn \ iets verkleinen,

arm (hrri tun asn \ kleinmoedig maken,

den moed benemen.
O

icm rui <hm on thm \ cm trui asn (hm

ami\ maken dat iets klein wordt, iets verkleinen,

klein maken, tem ru thcnri (hm a/n asn \ kleinmoedig ma-

ken, ontmoedigen. — (hma<}irui(hmthn/i\ (hm om irui tun

arui\ te klein.— tui tm/i >rui ihniji\ oji azi trut asn\n\ iemand

van de geringe klasse.

oq(hj)zorttrhizthmn\K^. een licht, alles wat men gebruikt,

om te lichten, licht te maken, bij of voor te lich-

ten; lichtje, vlammetje, zwavelstok; witte punt aan

de staart van een kat of hond; iemand, dien men

vooruit zendt om zijn komst bekend te maken; zoo

iemand vooruit zenden. Zoo ook
O

(hJl 01 tIJlZ 01 TL) Z ihm^
voorlichten. umzoirhiza<n/i^ iemand in heth

!il

o
oog stooten of steken, onum zontruiz orn asn \ of azm on

ontKuizontruiz ipi asn\ spr. — tn 07m zon trui z thm \ iemand

of iets belichten of bekijken met een licht; naar

iets zoeken met een licht ; iets , zooals muggen , ver-

drijven. •— onazmzontruizthmoiihm\ met iets in het

oog stooten.

(hj)rL}(hm\KN. ongeluk, onheil; ongelukkig (vrg. tun trui

o q . o o . -, j.
ajn\ en asn tui thJiji). — azm cru tun thn\ iemand of een

land ongeluk aanbrengen; ongeluk aanbrengend. om

(Kit trui thm aaj^\ in het ongeluk raken; ongeluk waar-

toe iemand geraakt.— turn trui thm orn ~m on thm \ iemand

ongelukkig maken, in het ongeluk brengen of

storten.

(K» .rt-ï wtï \ kn. oneerlijk, valsch, bedrieglijk, diefachtig;

bedrieger; oneerlijkheid, valschheid, bedrog, dieve-

rij (Skr. tjalaka, bedrieger, en tjalika zou re-

gelmatig hetzelfde beteekenen. pk.; tj aurikd, die-

verij. Vrg. thj) rui (Eo axyi en (hjiuin\).— turnaui om tui\

iemand oneerlijk , bedrieglijk of valsch behandelen.

O Q Q .
on oji z trui thm \ en on tui z trui \ KW. zva. arnaai\ of tun trui

(hrnji (benaming van een soort van pijlen. G.).

(KJ) JU ^ornji^ zie ooi (*3<W
O o

a<n turthm asnji \ zie tun thm asnji \

O • O
thJiouiapamn\ zie thjiarnapthm/j\

O o . O o
(j T (hm tui (hm OrOji \ zie tunocnnji orn/i \

O o . O o
wi^iii(U|\ zie thJiihm opthJin\

O O
tfji (uraxiji\ ktü.; azmturanji\ iets, zooals zijn woord of

belofte, intrekken, terugtrekken; een gift terugnemen.

zoi truiasnri\ ongebr.; ajixhji<ruiasn/i\KN. het ergens van

af- of uit-springen , bv. van een bijl van de

van visch van een flank of uit een mand (vrg. tui

C)
trui asn n). — tEia^m 01,1 asnji\ ergens van of uit weg-

springen. — tel urn trui asu\ tegen iemand ergens van

of uit aanspringen.

O O
a<j) {ui asnjj\ zva. crjituianjj\

ojïonji asnji en oji turn a? asn d\KN. sprong (vrg. (uu trui asnji

en ana^zanaruizasnjf). — ieji vjn ttui asnji\ een sprong

nemen, wegspringen.— tui tem trui asn tmji\ een sprong.

on tui zontruiz asnji\ en oji on tem zontruiz asnji\ KN. sprong (vrg.

oji trui asnji en trui tEti~J\ asn n). tn a<n z on trui z on asn z on orui z

asnji\ springen, van beesten, zooals een kikvorsch;

van een mensch alleen in zittende ofkruipende hou-

„r o^C) Q.C)
ctmg. oji asn oji o \azm zontruiz asnji en oji asnthjionnmon

on trui z asn n\ overal springen, algemeen gespring. on

on thJiz trui on asn zon trui z asnji \ heen en weer springen. —
onazmzontrut? asnji en tEjiontcmzonoruizasnji\ een sprong

doen, van beesten; van menschen, zooals boven,

en met beide beenen bij elkander ; een sprong doen,

bv. in een verhaal; iets overspringen of overslaan;

ook over een prijs heengaan , meer kosten of op-

brengen, dan bepaald was. — oria^izontixizasna<iji\ al

springende; sprong, die gemaakt wordt; tegen elk-

ander springen om het verst met beide beenen bij

elkander; wat iets meer opbrengt, dan door den

10*
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eigenaar bepaald was, en het voordeel van een ba-

koel of belantik wordt.

aonnjiiisn\ Sier. tjalita, schudding, beving. — \aui

o ,, a a
aj)ruiasn\ of X7;70).7X7<7S77\KW. zva. (unruiasnn en op

apasnj\ (Skr.pratjalita,'bev<regmg, schudding).

(W);K7^\kn. uitdrukking voor bet gevoel van koude, als

men in bet koude water gaat. <un «37 <n &]($> ojiji\ de

koude is gevoelig. — ajnazmoJïn of (U7iuinj).rji(Kin\

doordringend of gevoelig koud.

«miim2\ ongebr.j on 70) 77 ,X7 2 on rji on oji 2 \ draaijen in

het spreken, telkens anders zeggen, onvertrouwbaar.

(707 77 7x7277.707 2.707/7\KN. kleine kuil in den grond (vrg.

onrui2(ói(ci(hr)n en 9^/nmm); ook de harten in het

kaartspel. — 707 on rui 2 on &j)

2

707 70 n\ kleine kuilen in

den grond; in den grond gemaakt kuiltje.

O O a o CY a„
<707 7X7.X7(7O/)\KW. zva. nsii nsn (ui \ en ajnxnw (£77x7707

O
ruj(unmj)\ spr.

O o O o O a O
ffoi 7x7 xji «577/7 \ KW. zva. (k>) xzi (eoji en mm xji t&ijj w 00 (Eji .. .

O / o Qv
«577 rui cai 3st)ji .7577

(.
m 70 ,^77 7777 «x? \ spr.

(tJiruirui\KN. zonder bepaald doel, zonder iets te doen

of te zeggen te hebben , ergens gaan of komen. —
CV

xzm rui rvi\ hetzelfde. xzni nrvj rvi to on oji rui\ spr. (vrg.

C> N
x/77 on ru) 2 on rui 2 )

.

»J) on rui z on ,rui 2 \ en ooi rri rui 2 rui rj) rn rui 2 (n iui 2 \ KN . door

een malligheid zich bespottelijk maken; met een

malle vraag, een zot antwoord of bespottelijk ver-

n
irm on n .1 2 on jui 2 \ vantelsel voor den dag komen.

a

7
CY

de oogen, zva. <to n vi 777 w

O ,.. O
(kh rui rui (hrn/j\ zie bij 707 rui 707/7 \

(M^\ of (ui *n.(ih

\

kn. stil, zonder spreken, bv. weg-

gaan. «07 rui »5) «77 \ doodstil, geheel in stilte, akwn

\rci(üh.\ een dolle, nooit den strijd opgevende, kre-

kel. — (707 «77 77.7 to> xiljh.^ en 707707 «77 «77 «o ,7 \ al gaan-

de rond kijken zonder te spreken. — 1x777707 777 \ stil-

letjes, zwijgend, heengaan of komen.

(hj)iuniu/i\ 1. KI. van cCntm ruin (vrg. ckji rui (uiji) . am c-nq

(K»tun.(U)ji\}Li. van 7x7 ^n 707 «07 (è 7 70 7 \ 2. kn. bena-

ming van een witte duif met zwarte staart. — 707

flö) ann\ met de punt in het water gedompeld en nat

worden {vrg. 707707x7/7 bij (fji rui tuin) . — .77777777 xt/x

— mmrujiuiji of xhri rui imji\ iets indoopen, indom-

pelen; brood soppen. — 707707 «vT/n ingedompeld ra-

ken, door indompeling in het water nat worden. —
.77777 (TUI (Ui —7 .77 KT) \ of .£777 .77.7 .7777 77 Kil \ iets indompe-

len en weer ophalen; zich in het water onder-

dompelen.

O / /
(ui on rui on tui \ Zie mi .707 77 cui \\

rjj tui mi n of (KJinrui ojkkti i\kn. het aarden bakje daar

de olie in is, op een ajna&ram ^maKcmn van eenJa-

vaansche lamp.

ff07 7t.? aji .7577 \ KW. zva. ?J7 7X7 9777 .7,77 (ui/j \ een soort van

sprinkhanen , die zich in de boomen ophouden en

's avonds en 's nachts langdurig met de vlerken een

schel geluid geven; ook benaming van de muziek

Loko-nanta , die Zaturdags om vier ttur namiddags

op de gamelan gespeeld wierd bij het tournooispel

(Skr. pr alapita, treurige deun, geweeklaag, pk.).

aru (of urn ojhi ) kji rui iui ,isn \ spreekwijs voor uit een

treuren, vervelend, langdurig, bv. jammeren of

schelden.

ffö)77 77.?2(E7/)\KN. bedrukt, treurig, van het gelaat (vrg.

O O xounonrui2(EJin\ (Ui<rirui2\ cun tj) o n en nmrui (Ejijn-,van

het hart moedeloos, laf, lafhartig.

o o o
(KJ)(TU1(E1\ KW. ZVa. CKJ) Ml (Uljj . (707 71/7 77 .£7 ChDJJ -v N.

zva. (707 77.7O7(?^7\ eig . voldoende ! laat het voldoende

wezen! — ajiruirn^iimchnjp maar op een eenvoudige

wijze, bv. gezelschap ontvangen.

77 (707 77 7X7 77 (757 77 Cïrtl \ of 77 (70) 77 7X7 77 (E 7 77 ,'

zeer kleine kakkerlak.

.077 \ kn . een

OO O on
KI. van ca-i (ïa ruiji\ en 707 777 X7 ^7 an/i van vi xa 7x7 (nyi\

(707 777 (Uil Of 707 7X7 7777/7\KN. mdOOpmg (vrg. (7sO)(777XX7

en dii lui ruiiUi/i\ Zie ook (fjiruirmjj ben.); to) 7x7 (777x7

volgens G. ook proef. — 707 .7777^.707 7777/7 \ een onbeta-

melijke, ongepaste taal. (hjiruyivipi(^(uy)mx^\

77 707 77 .7X7 77 (EjI 77 .77777 \ Zie 77 (707 77 7X7 7) (E? 77 (77T7 N\

CY . nCY
(TO) (777 (E/7 \ Zie (707 (S7\V

(70)77 7X7 2 77 (E? 2 N of (707 71 T) 2on (EJI 2 \ KN. stout Dl het Ont-

stelen of kapen van kleinigheden of de portie van

, . CY. O X o
een ander (vrg. a^irnie)). — .77777 77 71.7? 77 (ei?^n\

iemand een kleinigheid ontstelen of zijn portie ont-

kapen. 170777 7072 77 (ei2'~n(hnj>\ pass.

(?o7(777(E7 7%x77 of (707 7X7 (£7(707/7

\

kn. beweging van de lip-

pen door den mond een weinig te openen en te slui-

ten; geprevel. — !cnrui^iivnj\ die beweging met

de lippen maken, iets prevelen. — 707 (777(E? arn .7,7/7

of .707 .7X7 (Ei exil an/i\ binnensmonds prevelen.

(707 ruKEiaaj) of (?o7 7X7(E7(b"77y7\KN. diefachtig, geneigd

. . CY
tot stelen; diefachtigheid (vrg. a^turitEi).

Q . O
(707 .7X7 (EJI (7577/7 \ Zie (UI .7X7 (El OX)JJ\

(TO) 7X7 (Ei ^ï\ o/* (707 7X7 £)(-?r\KN. het bekleedsel van de



3' raar\\ 149

uitspruitsels van het bamboeriet; ook benaming van

een oorsierraad in de oude tijd.

tjiazi(8i-jv\KK, naam van een soort van veelsuarige

citer (yrg. i? ?i? hmnsii/j). — tott? 707 £?^*in op de

tjalëmpoeng spelen. — rmnE)Jia\ gezang met

de tjalëmpoeng accompagneren.

• O ^

,107 (TOT. 77 F 7 ? \ Zie 901 77 !E) z \\

O • O
?o? ?i ? zm n \ zie tui n ? oji ,i \

&j> rm n r-\ tot? /i \ zie b ij aoi rui iuyj \

tfO? TOT,KM \ ^<57£. .70) 107 7777 70) tCY ,177 \ of 70 U H ÏO) 1~?7 \ KN.

wartaal, onzin, dronkemanspraat.

1 a Cl o a
KJl 71? 1~? \ N. , 17 70) 1,7 ,7,7 ,1\ K. , .777 11 7,77 \ en UI TT.-) .17 11? \

ki., spreken; wat iemand spreekt, uit of zegt; hoe

iemand spreekt, zijn spraak {yrg. tJiasn\ o/nrao en ui

toi^tin waarvan vtojiagoan de Krama-vorm is). —
mm tl? r? ip z Ki \ £ 7 107 ofi m \ n on kt) 17 \ iemand toe-

spreken; tot iemand spreken. — 1777 ru rj vi z urn ~r>

77 7,-77 n si ia rn hi hu hi r iemand doen spreken, la-

ten spreken, de woorden in den mond leggen; voor

een ander spreken, het woord doen; de woorden

zeggen van hetgeen een ander schrijven moet ; iets,

bv. een gevoel, in woorden uitdrukken, uitspreken;

over iets zijn gevoelen zeggen of uitspreken; een

taal, bv. het Hollandsch
,

gebruiken, om te spre-

ken, die taal spreken, in die taal spreken. 7:77771?

17 xp z hu _?? 77 7,77 a. ?? ?i 7 Kir) ói

z

\ kwaad van iemand

spreken, itt? 11? 77 vi z hii ~n 77 7,77 op nn uu _ 77 7777 uii/i\

in verwijtingen zich uitlaten over iets. — .70 717-77

o O~ ki

gesprek dat gevoerd wordt; met een ander of met

elkander spreken, een gesprek voeren. — ukkjioui

-77 p?.7,7,1 \ 1? L»ffoi fn Ta .7,7 7\ gesprek; zamenspraak.

q. J —
?C7 ?r? ir? 7,77 7 kx. vratig, van een hond of kat; ook

van een mensch : vraat ; ook voor een liefhebber van

andere vrouwen.

tot? 71717 17? 1171 of wrivuirncrmzasn^'KK. het zich

verspreken door het gebruik van een verkeerd woord;

ook een verkeerd geluid, tc?^ 77.? 17 19? rj ruimapz osn/i\

wanluidend. — .7,77 70 ri 717 -n ip ? asn ?\ zich verspreken.

?0 7? ?1??7 L7?N 00k £7? 77 717 77 107 ? \ 157? TT) 71 TT} l \ 177 177?

<rj ui z \ en asn r> rui <ri tui z \ KN. drek , mest , vooral van

viervoetige dieren (vrg. un.uv). 771 ?i? 777 rui ?? asn ??

rjipz\TT>. een zeer groote tor, die zich in buffel-

drek ophoudt, anders utiic? ,777 ruj>\

hn ri?

\

kw. zva. (Kiih\ gereed, tm 1-777 \ dubbel, en .ro?

rrj hl Z hl/) Of TC? (Ka 71? 77 7J7 z ,7Y7^ 1.T.707.K? hl hl p

i3?\ tweetandig, tweetand; KN. iemand die op de

uitkijk geplaatst wordt, om bij een feest de aankomst

van gasten aan te kondigen. ?c7?o?i?\ in gereed-

heid houden; zich gereed houden; toebereidselen.

—

(F)
,i?7o.ri7\KN., n7 7o.è?\KD., iemand of een troep

manschappen, die vooruitgezonden wordt om op

de bewegingen van den vijand acht te geven: voor-

post; ook benaming van een soort van schepen (Ml.

pentj alang). — (ana3ianui\ op de uitkijk of op de

voorpost staan. — zikjiti i~7\ meervoud.

O « O (?) a * ...
ih->ri\ zva. joeï^k. van it?i>?\ maar weinig in ge-

O G)
bruik. — fa vnin !hi/j\K. van tnajnnarv)\ en van

Q
Chl 71?\\

?o 17 717 >\kn. verflensd, fiets, verbleekt, van het ge-

laat (vrg. 10717 1172 £11).

o a . a . o . o
7-)7771?a\ geW. 7017 117? 701771??- of 7C7 71? 707 77 117 Z \

kn. starend, met wijd geopende oogen, om zich

heen zien (vrg. aattnatciinrin).

(hij lii kn. een troep dieven, die in huis komen en roo-

ven (zva. n hii? -n in?hii i). — tcmazp op die vrijze

rooven; en het roet van de zuivere opium uit den

kop van de pijp halen of peuteren, om er tiké van

van te bereiden (vrg. fcmajiaw\ bij njiojithma). —
ajLm.cci(Hyi\ geroof binnenshuis ; het geroofde; het

uit den kop van de opiumpijp gepeuterde roet.

i7 7oii?\KW. zva. ^, ï-/
x — ?ƒ on ii? in een fO,i?

doen. 777 1577 O 107 17 17 71? ' EU 717 107 17 OTTn \ Spr.

77 11 7? 717 N KN. Of N. , 7C7 X7) 1-7 7,7 ,7 en 177 1777 (UI —1 (KUIS

K. , wild varken, wild zwijn, riioii ?i??? £???? 777?

.1-77 ,i\ benaming van een wijze van drogen van de

padi, van een gending , en van een batiksel. — 1?

7717717 ?7 rui \ als een wild varken; dol, verwoed.

—

77 1-77? 77 rii xn \ geld in de spaarpot doen, opsparen.

— 717C7 77 rii c? 7,7 ,r spaarpot; en pissebed, een

insect'.

r/io) ?iitt7?nkn. heimelijke ontvreemding, diefstal; in

ZVa. 77 70777 ? 77 17,7 ? \\ ?1 707 ? 77 71 ? ? 1? 17 1TJzamens

(un

77 T17 ? N\ 77 707 Z 71

O
77,1 (?ƒ 77 1~??? ? 71 11? ? oj? 17 np <hm n\ uit de gis schieten,

anders blijken te zijn dan men gedacht had. n?"<777

?17 rui lii i ?7 ?o ? ?ƒ 717 ? t? rLi(uvi\ de piek schuren

,

de plaat poetsen. ?? ik» i ?? ii? ? ?i? urn ?? m n heimelijk

(vrg. e? 11 ?"). — 17 .1771 ? 17 n'7 ? \ ^s stelen, heimelijk

ontvreemden; iemand heimelijk ontvoeren, nvinzri

ti rii zrti hm \ heimelijk, steelsgewijze, iets gaan doen

of zoeken te ontdekken, rmi ?? mn ? n rut i stelen.
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lOlLH

ti >vrn z ai cixji z ot) \ mv.; en bestelen; nadeelig door on-

gemerkt verlies. — ai (KJ) z ai oru) z 07) on n of aj) ai a<j) z ai

<n anuiz oti (Hin\ gestolen; het gestolene; steelsgewijze,

ter sluiks, heimelijk. ajn ai ox)z ai ay)z ai aruizo7)iKij)\

sluikhandel.

irci!hrnn\KN.; <w) arm ot) orn arui osi\ooij) of ikj) arm osi om

tmn\ zwijgend om zich heen zien (vrg. (kj) ai axoz).

(kd (rij) iornomj]\ ongebr.; a<i)aij)
[

ornomor)jj\KN. vrijpostig

in zijn handelingen {vrg. a<j)aruicrmoma<)jj bij (Kitarm

(tj)riJ{(Hii(H-n^\Kiii. met een wip; ook naam van een

cmarri\\ om nrui nurj om trui iomomj)\ wippen en sprm-

gen. — oTni (nj) wrt(H~nji\ ergens op wippen, met een

wip ergens op gaan springen of gaan zitten.

(kdoui ari nj)jj of (ktkwi (u)amjj\Ki>i. wijde mond, van een

put of grot; kanaal of uitwatering uit een rivier

naar de zee of naar sawahs (vrg. (tm ot) (uyi en (kj) ai

ai aruzairoz cu>/))- — ikw orui (ei (ujt\ gapen, een wijde

ronde opening hebben.

ooi rj in/i z ai oti z ojijj of ikd ai auiz ai om zo7r)/)\KN. de opening

van den mond zooals bij het geeuwen (vrg. ojn ai oti z

' }

:>J
en (kji (rui (in (uiUJf). 07ÏY) 01 (ÏUI Z 01 071 ZOJ)(Ti (ui z (uui\ open

zijn van den mond.

) • O
i trui 07) (cnj)\ zie ojut

(kd ai auiz ai oti zo7n/}\ zie (kjui

n • o
(KJ) (TUI 07)

0710JJ
\ Zie (KJIOTUIOT) 0J)J)\

< 01 07) 2 07Y)j)\ trui rn 071 Z 0Jlj)\

(kj) mijl of (uniKj) cuijtsKN. stempel, cachet; druk door

stempeling ; met een stempel gedrukt zegel (Hind.

en Béng. tjdpa, stempel, druk. pk.), (kji pui i&i mi \

spr. — oTi (kj) (wj}\ iets stempelen, zegelen, drukken;

met een stempel merken, iemand brandmerken, om

O O o ,om (kj) oju) en om (kji nji/j\ pass. — otkkji (ui~ji\ tets

bestempelen, bezegelen, drukken; op iets zijn zegel

zetten. — oti (kt> oj> ^j> ri om \ iets laten zegelen of druk-

ken; iets te zegelen geven; met iets zegelen, iets

bezigen om iets te zegelen.

O O
(KJ) aj)j)\ Zie ()J)07r)jj\

mii^xKN. uitroep, bij spelende kinderen in gebruik',

in antwoord op de vraag, of een belofte welgemeend

Ci o . O O O • ,
is, zva. (Efioyi\ of ast) (Ei) (Kin \ — ot) (kj)oj)jj\ iemand

of iets met dien uitroep als welgemeend toezeggen of

(HU) elkander met dien uitroep

als welgemeend toezeggen.

(Kj)aj)\Kyr. zva. cm ai arm (ai \ (Skr. tjdpa, een boog.
' Ca)

Het wordt ook verklaard door (kji (cm os)) om (&) asn, on

belooven. — ckijoj:

on\ en door (k^oiot) ai oti).

oo\KW. zva. m cm asnn\ kt$ . breed, bol en stomp,

als de kop van een tijger.

(kjuyi (u)\kt$. zeer moê of vermoeid, zeer mat, afgemat,

van het lichaam of de leden; fig. van het hart (vrg.

(Kil oaj) ^ \ en ar

(kjioj)\kn. een kopje met een deksel voor welriekende

olie of pomade; (ook de gewrichtskom aan den schou-

der en de heupen. J.). — o7ïy)oji\ iets in een (kij

0.1 doen.

O . O Q
(kji ri (ui z (K)j)\ zie ajiopw

(kj)oj)\ of om(Kj) aj)\KN. naam van een langepeulvrucht,

die gegeten en tot medicijn gebruikt wordt. aai asn
uk*

oji (of (KiKKjiaji) naam van de slingerplant , die de-

ze peulvrucht draagt (vrg. a<j) ai op ai a^i asn n).

ffoidv} \kn. zich te veel met het bestuur van de huis-

houding en de huislijke uitgaven van zijn vrouw be-

moeijen, die al te nauw nagaan.

ai (kj> ai (uj\kn. vlak, plat, ondiep (niet hol of bol. Vrg.

(tl (wii) asn). — (kj) ai nui <t> oji \ eenigzins vlak.

ojtojf-nMüN. de omheining van de woning van een

dorpshoofd; de ringmuur om het binnenste van de

Kraton, de woning van den Vorst; het nauwe on-

derste gedeelte van een graf, daar het lijk ligt, en

dat door de planken, die er boven liggen, voor de

aarde beschut wordt ; het been van binnen in het

ondereinde van een hoorn , waarmee die aan de kop

vast zit; KI. van ar> axaz oji oioaiz (uiomji\ en bepaald

de gouden of zilveren sirih-doos van den Vorst, die,

in een glbdbg geplaatst , tot de rijkssierraden behoort.

aj)oi(aj)zasnj) en ai taj)z asnji\ kn. een geluid als dat van

een spuit of van een steek dat het bloed er uitgudst.

— a~rnnr)iaji2asnn\ zulk een geluid maken; tegen

iemand dat geluid maken om zijn verachting te too-

nen; iets weeks, zooals week beslag, door stampen

kneeden ; een plalwoord voor een kind ter wereld

brengen.

aj)ioj)asn/)\K.'N. het spatten, bv. van water. (Kn\ajrasn

o ,, o a
(OJiasnji en amii iaji(isnj)\ spatten. — (t7mi(uiasn\

iemand of iets bespatten. — (cmiaj) asn ai om \ iets

doen spatten; met iets spatten.

ir)aj)zr)[cuiz(K'ij)\ ongebr.; ai otdiz ai iojiz ojijj\ zwaar van

baard of knevels.

(kj)oj) tt[\ kn. overdekte zitplaats op den rug van een oli-

fant , of in een huis voor een hoog personage ; ook

overdekte zitplaats of kamertje in een schuit.
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(ij) oji om /i\KN. digt bij, bij de hand, digt ophanden.

O a* o j, O o -,. , i .. ,

«o» mi arn ~.m oji asn \ of ao) oji arn ~ji asn 01 ori\ digt bij de

dood, de dood nabij. o<ji (uia^aj)^oiari\ zich ligt

boos maken. — on cm om \ iets, bv. zijn dood, na-

deren; iemand iets bij de hand (gereed) leggen. —
asm tui om 01 asn \ iets bij de hand (gereed) leggen ; iets

ligt of gereedelijk te weeg brengen.— ikd cui arnar)j>\

bij de hand gelegd of gehouden ; om bij de hand te

hebben.

mo^nkn. een doos of doosje van metaal of hout

met deksel voor gambir of tabak. Zie bij amiamrrn

O

de

imjj\ — orntKnaji arnji\ zie

(Kn(uiamjj\KN. karig, in iemands

kop van een opiumpijp (asnanapanji). — (ismiuiarn

een opiumpijp van zulk een kop voorzien; en het

vuil van tiké er uithalen {vrg. asmasi\ bij (Knasi).

(tj) oji arn \ zie ooi ie>i si ooi \\

oj)(ui\kn. voorstelling, verbeelding, gedachte, wensch;

wat iemand zich voorstelt te doen, plan, oogmerk

(Skr. tjitta, zin, gedachte). xqai iukkh oji\ zich

voorstellen, zich verbeelden, ikoikd ajioi(sriax)ax)\ al

wat hij zich voorstelde, met de verbeelding schiep

en wenschte, dat ontstond of geschiedde, ar) arn oji

rui (eji(Hi^\ gedachte, (kd oji rbi oui

<un\ of (kd (ui(V)auiani\ naam van een van depaar-

den van Vorst Kresna {Skr. Wal aha ka), mis-

schien zoo genoemd, omdat het door Kresna ge-

schapen of te voorschijn geroepen wierd. — asm

cu\ zich voorstellen , verbeelden, denken, wenschen;

overleggen; iets met de verbeelding zich voorstellen

om het op bovennatuurlijke wijze te scheppen of te

voorschijn te roepen. — ajiar)j)(ui\ voorstelling,

verbeelding, enz.

tui oji asnj\ kn. ; asm tui osït^x met de vingers knijpen

,

knellen of drukken (vrg. (kn oji asna en ikq ajiasnn).

a q 7— trsm mi asii \ meervoud.

Do n o ,

,

tijKui «stjankn.; on oji asn/j\ klemmen, persen (vrg. ooi

o n o o o .

tui asn/i\ (Kn ai mi asn n\ ooi oi ceji ^.i au o en oKajiasnji).

arn oji oji asnji\ in een klem, of in de klem, gera-

ken, in 't nauw gebracht worden. — asm tu asn oi

oi arn \ iets ergens m of tusschen klemmen. — oji

(ui asn aon\ iets om te klemmen, waar iets tusschen

of in geklemd wordt; klem, te nauwe doorgang,

waar men in geklemd raakt.

ikdoi (uiasnjML'N.; asm oi oji asnj)\ persen, door persen za-

men of inéén drukken of vormen; olie persen (vrg.

1:.n r,

C) o O • ,

(kd (ui asnji en ai (Uioi mi asn/)). — oj) ai oji asp an/j\ iets

om te persen; een pers.

(Kj) aji asnji\ kn. ; arn ooi oji asn (ntjj\ in den regen heen en

weer loopen of draven. J.

O
sjt^nkn. niet de behoorlijke lengte hebben, te

kort zijn; te kort schieten (vrg. en ckjiz 7? teo \~ji\ en

asiicrn). (kji tui asii ~m (&i oi ni -^ kort van leven zijn,

kort leven; en zoo ook enkel aj\ajiasnn\ (Kt)rui asn ^rri

auiarn\ de reis niet kunnen volbrengen; vóór zijn

tijd sterven. (Kn-oji asn an ari ari\ klein, bekrompen van

verstand. cks)(ui asii^ (ui asi ap aruiji\ kleingeloovig , on-

geloovig. — (umaji asnjt\ iets inkorten, bv. een ver-

haal of gesprek, asiri oji asti ~nti (&i \ asrrj>oji asp aui ai aan z

"tur
ook enkel cniriaji asn/i\ iemands leven ver-

O
korten, een spoedig einde doen hebben. asiri iui asn ~m

CV
ri tui ai oji \ zich zelf te kort doen. — asmasi

asn * iets korter maken. aoiaj)
i

(uiasn(Hijj\ te kort

O
«s^

schieten, te kort komen. (ki>i(Kn(uiastiar>ajri\ geen

raad meer weten. — asrri oji asn ai arn \ maken dat iets

te kort schiet of voor zijn tijd eindigt.

ai (ui z ai tui z asn.'i \ zie ri ojizoiojiz asn/j \

ai a

(kj)oi(uiz(rui/)\KN. los gaan, van iets dat uitgetrokken

wordt (vrg. okoi asn zouijj). — asm oi mi z ouin\ losgaan,

uit elkander gaan ; van een dam , een gat of opening

krijgen, zoodat het water er doordringt (ook zva.

ai asm zori (uizasnji , maar niet van kleedingstukken. J.).

ao) (ui(hai/]\K~K. naam van zekere diertjes, die zich in

den huid van honden en menschen vasthechten, zich

dik van bloed zuigen en zoo met bloed gevulde blaas-

jes maken; (ook een wrat, en een varkenssnuit J.

o/. a G) G)
vrg. (Kjjosi). axiaxiiKD oji arn ~marn amain \ spr.

(KS)(ui(H-rij)\KN. volkomen gelijken, en juist passen, zoo-

als een ring aan een vinger , zva. (kd t&i \ (vrg. ^j

O - v C) o G) a'
oi (Kn oji oji n). — asmaJKKii\ zva. asm(Ejiasi\

(Kj)M(H-rir>\KN. het geluid van een hap, als bv. een

hond met de bek een vlieg vangt (vrg. (kdoi (uizamji).

Kjiai (uizamji\KN. het happen of ophappen (vrg. ik» m

arnji en (unoi (&i^zarnn). — asiii rrj (uiz ;ioij\ iets of

happen of ophappen. — asm oi tui z arn \ mv.

(KJiajiarnjj\KN.; (is) oji arn ariji\ bij hoopen, hoopsgewijze.

Gr. Vrg. (Kr)tEji^arnj)\

iKJioi mi omj\kt$. klap met de vlakke hand; een vliege-

klap; ook wat geraden of vermoed kan worden,
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(Kt ft (UI Z 107,1 \ 70)37 33 Z 37,E7\

2y#. 3j7irniü\ — vm 7Ï <uhh7)ji\ met de vlakke hand

een klap geven; vliegen vangen met een vliegeklap;

een raadsel raden; iemand vermoedelijk voor iets

houden, zva. nmmrnajü^

•kji^i yizKn/i\KN. beslag of oplegsel van metaal in de

vorm van een roos, sterretje, kruisje enz. tot ver-

siersel: ook kalfsoogen van gebakken eijeren (vrg.

<n asn rt een ~7 z kii fi) ; wj. zva. rtrjtzii (uizKn/t\ — 77777

rj (vi 2 y-n n\ iets tot versiering opleggen, monteren,

bv. met goud; kalfsoogen bakken. — érn rt ui z kii \

iets met metalen beslag of oplegsels voorzien. —
(ka rt m z (Kn art n\ opgelegd, gemonteerd. <rw ojü on fin

rt (ui

z

kh ihnn\ vlieger met gekleurde stukken papier

beplakt, (ün rt errn i art rt (ut z (Kit art ft \ kalfsoogen van

eijeren.

MiLjMJ^KN.; (Tv) Mwn M 1*™/) N ^k, rond en kort,

bv. van een kind: propaebtig, propje (vrg. (kskbi^

(HTtJl).

(70i3_7 7073NKN. iets dat uitgesneden wordt (vrg. rt(KJtzrt

v G) G)
rt tui z aai/t), (uj (tri (K~n -w errn ajn enn r rt rit rt (Kt ^n z ni (ut

(Ht^ (£]rt<rti2iMirn :rn\ spr. — azmnjitmn^ iets, bv.een

oog, uitsnijden of uitsteken. — 37773 (ui to? \ mv.

rtdJtaji/ur*/}^ ongebr.; rtKj)a^Knart/t\ naam van een

kleinen vogel, en van een heestergeioas.

rtajtzrt (utz m)^\kn. los gaan, los gegaan, zoodat iets

zich afscheidt of afvalt; uitvallen, bv. van een in-

gezetten steen uit een ring ; (zich wegmaken, een

plaats verlaten; verloren gaan, verdwijnen. Gr.). —
rtixnnzri (jjiztot/p iets ergens uitnemen, uithalen of

afnemen; een gedeelte afnemen, aftrekken of kor-

ten van een som geld ; (ook uitvallen. G.). — rt

rnxmftzrj Mzasn r/ t.)i\ iets los doen gaan, zoodat het

zich afscheidt of uitvalt.

707 33 3v?3\kn. het geluid van het knappen van som-

mige vruchten, zooals druiven, als men die in den

mond neemt en doorbijt. — ,77777 aji oji n\ een vrucht

zoo knappen.

(707 rt tut z ojijt n n. een plat woord voor oo

O
rna<Jt(i^(M^\

gelijken, en juist passen. — (Mirt ,ui oji ojiji\ juist

passend, juist overeenkomend; ook fiks met de punt

ergens ingaan, bv. van een pijl of mes. — rtutiiaji

/7v7_ïa\ op iets juist sluiten of passen; met iets

juist overeenkomen; volkomen passend.

trokken wordt. — 77777 oji<u)\ of iv*n/&t-
fft\

iets los-

Ci O . G) nKN. zva. aotajiant/t en 307 t)\ volkomen

trekken, zoodat het dat geluid maakt.

tan{uizrnzi\ (tjap-gomè) naam van een Chineesch

feest.

O O r ^
(KA(ui(t(Jt (Kïtjt of irjt (Ei^t(KA!hm/t\KN. naam van een soort

van nangka, die weekachtig van vleesch is.

oo) (ui \KN. lang en wijd van elkander vooruitstekend

en aan de punten een weinig naar boven gebogen,

van horens en knevels.

G)
;70)3^7\kn. 1. beweging met de handen maken, om

kwaadheid te toonen of zich gereed te maken tot

vechten; en zoo ook 307 (Li ikv art \ 2. naam van een

(to) tui asn r? art/t\ m de handen klappen

,

ook voor spel. J.). 3. naam van een lekkernij, een

soort van apem. 4. genoegzaam; juist toereikend;

genoegzaam van iets, bv. van levensmiddelen , voor-

zien zijn (twee punten, die elkander bijkans raken. G-.).

(KJiiuii ^kn. een groot rond hoofddeksel, in de vormvan

een omgekeerden bak, gewoonlijk van bamboe ge-

vlochten; dat door dorpelingen en geringe Javanen

tegen zon en regen boven op den hoofddoek gedra-

gen wordt. — (uiiuixn (mn\ ee]

ophebben; met een tjaping op.

tjaping dragen of

CtG) O G)
,to) ,7_7 \ 77777 ,t_'J \

• O O
zie (KJt.ymi.i/t\

(Kjtrtzjiz aai/i\ kn. zwak van gezigt, zoodat men 's avonds

in de schemering niet goed zien kan, zooals van

oude menschen (vrg. oxjkeji).

(70)»a)ffO7fl\N., 30)T)3073\KN. to) tru arnji of »Jiazi,(Knn of

ut ur 307 3 \ en oji aai «stt^ k. , kort bij, kort van af,

digt bij , nabij , niet ver van iets af; nabijheid (vrg.

O Ct v oa ^T O
307 OT77 itmn en (UKUAaatjt); aai tfo Kn/t \ N

.
, .70) ,ui (Kit ft

\

KN., en (ijt rtiKnjj\K. , vlak bij, naast. — irmaat

O O O o o
KW/l\ VATI IJl (KY1JI\ (Cin <-T> (KTt fl\ .77777 1UI KltJJ\ KTH XTtKll fi

of urn (Krt astt ft\ kort bij komen, nader komen, na-

d'jttuh of (Kt (ui -^i kn. het geluid van iets dat

, O o O O a
deren. — rrnxjt(Krt\ (cntiatiKn

Q Q O Q
(KV \ .77777 Ut Ktt \ en 77777 .Ti-77 3577 \

O a O
.77777 (TUI (Kil \ ,77777 Ut

<"K cf

;., en tot iemand

of iets naderen , er kort bij komen , zoodat het er

digt aan toe komt. — (urnx^Knrn(Kri\ enz. nader

doen komen, nader brengen, kort bij of nader zet-

ten; iemand doen komen of brengen in de nabij-

heid of naaste omgeving van een ander.

O O O
KT Kit (Kt /t\ .KltiKJl (TUt (KV (Kt

f.

o
/7O7.70)

Cl O C)
(Kn 307 ,7ö7 357) (Kt/j \ te kort

o ' o
30) (KJI iKlt (Kt/l \ .TO) TUIbij , te nabij , te digt aan.

,707 30 3 \ ,707 307 3577 303\ digt bij een ander of elkander

OO^ ,.. O
30)30)3073 Zie OIJ 70 ld K7IJ\



o

(kh (voiihmji of (uiarnnm^KHt. scheplepel, alles wat dient

om vloeistoffen mee te scheppen (vrg. rnwn&mamn).
o .. o/ a j, o ,

(hj)(imitpi(Kn\ spr. — rm fi^Kn n of ,rrn ccrirnn n\ met

een tjidoek scheppen; uitscheppen , opscheppen. —
tem (uithcn^ mv.— xnrt tui urn ?? <nn \ iemand opscheppen.

rn tj>r)(iJ)Z(trnji\KN. scheptuig om visschen in ondiepten

te vangen {vrg. u\ &3\,(kiiji\ ri (kji <n op z ikhj en onijiri

7inmi2!hrn/i). — r> (kh 11 <wi z ikyi anj]\ een schep, bij
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O
scheppen, xrm t&i ^ r\ (ui on an z arnm />\ bij herhaling sëm-

bahs maken . 01 e ? <? k ; ri ikj) r> in z aai aan \ één keer

een sëmbah maken.

ritwznzjtzasnji^KN. een soort van groote vleermuizen,

die op boomvruchten azen {vrg. axnaji).

flbrtvjfl^xKN. gering, laag; het gemeene volk.

.ïO) :tj)\KN. gereed, gereed zijn; zich beschikbaar stellen

(vrg. (Kj)rft en ajinwz). (wxwxwjn iets in gereedheid

brengen, zich met iets gereed houden. — ojit&iaj)\

beschikbaar zijn. — imnhs iemand vooruit bestem-

men tot of voor iets (vrg. cmé); voor iemand

iets gereed hebben; iemand met iets wachten. — aa

ahasiaan of (Kmuxij) a~iaajt\ bestemd tot iets, om

iets te worden; wat voor iemand bestemd is, wat

hij als zijn bestemming te wachten heeft (vrg. ooi

(viaziaaji).

MMJirKN. het bij elkander opengehouden worden

van beide handen om iets te ontvangen; gereed zijn

om iemands bevelen te ontvangen; iemands rant-

soen, bv. rantsoen rijst (vrg. oji&üi en asim^^). x°i

asiiaaiinn5)z\ kip met naar boven gekeerde veeren

aan de krop en aan de vleugels. — nji,Eirni?tz\ ge-

reed staan om iemands bevelen te ontvangen; wach-

ten op iemands bevelen. — (cmrix^z\ de handen

openhouden om iets te ontvangen; zich gereed stel-

len om te ontvangen; een bepaald rantsoen of vast

traktement verzoeken te ontvangen. xrmon 10? 1:1

iemand een bepaald rantsoen geven, rantsoeneren.

riajizri,ie:z^\KN. zva. <n a& 1 rj a^ z -> w — r)xzmzr)^z ^\

of rjitmria^z^\ ergens tegen stooten, met een stok

op iets stooten of in iets steken.

3j) om \ zie *o) <? ivn \\

.707 nu \ KW . zva. asriaji^ en nmojhiaain (vrg. 'Kj7.ii? aain

en (KnibhuKTi). — ik» !tu <to? (tvi \ kn. dartel en spottend

vrolijkheid of luchthartigheid betoonen met gebaren

en met woorden. — oom mui irm <uui \ een vijand uitdagen

met dartele, spottende vrolijkheid ofluchthartigheid.

•KDrtvupKN. naam van een soort sterke drank, die door

Chinezen uit ketan gestookt wordt.

(Kj)Xviaayi\KW. vreugdegejuich (vrg. (uidii). (uixtiaai

xuaaij\ van vreugde juichen.

o
, O O

ffo).M'?m?\KW. zva. aai ojtiiti ^ ajn aaji\ (zva. ten tenmaxi

aa\ G. Vrg. (Kit(uui\).

O Q -7.. O
(ui ithi asnji\ zie bij oji ui asnn\

(KJiiuvji(inyi\KN. smal; eng, nauw; het tegenovergestelde

a o O O o
van (n om z (Ei w xs: naasn (vuasn /k zva. aai iei aan\ <?o,

cutij'asii ^? (ki azn v) aa\ weinig verkeering hebben. <to7

(iwiasii^i mahm<riaa\ zich weinig in de zamenleving

laten zien. — a7rn(uviaspaiaai\ iets smal of smaller

maken, verengen. — aaiajuwjasn aan\ te smal.

(707 (Wj(ElJj\ Ml. ZVa. (L71 (Èa\ CC1&1\\

<ïO),£i?/7\ zie njn oji (e>iji\

<707oi\ KW. tien duizend millioen (Skr. tjamoé, een

legerafdeeling , een legioen, bestaande uit 129 oli-

fanten, even zooveel strijdkarren, 2187 ruiters, en

O
3685 voetknechten). miajitEp zva. cki in aia? orinriji^

9oxe/j,>\kn. wie of wat zijn achting, eerbied of ontzag

verloren heeft.

fl07r£?/K7\KN. geheel zwart, van vel, veeren en beende-

ren van een kip, en van den huid van een neger.

rn tui

z

(?o7 (Ei !hn\ een neger, een moor.

flo?<£j\KN. vuil, morsig, verontreinigd; gemeen, slecht;

een dief of steler van kleinigheden (vrg. ojiotkui^s

OCY O CY. O/ ,. f
<i£?(&i\ inn!^i^\ /LTinsrj? en (Knusn). — (kh(L21(ei\ cliei-

achtig; neiging tot stelen hebben van kleinigheden

(vrg. icinnruizrifsiz).

chj) (Ei no \ KW. zva. (un ojj, \ waarschijnlijk verkeerde ver-

taling , en is het de naam van het dier , dat in

het Skr. tjamara genoemd wordt (zie bij (ïJitETti);

anders Skr. sar amd, teef. pk.

to7,£7t>\kn. valsch haar als een staart bij elkaar ge-

bonden, dat een vrouw in haar haar steekt, als

het niet lang genoeg is; de staart van een wilden

stier aan een lans; naam van een boom, die tot

het geslacht van de pijn- of dennen-boomen behoort

,

de Casuarisboom; naam van een soort van kip met

lange, fijne, pluimachtige veeren (Skr. tjamara,

naam van een beest, de bos gruniens of Tibetaan-

sche koe, met zeer lang haar en lange staart; en

een lange borstel, gevj. van het staarthaar vanden

bos gruniens gemaakt , om vliegen en andere insec-

ten te verjagen).
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o
<N)<£7^)\

ooi (Ej

\

lhn
y} s KN - j (kj> (&i ihcn (E<] lunn en unri (Ej(h-iyi (Eff !Hiij)\

met gesloten mond kauwende, de lippen en kaken

bewegen, van een tandelooze oude man of vrouw.

iW)ip?^\KN. een pasgeboren lammetje, geitje of

bokje (vrg. aoirn/Eji-ui).

ik» feiasn/isKN. touw o/ lijn om een vaartuig te trek-

ken. — (cmèjiasnn\ een vaartuig met een lijn of

touw voorttrekken.

(kjitEJiasnjisKTit. gew. ttni (ioi (ei (unji\ de lippen bewegen,

zooals men doet bij het moeijelijk slikken of het

inhouden van het lachen. Zoo ook ,un (kji ten>asn <N) (eji

» O O O O O O
astiji of (ktkkj) (eji asn in) tzfi astiji en (tni in) (eji

SK'

(KJ171(EJlZ(l5n/l\ ZVa. 01 IN) rn (Zit Z (Utljl\

on (Kn rn (Eji z ns)<fl\KN een klanknabootsend woord voor

het schielijk optillen of opligten van iets met heide

handen of armen: huup ! — on (urn on cea z astiji of aoioi

Ti (toon ieji z asnji\ meteen huup optillen of opgetild

worden. — ri aji on (E/i z ri asii 01 iei z ssiiji en 01um 01 /ejiz

on(unjion(EJizastiji\ ook rnaoizoi ieizii asyizoi tEJizasiiji\ hier

en daar vuil, van het aangezigt {vrg. (kn (ei).

<YI (KJI Z 01 (EJI Z (isnjj , zie bij en(KJ)01 (E1Z0SIIJI\ 01 UIT) Z (tl (EjI Z

asnjj\WJ. woord voor met de hand iets pakken

tasten.

met
O

of naar

01 (KJI on (E/l Z\ 01 <N) rn (E/l —1 Z \ of (KJI 01 (E/l ~-j! rn tnjl Z V KN

een wip er opgesprongen. — oixm 01 (eoz\ enz. met

een wip op een ongezadeld paard of ander beest

springen, er zoo maar op wippen (vrg. on(Kn(Kii(iaiji\

vi<rina^tH7)Jl).

O o C) o o a O o
'" [OJliUl (KflJI\ (N) (El

t) z osii (KQtkjitèï rrui (hij]\ kn. een bete broods.

—

O o
'Tl (EK

ca
O o

O O aO Cl o
7(mi (hji (E/i (rui (K/i (E/i rrui fi\ verk. (e/i (tui ruiji\ en arti tui ce/i (tui

(htji aanhoudend iets in den mond kauwen. — tui

tfji (eji <rvi/i\ gedurig van tijd tot tijd wat eten of

snoepen.

in)i&)\KN. juist of volkomen overeenstemmend of ge-

lijkend; juiste gelijkenis, bv. van een portret (vrg.

a/j) tui (un ti). — rcm(Ei\ juist op of in iels passen;

juist of volkomen overeenstemmen met iets, dat

wordt; volkomen gelijken, van een por-

tret. S G)
JKUKHIJI of (Cm (UI (UI (H1J1\ Op iets anders

juist passen; juist van pas van grootte voor iets.

Me\RN. doordringend, van een gevoel (of smaak),

dat verder en diep in de zenuwen doordringt; het

geheele lichaam verkwikkend, bv. van een frisschen

drank. oiiktizikji <ni (èi <~n rui on (ifL("ri ajarn \ het drong

mij door het geheele hoofd, bv. van het geluid van

een zware klok digt bij de ooren. — tutti rui cci rn asn \

oorverdoovend.

iN)i&)-^,7\KN. benaming van verschillende soorten on-

harige padi; ook naam van een land.

(hl on (ei ^/)\kn. een lam; ook een jong geitje of bokje

(Vrg. (KJ101 (EKhrnjj).

Mie^!\RN. een bepaalde hoeveelheid, die men denkt

dat juist voor iets noodig zal wezen (vrg. (kj)(Eji~j)).

— (i^rn(Ei^)(Ki\ voor iets een juiste bepaalde hoe-

veelheid stellen; iemand zijn genoegzaam deel geven

of toemeten. — (kjioi(Eji^i(hiji\ zva. cKJi/n (Ei^z(mji\

ikji (ei ^/^\kn. smaad, schimp; versmading, verachting

(vrg. (kjkwi); ook te vlak liggend, te weinig hellend,

van een dak. (kji ikji ceji ~ji ^ \ smaad, tui <~n <n) ce/i ~ji $ \

zie bij cuinris IV. — (unnEn^Ji ^ajti\ en uni (htji iei ~ji ?

(irn\ iemand of iets smaden, op iemand of iets

schimpen of vitten.— (KjitEJi^Ji^ruti anji of ikji ikji ten -ji
%

cuti(Kifi\ gesmaad, gevit; op een ander of elkander

smaden.

in) (&i~l,% n KN. handgemeen (vrg. ooi ti aai/} en (kji (&i~ji).

ooi (Ei ~ji% mi 11 (of (utïas/nnasnji of cuti'(uuiaxi) hand-

gemeen worden in den strijd. (KJi(Ei~jj^runa~Ji^\

vleeschelijke gemeenschap hebben.

/ / O /
(ui ceji~ji.\ KW. zva. cunrn(Enz\ asiKEJirJi^ en (n(Kj)zoiarmz\\

KN. gemengd, (vrg. (ui(Eji~ji% en (KiirnrEiz). cunum

asn(Efi~j]\ gemengde kalk, kalk met setjang of koe-

nir en kokosmelk gemengd, om bij de sirih gebruikt

te worden, tui (Enwiiud oj\\ eenige onder elkander ge-

mengde soorten van bloemen. tui(uiKj)(E^^i(uriajj\

olie uit verschillende bloemen gedistilleerd. — urn

<&i.~JVro\ zva. (Gi 71 (Eizn-i\ onder iets mengen, iets

met iets anders vermengen.— <myi ooi <&i ^n\ gemengd

met iets, dat er onder of bij gedaan is.

(KjiiEji^jirnasii^KN. steel of stokje, gewoonlijk van

hoorn, aan de wajangpoppen, om ze in de pisang-

stam vóór het scherm vast te steken, en aan de

handen, om die te bewegen,

wajangpop van tjëmpoerits voorzien

asnen,un\ een wajangpop van tjëmpoerits laten voorzien.

aói iHD-^TTjNKN. een in de vorm van een kroon gevloch-

ten deksel over een lijk; en een kroon van woud op

de top van een berg; ook naam van een berg aan

het Lawoe-gebergte ; een harpoen met drie of meer

O

uin i£/ï_7,t) asti \ een
o o

O o
(cm (En—fin-)

punten (vrg. ikji /eji ~ji (tui)
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(n(ui2 7i(E,i{-Ci\KVi. ontoereikend, niet genoeg; niet ge-

noeg geschikt of bekwaam {vrg. ojj (Li <isn/j en tui)

<rn); oj. benaming van een soort van kleineprauwen.

<\ of ajtcuiam\'K5<i. naam van een boom mettui (Bi ~ji (kïi N

tulpvormige , vjelriekende , witte of gele, bloemen

{Sier. tjampaka). (viasritui mi aai\ topaas.

1 Cl o Cl
rui tn (ei~i (lciji\ KN. zva. (U) tui asnji\ — >or> ri (ei _? (uyi\ zva.

aTrn (u asnjj\ klemmen, om (ui ri (ui (uyj\ geklemd tus-

schen iets.

(kj)\ejJ?nKN. onevenredig dik van buik, van een kind,

ook van voorwerpen, zooals een ihii nrn rw/i (vrg.

il
(hl) (El - (arniBi~i\ hetzelfde.

Cd

óa-^niN. rond en vooruitstekend, van de buik (vrg.

Cl a O v

(uke,i-^i en mi (Eji^iikhjj). izm (si ~ji \ hetz. , en

dikbuikig; kort, dik en rondaebtig met een dunne

steel of bals. — (ui <n (En ~i i cmn\ lelijke dikbuik, als

scheldwoord ; OJ. benaming van eeti groot soort van

djoekoeng of kano.

O O
nri mi (si -^i \ en <na^n(zi-^i\ zva. <Kn<&i~Ji\ en i:iiibi~-i\

' aij
li

' ' L
t "( Tt

t

J. Vrg. ti (ui oan

(UI 71 (BI~JI 2 \ zie ti ui ti ,? 12 w71 (UI 71

o
(Kj),ei^Ji,rhi\KN. naam van een , waarmee de

Balang onder de vertooning van tijd tot tijd op

de klaphoutjes (irn (cuiuiiji) slaat, die aan de bui-

tenzijde van de wajangkist hangen ; ook (ui (&i-Jianji\

of (ui (Bi -^1 7X7 (uiv$;\ naam van een rijk (Skr. Pan-

tjdla, of P antj dla-rdjy a).

O
(Ui 71 (Bi -Jl 71 otli 2 \ zie 1 1 (Ui ri (Bi 2 \\

Cl Cl Cl
(kïi (Bi

-rf
(ktiji \ zie (ui ,e 1 ^.raen/is

Cl O * Cl Cl , ,

(UI BI yJ (H7IJI\ (UI OT) (El T ? 2 iKYIJI Of (KJI (El -^7 (Kll/1 \ KN. koi't

en dik van figuur of van vorm , als een itm sei ^i unn

, o Cl v
(vrg. mi aui (hti

ft
en (uiEi r i).

O • O
im on (Bi ~7 2 (hiiji \ zie (ui Bi pJï nain

\

dji ;ei-ji (rui<(hiyj^KN. de jonge vruebt van de tamarinde.

— (drn (Ei-^i (rui un \ spijzen met jonge tamarinde meng-

en; fig. (spr.) iemand hei verzuren, of, zooals wij

zeggen, verbitteren; en iemand, die reeds boos is,

nog erger verbitteren.

<jo)<£/7-Jj\kn. laf, flauw, smakeloos; waar zout o/"krui-

derij en aan ontbreken; ook fig. flauw, onbehaaglijk

(vrg. djirjrrn^).

Cl o. Cl Q« " Oq.
(KJI (BI -JJ \ .7J777 (BI -_? \ Zie (Ui (UI \\

djKBi^^KN. het geluid van geplof in het water (vrg.

1 /
iij)cni); ook naam van een lekkernij van pisang of

katéld. xfm(BiJ)i\ zich in bet water ploffen of

plompen, in bet water gaan, te water gaan; fig.

zicb ergens inploffen of inplompen , zich overgeven

aan iets, zooals het dobbelspel; ook pisang bakken,

tjëmploeng maken, wij (ui ibi Ca \ in het water vallen;

diep

O

Cl
ook in een diepte neervallen. — (uj

getroffen of terneêrgeploft , van het hart.

<&i~jjKn\ in water, of iets daar water of vocht in

is, iets ploffen, gooijen of doen. — ?:ro (Bi^acinn

ai (irn \ iets in het water of een vocht, of ook in

een diepte, ploffen, gooijen of doen.

*o) <eï .Jj \ KN. schepnetje bij het visschen met het kruis-

net. J.

G)
|£/-j:?nkn. een klein niet dooiioopend gat (vrg.rj

. » (F)
urritBi~i\ diep en nauw toeloopen,

van een gaatje; diep zijn, van een wond. (uiasiïno)

-niBiJli\ overal met zulke gaatjes. — (ukkii(ei^Ci\

of tui (mi (Ei ^? \ benaming van een belasting , bestaande

in vier strengen garen en vier dubbeltjesper djoeng,

door de dorpshoofden op te brengen aan de leen-

bezitters ten behoeve van den Vorst; in de dorpen

een belasting op de deuren, van twintig cent voor

elke deur.

moJnkn. een van zelfs afgevallen kokosnoot met

een gat, door badjings doorknaagd; en een doods-

hoofd, schedel, bekkeneel (vrg. ajf(Ei^:i\ en tiikm

71 (EjI -dl z)

.

Ti (KD 2 Ti (Bi -Ci \KN. doorloopend gaatje, zooals in een

plank of oude kous: zulk een gaatje hebben (vrg. aji

(ei -C^i).— tui asndoi Ti nnz Ti (E/i -Ci z\ overal met gaatjes.

—

(un ii oji 2 Ti (bi -Ci ? tvn (htji met zulke gaatj es doorboord.

aji(Bi^jjmJl\ een harpoen of korte spies met één pun-

tige weerhaak (vrg. mi (Bikini).

Cl n O
(ui (Ei^i(iji(ktii\ zie (ui (ui(iJia<nji\

O o o Cl o O o o , ,. , . , ,

(7nJ)i^?<&7\kn. ; (U)(&i(Ei(U)(E/i(Bi\ de lippen gedurig tot

lachen plooijen. — idfn(Bi(Ei\ zich tot lachen plooi-

jen, van de lippen.

(Ujieji \K~N. mak, tam, van beesten; fig. van een mensch:

getrouw, handelbaar, en van iemand die veel bij

iemand aan huis komt (vrg. ti turn (sij\ en ^.«sri.

asiij)). (V) tli >KJ) ei \ het haar op de groote teenen (vrg.

n); en zva. cui ihi kti oji ooji \ lijfknecht. —
(cmanji<E.i\ een beest temmen, mak maken. — cuiti

cn(EjiziHifi\ tembaar; als een mak beest doen. tun rui

an on Ti (ei z (Hiji \ spr.

(ut Ti (ei 2 aa/i\ zie o-ji.biw

Cl
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(U)fei(hn\KW. en kn. de bijslaap; de "bijslaap uitoefenen

{Skr. tj o emb ana, zoen, gezoen. Vrg. ojkki\). Zoo

ook wimiejmw — aairi(Eiaa\ een vrouw zoenen,

in den zin van beslapen.

w«enKW. zva. ooi na aan n {vrg. (kücsji-ji). — ïcrnrt

Y Q ... /.

oi (siz^n\ iets mengen, zamenvereenigen of aanmen-

gen met iets anders. aaio3)oii&izniaan\ gemengd ra-

ken; vereenigd raken met iets anders. — ojioi ieiz

nnaan\ mengsel, aanmengsel; gemengd van ras of

soort, in tegenoverstelling van asn 01 aui aan\ ook za-

mengesteld, van een woord. — ajiaanoi(Eoz\ ver-

menging; zamenvereeniging ; zamenstelling.

(tj> t&) nrjui aan\ Ml. jaloersch, ijverzuchtig; jaloersch -

heid {vrg. aan<asn ~m oj) oji ~~ i aan )

.

O • O
03i(Eiaain\ zie ae:tEaaain\

o -. o c o O
03i ei cnjin\ 1. KW. zva. aan (eji auin\ Z. TD. oca (ed nrvin en aai

ca t~J( ca <~il ca <Yl
n

EJIl

ca
ooi ten <ruin\ zva. ;aai(Eiouin\

verstomd van

verwondering {vrg. oi 031 zoi aai z).

ajnÈa\ zie bij (KsirCiw — oom dn aai \ KN. op zijn hoede
co

zijn voor dieven.

(fji lèi \ kw. zuur ; RN. M (èl
ca ca

een bloem.

aai aai (Ei \ naam van
ca

nq (ui on iÈi \ naam van een Chineesch feest.

ooi (Efinp\ of (ui (Enap\KN., asn (èi

\

KI. , karwats ( Tamïl

sammati of samatti, een Prdkrët-vorm van

het Skr. tjarmajasjti. pk. Vrg. (wcKJiasnji). <k»

O a a O O a
cm aai -jn ri (eji aanaji ten op asti (rui \ spr. — aam (Ei op \

aaifji\ met de karwats slaan. — aam ieji ai op aa\ aa

* a OD . . -, ..

(Ejiaaw mv. — (cm (eo oi op aai ^m ai aai \ iets bezigen

als karwats.

CiG) O G) a * a * . o. . o
oji ceo\ !cm(E(i\K. van aan aji\ on oji\ {vrg. oaiaai).— iks)

(?) oY.
(Ei (ci aan \ K. van aan nji aai aan en van (Et aa asnn\ ; ook

benaming van den pasardag Legi.

(kjkej\KN. metalen kom zonder voetstuk.

ajioi(ëi\KN. het jong van een kat, een jonge kat {vrg.

asnajn).

(ïjiaiiÈMs en i7(WJ2C£Ï\KN. babbelachtig, praatzuchtig.

— aai aaioitÈJi z \ aai ti o-ji z (èi \ babbelen, sprookjes ver-

tellen {zva. oj) aarai (ei z \ J.). — tui aai ai ièi

z

\ wartaal.

(Kh(èi(KJi<n(èiz\ van den hak op den tak springen, oji

asti oji \Tt(ïi(èiz\ alles wartaal.

ai 03)Z(ÈJ)\ zie 03ioi(È)z\\

(uirmji of töxTTTyTxKN. klanknabootsend woord voor het

pakken of aanpakken, vooral voor het vlug enknap-

handig aanpakken; bv. ajiamjiiamaaijix of ax)03)crm

aainoji cmn\ fluks pakt hij, of pakt hij het aan.

03icm\ zie ai 03izoi cm zw

ajizoicmz\
O

03icm\KW. zva. aanasririnazaan\ beest;

O
KN. aia3)Zoicmz\ dom, domkop {vrg. acncmaain).

nr> oji z aai ajui ai 03> z ai cmz \ zoo dom als een beest.

ffj)oD^\KN. ongeoorloofd, waarvan men zich onthou-

den moet; onthouding; verbod; beletting, verhinde-

ring; zich onthouden van iets, bv. van wijn, of

van slapen of eten {vrg. aamnamn). 031031 cm ^\ zich

onthouden, matig zijn. — rm cm i>\ van iets zich

onthouden; iets, bv. eten en drinken, onthouden

O

CY O O O Cl o.
(tl oji cm \ asn asn ajin\ asn (ei\ en ie/kva)

'

; iets beletten , tegengaan.— tui aan cm^\

het zich onthouden, enz.

/kj)17od^\kn. benauwd, beklemd, op de borst; be-

nauwd, beklemd, van de ademhaling.

CY
aj)cm\ td. KN. vast, wat vaststaat; ongetwijfeld^^.

ook een af-

perking in 't water om visch te vangen vóór een

riviermonding of inham {vrg. -ncn (eji ~ji

z

aan\ — <ra?i

CY n
cm^n\ iets tot stevigheid van iets voorzien, om het

vast te doen staan; ergens een tjagër zetten.— 077

CY
cmm 77 aai \ op iets vast rekenen of staat maken.

O Y O Y O Y , „ -j. ,

a^i cm \ a^arn\ en oji asn\ KN. geplot of gepiomp van

iets zwaars, dat in het water valt, of van opge-

stuwde neervallende golven {vrg. cm aaynx om (Efin en

O .
N

n Y D Y O Y ... ,

oj)(EijJi). — aamcm\ ajn<crncrn\ en aamoari\ zich

plomp in het water laten vallen, aai oji cm \ enz. on-

voorziens in het water plompen. — aamarini\ enz.

in het water zich , of iets plompen , laten vallen of

werpen. — aam cmnornaai\ iets of iemand plompen,

smijten of gooijen in het water.

ry
aiaj)cm\KN. vast er in, fiksch er in, vastgezet, stevig

CY CY
geplant; fiksch of goed raak {vrg. ajicm). ajojncmri

CY
aioj)cm\ zeker van zijn zaak, vangst of winst; niet

kunnen missen.

ai oj) z ai cm \KN. vóór de tijd padi planten. — 01 aam z

oicm\ rijstveld vóór de tijd beplanten, of vóór de

oogsttijd snijden. — 77 ikji z on cm -n aan\ het vóór de

tijd geplante, of vóór de oogsttijd gesnedene.

a<j)cmaain\KN. stut, steun, stijl, staak of paal om iets

te steunen of in de hoogte op te houden {vrg. oji

(Uiaain). o<i) cm aai ai aani\ een vlaggestok. ojxmaai^i

oxji \ een kruis.
* o

aa) cm aan ~m ai oui aaiji\ middel om de

oogen open te houden en wakker te blijven, aai
O
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O
rncuiiha ~m (Et

o o O j.
hrnjj imn *o) trui tH-n aa cm ikv/i of ikïi

fW) cm (K~nn \ en (Kj) cm (kw ~jti ax/i \ ^pr. — (cm cm itrnn \

onderstutten
; fig. iemand ondersteunen ; als een stut.

ftrïTj cm ihfn ~m arui \ en rui aa y (kh ~/n z t? rum (kh cm (ktij) \

spr. — tumcmiHw\ mv
>'K

stutten, onderstut-

ten. vaststutten.

O
(K» cm fhai/i \

iKnarn .hvn\KN. 1. domoor {vrg. titKmrncmz). 2. de hik

{vrg. (Kj}ihrnimyj). 3. naam van een loom, waarvan

de vrucht tot medicijn voor vrouwen gebruikt wordt.

4. {uitgesproken met zachte oe en duidelijke k) het

geluid van de keel bij het inslikken van drank; en

zoo ook (KJioncmz (Kiyi {met duidelijke k) ; en dit ook

voor plof! {vrg. a^cmcmj^). — <kt> cm ikti mn of ob)

rncmzunri aryt \ slok , teug. a-Ji (iji cm (Kin ikiji \ een slok

,

een teug.

(kd rn cm z (kiijj\ zie

(Kncrri (tnyj\ zie ajinmcmn\

(hj)cmasnj\K'ü.; !umcmasnjj\ zich in de weg stellen,

om iemand af te wachten of tegen te gaan ; iemand

ergens tegemoet treden. — <cmcmasp\ iemand zich

in de weg stellen om hem de weg af te snijden en

het voortgaan te beletten; iemand of iets tegengaan,

of tegenhouden.

aj)>ricm2as»j\K~N. stuk gebroken of afgesneden, bv.van

een touw {vrg. ajirna^zasnji). — icm ri cm z (isnji\ iets,

zooals een touw, stuk breken of afsnijden.

(Kncmasnj\KN. geraakt, van iemand die zich geraakt

O O
of beleedigd gevoelt. aj\ nm as)i laj) \ of &3\ cm aso na ~n

en «5» arui \ N. , ojj cm asrt pi ihi q \ K. , (kji cm asri na (rui % \ ook

asn (nm rui iki rut % \ Kr. , ligt geraakt.

ooi cm cmji\ KN. het geluid van iets {zooals een steen)

dat in het water valt: plof {vrg. (hcma<iyi\4i).

(Uj,cmcmji\ ook wel (*armm?fl\KN. ten einde, geëin-

digd, afgebroken of afgeknot. — (urncmcmjj\ iets,

zooals een verhaal, eindigen of afbreken ; een weg

afsluiten.

(kj)(L7Y)ji of »o) aj)j\x~w. het geluid voor het steken in

een week voorwerp, zooals een pisangstam, zva.

muuiiasnji\\ ook steken blijven, uitscheiden. (Kntirn
.

(trnyiN het herhaald geluid van een menigte, pijlen

lv., die ergens, zooals in den grond, met de pun-

ten in steken en blijven zitten. — (un rem turn n of

(uniTrncuij en (ui) xnrn (irnn\ zie boven.

en tien (ij urn/i of (KniKn ojiji\ zie bene*

ffjxnirmKN. lange Spaansche peper {Skr. tjawja

1

tjawjd. Vrg. rnruizrn^iziKnjj\ (kïi rejj (tai uji n en uea

ik!)). — cun rui cui rn ren \ naam van een soort van

kleine slang.

o\ zie oi(Kj)Z(izn\\

o
,<tT77\ zie rncKMimw

^(MMm\KN., rn(hj)?am\KD., (tjii7n\ en ooi!un\ poet.,

rn (kd z nsm (hrn/f Ml., proef, proefneming, beproeving;

ook tot proef, waar wij eens zeggen {vrg. a^n^iruin

en ckh oji iKTnjj) ; tp. voor zoo, als, indien. (ntKoznm

on tui z kïi \ proberen, de proef nemen, rn a-j) ? azn na

(<hnithn\ laat ik daar eens naar toe gaan. rn »ji z run rn

rn(ij}z^i(iaC^n(Ki\ laat ik eens proberen daar naar

toe te gaan. rn tuiz firn naam tui \ had ik het eens

meegenomen (zoo ik het meegenomen had), dan

enz. — rnzmzam\ iets proberen, beproeven; iets

passen, aanpassen; iemand toetsen, op de proef

stellen. — rn im z om tai ^m rn aai \ met of van iets

de proef nemen op iets, of om er iets mee te doen.

— rntuizamiKijp om te proberen, iets dat dient om

iets te toetsen of te beproeven , of om er de proef

op te nemen; ook de pen daar men netten meê

breidt, rn (ksi zmn rn (ha z te

amaon middel om te beproeven.

cmj^\ Ml. en oj. hetzelfde.

i rn (Hl z (uu lHy^^ proefstuk. — (UirntKnz

CV
dj}rn(H)z (im nm

l 'KI

n(H)Z(im\ zie rntKsizamw

U) (cncun n\ zie thJitcn/js
on
v:i i n

ffO)(T7?\KN. magteloos, onvermogend, om iets, dat men

wenscht, uit te rigten; magteloosheid , onvermogen

{vrg. (hj)U)). ao) tem asn tui a-Jtji zegt men van iemand

dien het tegenloopt.

O S O S.
(KD (CY) \ zie (hj)cm\\

Q S O / O n • iooxtrmKN. ; ikj) am rtithnj en aj)[tvrn aci tmn\ rondom zich

heen slaan en plassen, zooals bij het baden. Vrg.

a / a /
(ie: (en ns: (cri \

o . a
(Kni(irn(ivi\ zie cik ((cridvi \\

o » . ,.. o /
(Kn[arn (ui(Hijj\ zie bij (KJiicnw

(Kj)(vni(Knjj\'K^. naam van een nachtvogel, die's avonds

en 's nachts op een paal of boomstronk zittende

,

onophoudelijk het geluid (£3</vtt,7 laat hooren en

daarom ook ajua^irKnn genoemd wordt, ckd wn rn iz,i

(kj) (en (kh oaji (ui{£3!K~nj)\ voor hij steekt telkens den

mond er in. — {<cm tvrn (kïij)\ met de vlakke hand

naar omlaag slaan, om iets te vangen. Vrg. ikkcti

(Knjj\ J.).

(Kn<en(K7)/i\ 1. KN. het overblijfsel van de widjen, als
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(Kj) rn apiz tmn n\

de olie er uitgeperst is, dat door de Javanen ge-

geten wordt {en zva. oo) (cnrmui\ J.). 2. Ml. Pers.

zweep. Zie oji ^ji tmyis

Cl O
00) (en cmnhl \ TP. zva. asn (ui cmij)

\

O
ivm urn (hrnjj \ zva.

O o_
cmajiirnijt en (mnr)umiji\ ook wel voor (Kl.^ü^mji^

{Vrg. (H)(un(Hn/i\).

*j)/i7n,7,T7yi\KN. naam van een insect, de katjangluis,

een soort van platluis, die de Tcatjang verwoest

{vrg. <hji arn mnn ) . — (kikkd arn rmi/i \ zie tmuKnaj) viijt \

o n on
(KJinri!crniH~nji\ ccmonam !mijj\ zva. (Kj)im(mi/j\ iminrnrmi/j\

J. {zie bij ao) &m arnn\ Vrg. ook (^rna^narnn).

o . o
a^\(Cï)Mr)ji\ zie *o) (V3i(Knn\

(KnitmihTi^NKN. juist gelijk, Iv. van grootte; juist over-

eenkomen met iets anders, zooals van rekeningen.

on 90)2 xm (ten n\ zie on »o) z urn \\

aai asnj inajj\ Mal. vuile taal spreken, onkuische woor-

den gebruiken, vuilbekken.

rnajionxmz rui/j\ KN. dwergachtig; dwerg, en arj) on im z rvi Jn

cm cuvj^ rrüi ihh {of ajiruianji) spr. — on *o) on om z rui

a<yi\ als een dwerg, bv. loopen; de dwergen, als

een soort mismaakte menseken; ook woonplaats van

dwergen.

O O
on urn ^\ of £ëzoncL7n?\ kn. flauw

, gewoonlijk in een

figuurlijke beteekenis ; ook voor onbevallig {vrg. oo»

(n(Knztn(unzrnimiz\KN. ezelsdom {waarschijnlijk voor

(naj)zor)ianzon(U)z\ en verkort in zamenstelling voor

(nQ^)2tnarnzon(cnzona.Jiz\\

a^onarnz(Hijt of tui ao) on arn z <m n\ KN . in het water staande

met beide handen op het water kletsend verschil-

lende geluiden maken {vrg. (kd dmrri mji en (U)[iub

(cicmjj).

(hj)ajn,'hrn/j\ arm arn urn n\ zva. (kji on am tmn ,i\ arm ri ten arn n\

oo) on arn oma of (uioriarnarnjj\K^. slag of klap met de

vlakke hand. oo) on xm arn rn ra arn a\ aanhoudend met
' rK Oh- ( "X, UI

de vlakke hand slaan. (i^ona^arnona^arn(Biasnj)\

zoo muggen vangen ; spr.— arm on arnarna\ met de vlak-

ke hand slaan; iemand met de vlakke hand een

slag geven, arm ai om arn n of arm on arn arnji\ ook een

fooi vragen, bij een koop of verkoop, en het spel.

— xrmrnxrnorn\ meervoud; ém rn arn arn\ iemand veel

klappen met de vlakke hand geven. — *o) rn arn arn

(mji\ elkander met de vlakke hand slaan; aoiaiapi

O
ver-arnana of om ai arn arn onjj\ een fooi bij koop

koop of het spel. aiaoizonruiz asit an on urn urn anji \ spr

O
aiarnzarnjj\KT<!. het in den grond zittende einde van

iets, bv. van een staak, paal, stek of plant; een

puntig hout, daar men gaten meê maakt om ka-

tjang , djarak, enz. te poten, ai om z (Eii ? a<s\ on arn z arn n\

een huis, waarvan de palen in den grond, en niet

op neuten, staan, ooi on ren z arh arn \ en arn on arn z arn ~m

ruj\ spr. — arm on arn z arn n\ met het einde in den

grond gaan zitten; en afvallen, van boomvruchten

{vrg. arn [crnarnji\ ai trn z ai mrnz omji en 'Vdff^)-
—

O
arm rn urn z arn ai arn\ iets met het einde in den grond

steken , zetten of planten ; de rijststamper {aJn rui

)

insteken, in de rijst om die te stampen.

(K}ja^(myi\KN. een kleine flesch, een flacon voor reuk-

werk; ook een priem om een gat ergens in te ste-

ken of iets vast te steken {vrg. ona^zana^nza^ijj). —
(inTrj(i^rn(myt\ met een priem een gat steken; iets met

een priem vast steken. — ccrrjxprt imi meervoud.

ffO),/uT)*,o7yi\KN. afgenomen, van iemands apanage rijst-

velden, zoodat hij minder heeft dan vroeger ; ook

koepok-inenting, vaccine, zva. ajf
i

(ipastijj\ — (onairn

(k?)^ van iemands velden wat afnemen; de pitten

uit de tamarinde halen of uitpeilen; woorden uit

een brief of boek ontleenen , uittrekken , aanhalen of

overnemen; ook iemand de koepokken inenten. —
mv., en eenige {plantjes bv.) uit een

aantal uitkiezen, uitkippen; iets kleins uitpeilen,

uithalen; (verplanten, verplaatsen; gelijkelijk ver-

deeleu. G.).

aji!an(mijj\KN. dom, domoor, botterik {vrg. (hj)arn(myt\

arn^Kjj (mrijj \ (ujcrn\ en ontcmzrndjiz).

aj)(cr)iru)(mijj\K^i. vaal, bleek, van batiksel; flauw,

zonder uitdrukking, van een gelaat; eenvoudig,

zonder versiering , van het meublement van een huis;

zonder boomen, van een veld.

OO o
oo) rn (cm z in rui z mij)\ KN. ; (tJi rn ren z on rei z mit) urn z rn rui z

<unn\ een mooi, mollig gezicht, met groote oogen,

van een vrouw.

cyjjijn()j)jj\K'N. prik, steek; priempje om meê te prik-

ken of te steken {vrg. onfKJizonxrnzaJijj). — (urncCm

(hj)n\ prikken, in iets prikken of steken, een prik

geven {vrg. rnanzrtitKDZ ^); ook aderlaten {vrg. <crn

icrnynn). — (urn xrn oj) _b*\ mv. — (vny(irn(KO^Arn(hii\

met iets prikken of steken.

rn(hjizon(vrnz(Mjj\Ki<i. priem, naald of iets dergelijks,

om meê te steken of een gat te maken {vrg. (iJ),töp
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mi/i en (KjjArnthrnjj). — onimizrno^nzcKJin\ in iets met

een priem of iets dergelijks steken ; iets met zoo

iets doorsteken. — (rjrrmznin^nzaj)^\ mv. — riazmz

rn(irmaj)^A'ri!hrn\ met iets steken.

rn (kj) <n (1771 z \ TP. zva. rnojionariizw

(n(K»zfn(chz\K.T$. pulletje, porceleinen fleschje, voor

reukwerk; ook een kleine drinkbeker.

/rj(Kj)nritvhz\KN. een jonge kikvorsen, die het staartje

nog heeft, maar nog geen poten (vrg. oj^ojiorLin).

oj)riopz\KN.; oji 01 op zocirn op ?\ wegens zwakheid van

gezigt rondtasten, en overal tegenaan stooten. cm

(iBiafj) monapz\ overal in het rond tasten wegens zwak-

heid van gezigt.

ffO)ftri\KN. 1. goed duidelijk, goed hoorbaar, verstaan-

baar onleesbaar {vrg. asiion asn a\,i\ en rnion^); be-

paalde aanduiding; ook van een bepaalde voorzeg-

ging. — azmap\ iemand of iets bepaald aanduiden

of aanwijzen; van iemand iets bepaald zeggen. —
(cm op ooi ~m on ooi \ iets goed duidelijk maken, goed

uiteenzetten; goed en nauwkeurig opnemen.

<70) Ti op z \ KN. blind , van de sparrebouters , die door

de kinderen blind gemaakt worden door een deukje

in de oogen te geven, om er mee te spelen; blind

aan één oog, van een mensch {vrg. ojionairiiz\ ajti

ihn en ajio<jiooi/j). — cem mi op z \ een sparrebouter

blind maken; fig. iemand de oogen verblinden, blind-

doeken, verschalken.

ui ooi op \ kn. een vrouwelijke bediende aan het hof (Skr.

tjéti, een vrouwelijke bediende). — mamiaps als

tjèti aan het hof dienen.

m (km op \kn. het voorste gedeelte van de bëbëd als

gordel om den middel geslagen, zooals dikvAjls buf-

feldrijvers gekleed zijn en knapen, als zij aan V

werk zijn. om icn on on z op \ of osn xni oo ui ooo z op \ is

ook de wijze van kleeding van de pana-kawans en

van de santanas i?i hun kinderjaren, als ook van

elk jongeling , wanneer hij in de Kraton komt , met

het bovenlijf bloot en loshanqend haar met kammen

{vrg. oyno7ï7opnu\ bij ajiirvi). — on a<n z op on n\ zoo

gekleed; zóo gedragen, van het kleed.

(najizoiop\K$.; on ozm zonop\ een kris , of ook een zwaard,

aan de regter- of linkerzij , en meer naar voren , in

den gordel dragen, zoodat men hem gemakkelijk uit

kan trekken. Zóo mag men niet over de aloen-aloen

gaan, en zóo is het ook ongepast in het openbaar

te verschijnen. — on ooi z on op ihi n\ op die wijze ge-

dragen, van een kris.

ff7W)?i»iipnKN. onbekwaam, van iemand die ongeschikt

is tot iets, dat hij te doen heeft; gebrekkig van

een lichaamsdeel tot het noodig' gebruih; in verle-

genheid, als men niet heeft wat men noodzakelijk

hebben moet.

OS. /
a<jionop\ zte on op \\

(K»op(nnj}\TLN. 1. een soort van groote vlieg, paarde-

vlieg, karbouwevlieg ; een vloo {ook een uitslag op

de huid. Gr.). 2. naam van een' riviervisch, die op

kapak gelijkt, on ajizoj) op toiji\ een brutale, vrijpos-

tige, vent. — osni op ooyp als een paardevlieg; vrij-

postig, brutaal; ook zva. ojn otiii oi om z ox.i o \ icmq

iosyi\ spr.

ojirnopooin\ in zamenstelling , anders 07mrnopam/i\

onverwachts bijten, een beet of snauw geven, gew.

van een hond (vrg. oJionajirviji). oji ai op ooi ri (uiohjiji\

onverwachts bijten en een snauw geven, fig. van

iemand die een ander gaarne een snauw geeft.

(Knoriopzooyj\KN. lasch, uitgekeept einde van een balk

om het met een ander te verbinden; een metalen

plaat vóór aan de olooii van de vrouwen; een der-

gelijke plaat van een diender {vrg. ooi asii ojiji).

—

osni on op z ooi n\ houtwerk zamenlasschen ; in een lasch

sluiten, van balken in een gebindte; ook iets, zoo-

als een vlieg , vangen, door met de opene hand ei-

naar te strijken en die dan op het juiste oogenblik

te sluiten (vrg. ooixmnajin en oxioon ojiji). — o^iiion

ai op z ooi \ mv. — o^m ai op zooi on ooi \ iets in een

lasch doen sluiten en verbinden met iets anders. — -

ooi rn op z ooi ooji het zamerigelaschte; verband.

(hJiopooi/)\KT$. het gehemelte in den mond; ook het zacht

gehemelte in den gorgel (ncnizrnni zooi 000). — <cm

opooiji\ aan het gehemelte kleven; lang aan het ge-

hemelte blijven, van een erg bittere smaak.

o<jiopoo7/i\~KN. de heup. — ooi o-ji op ooi n of ooi oji op

ooi oo/i\ ontdekt worden, bv. van een misdadiger.—
rein op ooi ai ooi \ iets, zooals een misdaad, aan den

dag brengen; een vuur aanwakkeren, opstoken.

O
(Ui rn on ooi n\ zie ifi03ianopo<nji\

ckjiosio-oi/i\kn. vorm; en het voorhoofd van een paard;

Ml. drukken, stempelen, zegelen, oji ooi op ooyi\ ge-

lijk van vorm. oori rn op z oji op ooyi\ Ml. zegelkantoor.

— iziii tip ooyi\ iets vormen; iets vormen in een
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vorm, zooals baksteenen; in een vorm gieten, zoo-

als kogels; iets juist nabootsen; iets, wat door een

ander gezegd is, jnist teruggeven; Ml. zva. oj)(kj)

(uj\ drukken, stempelen, zegelen. nsn.Khn^mnp(ur)j)\

een steenbakker.'

—

oji op y~n anjj\ 1. vorm, waarin

iets gevormd of gegoten wordt. 2. kw. een wrat.

— (UiCK]jjap(hiriji\ het vormen, enz. — mi tnyj op .j£>j

cmjj\ steenbakkerij ; Ml. drukpers.

ifC7*r>7^\KN. een enkele keer, zooals een dag, ver-

zuimd. — ccmap(Knji\ iets, zooals het vasten, een

enkele keer verzuimen of nalaten.

:nhn/j\Ki!i. iets daar men iets meê raakt, om het

weg te schuiven, naar zich toe te halen of uit te

peuteren (vrg. cun op nwjj en a^rai ruijf) — ccrnnp

(nu/j \ iets met iets , zooals een stok , wegschuiven

,

o a o a
enz. — (urn op n~m \ mv. nsnnjrionnrynjn a-n n-m OJionnzinn

nnaj) npKiijj\Kiü. naam van een klein riviervischje. J.

m tij) m op yrtji of (fj)in np *oi^\KN. ondiep, niet diep;

ook van een wond en van iemands verstand; on-

diepte.

ni(Ki)ftiapt(Hr)j\'&^i. troffel, metselaarstroffel; ook schep

of schup voor allerlei gebruik, voorn, voor het toe-

dienen van de rijst aan de werklieden ; ook hoos-

vat {vrg. a^)a^j,hiiji en jiik-wï^tkht?^). — onvrmnn

rn np i thrnjj \ kalk met een troffel scheppen; iets met

een schep of schup scheppen; (ook zijn aandeel eten

komen halen of ontvangen, zva. nzmiia.Ji2\ J.). —
onxmn r)apz(hm\ iemand zijn portie gev

onnpiarn(K)j)\ iemands bepaalde portie.

Y)(Kïlon

on tut 2 <n np nai n\ zie (Utn~m naij)\

«o) (tpasii/i\KN.; (irn op asnj>\ iets met losse steken een

weinig digtnaaijen; iets in het geheugen prenten of

bewaren, onthouden; iets bevatten, begrijpen. —
fcrn np asn\ aanteekenen, opteekenen, noteren. — ooi

np ns)i anji\ aanteekening ; nota ; rui njui ikjj np nsu anj\

notitie-boek of -boekje.— cüinqjjnp &sr> (hoji > zakboekje.

(W)^fl5>?fl\KN. een nijptang; ook een nijptangetje om

het haar van de baard uit te trekken, ck» (w tci asnn\

zich het haar van de baard met een tangetje uit-

trekken. — (cm cc\\<*snji\ iets met een nijptang of

tangetje uittrekken.

«o) vj asrut\ kn. het geluid tjetoet : geknik , zosals wan-

neer men de gewrichten van de vingers laat knik-

ken. masnn\ dat geluid geven of maken.

—

n^m iv> nsnji\ met de hand het bovenste gedeelte van

een halm van het onderste op het veld aftrekken,

zoodat het dat geluid maakt; één vinger of de ge-

zamentlijke vingers doen knikken. — (cm(crnsn\ mv.

ion cpasr>jj\Ki$. klap of klappend geluid, dat men

maakt met de duim en middelste vinger; ook vast-

houdend, niet geneigd om te geven (vrg. (kunpnut/j).

— nzm on np asnn\ zoo klappen. — nzmonnpnsn\ mv.,

en tegen iemand of een beest zoo met duim en vin-

ger klappen. — <cm on np asp on nm \ met iets, bv. met

vinger en duim, zulk een klappend geluid maken.

lonnpznsnjiMLTX. kneep met de duim en voorste vinger

(vrg. ojiaji nuin) ; ook naam van een uit ketan berei-

de lekkernij, van een taaije rekbare substantie. —
(cm ni np z asrtn\ met de duim en voorste vinger knij-

pen. — :ifm fïT np z nsn \ meervoud.

inp nsnji\KN. iets, waarmee men iets opwipt envoort-

gooit of wegsmijt; ook koepokinenting, vaccine; in-

geënt worden; zich laten inenten (vrg. aoxk» en cksi

nrnaayj). ced , (m oji<np nsn/i \ de mantri voor de koe-

pokinenting. — nzmnpnsnj)\ iets met een stok of iets

dergelijks opligten en voortgooijen of wegsmijten;

een bediende wegjagen; ook de koepokken inenten.

nxi ooi nsi iis» nrnnJtftihj)(K!)\ spr. — ra npasn\ mv. —
(cmnpnsn(niHii\ iets bezigen, om iets op te wippen

en weg te smijten; ook een kind laten inenten.

on (hji nri np nsnji kn. het uitkomen, uitdringen of uitloo-

pen van iets weeks uit een opening, zooals etter uil

een opene zweer (vrg. on(hJi2(nnp2asnji). rnojmn^ion

(na<j)onnpnsriji\ platte uitdrukking voor onmmniiKn

nxj)\ niet bestand of in staat. — (n-cmvtipasrui en

(U) n n<j) on np asnji\ uitloopen of uitkomen, van iets

weeks; zich ontlasten, vaneenzweer; ookplat woord

voor ontlasting, afgang hebben, on nm 2 nnon on on np

(istyi \ spr.

on ao) 2 11 np 2 nsii n\ on asm on np 2 asn n en (El on aj) 2 ori np 2 nsn n\

zva. ona<Jionnpnsrijj enz., maar in grooter massa, 1&1

71 (kd 2 oonp 2 nsnj)\ ook uit de hand slibberen of zich

wringen, van een visch of iets dergelijks.

O
ajïnpa^\ zie ajtajia^tjt\

C) a . i-i-, O o O o
a<j)np(rvr/t\Ki<s. gierig, vrekkig (vrg. ihi (vaowjis (s/iojt

O G) O . . O Q
iinyi^ nrn (Ei nxin\ (tj\n<ïi\ en aoionnp asn/j). onnjiziuinsi

aruijis een vrek.

(ij\nporuyi of aynmi(ruyi\KK. einde, slot, bv. van een

verhaal; ten einde, uit; ten einde loopend; ten
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slotte {vrg. amtnao aoyt \ fl^p™-^ enaJiinnaJi^Laaj^).

(Ksytn opoi apiisnji\KS. 1. naam van een vogel, anders

a-j) ooi osn oo n\ 2. naam van een slingerplant en de

Maden daarvan, waarvan de vrucht anders ooioo

<ui\ genoemd wordt. ajttnap.<napt^aspg^tKnaj^\ spr.

(io) .7?i\K.N. rijstmandje, van onderen nauw toeloope?id

met vierkanten houten voet, waarin de rijst wordt

opgebracht en rondgediend.

&3)\ grondvorm van xvo3i\ en ooiociojiw

oo) \ zie tnihJiw

a5i\ zie <K77flÓY\\

moj,\ of »SV\ Chin. kn. liet uitgeperste suikersap , om

er suiker vau te kokeu {vrg. (qasna^asncka^ en mi

™).

oix7>2oixi2\ 010S112 il xn l\ en oi asn i tt 321 i \ KN . ouuoozel

;

ounoozel of met stomme verwouderiug staau te kij-

ken {vrg. aoxnooij) en oioozz-iiioixiii).

(ti «o) ti ra^NKN. TD. zva. ij ru i <t7 (biz oooji of 77 oxn 77 (Etn

OOI U7.K7)7\
Gr <~J*

O
in !KJ) z xn ^ \ zie flO) xi xi ^ \\

9C) 00) 7577 [) \ zie 90) 077 <tf"/?^

o3)o3)\ Zie 00 72171 \\

Q„Q„ . O Q„
»o) (70) \ zie Ta tr/Tj w

wira\o. in postuur staan, met het hoofd achterover;

van een Jcind of paard, met het hoofd achterover om

medicijn ingegeven te worden ; een nmilband ;
{ook op-

getuigd met het gebit aan, van een rij- of trek-

beest; en overgehaald of gespannen, van een ge-

weer of boog. J.). — xniixn\ een kind of paard

met geweld iets in den mond steken of gieten , door

het hoofd achterover te houden; {ook in postuur of

gespannen zetten of laten staan; een beest in het

tuig laten staan, en niet laten eten. J.).

»o)T7(U7\KN. het geschreeuw van een kind; ook van

woudvogels, herten en andere beesten {vrg.

ojioi.tn Hioi32i\ dat ge-(Kirj js)\ en aooixn tmy.

schreeuw maken, zoo schreeuwen.

«o) xn \ kn. kleine snuit van een beest, zooals een schaap,

kidang of kantjil {vrg. (uixn\ en oitazoixiz).

0O);tn\KN. zva. 77 00 1 ^ 121 2 \\ — a2i7ixn\ een snuit ma-

ken door de neus op te trekken en de bovenlip op

te buigen.

flO)7j7\KN. snuit, als gemeen woord voor de neus van

een mensch {vrg. 01002011212).

/

te voorschijn komen ; ongenoodigd ergens verschijnen.

01 oj)

2

«Ti cm 2 \ kn. groote snuit van een beest, zooals een

varken, rund ofpaard {vrg. 001 xn\ (uiosi en on ooi z

01 ooi zajin). 00 00 2 01 321 2 01 a<j) 2 01 02i 2 \ een keel opzet-

ten, huilen met het hoofd achterover, van eenkind.

— 7)121712 01 021 z\ eig. als een snuit, voor opgezwol-

len van bovenlip.

(K»(Gioai/i\K!X. naam van ee7i grooten vogel met lange

hals, die zich voornamelijk in de rijstvelden op-

houdt ; ook naam van een lange dunne soort van

o o
;7J) 321 OOI /]\ Kit.; 32171121

0<J)oi02l\ KN. : (El^70777 07 OT7 77 021 \ of 01 12111 V) 021 \ onverwacht

ooyi 021 mi o\ rank, tenger, meest-

al van vrouwen gezegd {vrg. othoxntj).

3<j)osi!Niyi^KN. iemand die ergens geplaatst is om iets

van verren gade te slaan; en zva. quifcrt<njincnn\ ver-

spieder, aoojiosi ooi/j\ zich ergens posteren om iets

uit de verte gade te slaan ; spionneren ; achterhoede

;

ook zich laten hooren, om te kennen te geven waar

men is {vrg. bij tuioTianyi en oo) 021021 ooi n\).

~) -O O
oo)/uTj/ro)fl\KN. een jonge aap {om 01 op 001 n). — 12771021

001 \ zva. aoojiosiooi.p ook benaming van een kind

van omtrent vier maanden, omdat het dan schreeuwt

als een jonge aap.

>to) 77 321 ooi /i\KN. gehuil, geschreeuw, van een kind {zie

7 ,.. o s. o o
ook bij 3271 01 ij) 2\ en vrg. 0001321). 00 71 xi o<ti 01 xn

001 o \ huilen, van een kind. — xnri 77 xiaoij)\ hui-

len, van een kind, als het gevallen is. 02171 oojj 77 021

omn\ een kind aan 't huilen brengen, bv. door het

te plagen. — ooi !éi 01 xnaoijj\ huilen, bv. als men

geplaagd wordt {een zacht huilend, kwelend,

geluid. G.).

ao xn 3oio\o£j$ . verwonderd opkijken, of staan of zit-

ten te kijken {vrg. 1100201 xi2\\ ook het uitroepen, een

schreeuw geven, van schrik, blijdschap of pret. J.).

0100 2 7) 021 2 001/1\kn. smal, van wit katoen {oifeozm),

ter breedte van een el of vier span; {vrg. ojiajii

osiiji\ ook een rijgstok, een stok, daar verscheidene

dingen: bv. visschen of bossen padi , te zamen aan

gestoken vjorden, om ze zóo te dragen, te wegen,

enz. — 01 12177 2 oi 121 z ooiji\ dingen aan zulk een stok

steken. J.).

(Tj) T,i7 j\ kw. zva. 001 xnw en voorbarig, van iemand die

komt of handelt, vóór dat hij geroepen of bevolen

O O
{vrg. ooi oji xn oj) ojiri). — ojiwet ty77 ^ n kn. zva. 001

en voorbarig, iko (e.o ooi
^
o<o ooi ^\ zva. ooit.]

11
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G)
aj)arn%- • tarnt

<K77(im het er sterk op gezet hebben. o3)arn^\ en

aj\(ètarn^\ ook zva. okam^\ en o^sèiarn^w

ajiarn ^\KN. elkander met uitgestoken banden van zicb

afhouden. — osrntnn^ iemand met uitgestoken hand

of handen terughouden.

G)
(Ki}<narnq\KN. nagel, kruidnagel; klaver, in het kaart-

spel, tui asn r)>arn?\ kruidnagelboom.

rna3)aiam^\ii.^. gespleten, van hoeven; gebroken er bij

hangen, bv. van een tak van een boom; in twee ar-

men zich scheiden, van den stam van een boom; (om

&ji (Ka on aS) rt om ^ een van een geheele rist afgesne-

den tros pisang. J.). — on xnrh 01 om^ een deel van

een geheel afsnijden — rn rrm ai arn ^ ojn \ mv.

«o) om \ K.N. kopje, kommetje, bekertje (vrg. tui n arn z <K~nj).

(Kj)arn\KN. 1. uitgebreid, een groote ruimte beslaan;

ruim, wat wijd van elkander, bv. zitten. 2. bar,

ontvruchtbaar , van den grond; onvruchtbare grond,

G) o/
Oh-

»j)<NT7\KN. jouge, nog niet rijpe, kokosnoot (grooter

dan asn axnarxji ornji , maar jonger dan on cm onf).
—

ti~mam\ de wasdom van een o3) arn hebben, van een

kokosnoot. — thj)(&iam\ (eig. zva. nog niet rijp of

volwassen) een kind boven de zes jaar.

thj)am\TiP. zva. txj)am^\

o3)ornnn\ of (hj)am'-n\KW. bewaking: naam van een

poortwachter aan het paleis van Batara- Goeroe

,

ook oj) om t) asn trui en qj) arn aun om trui asn op oji\

f^/(f07^>\ zie irjtwziarn^w

nrjaj}r)iarn^\ zie ari&jiztaniqw

rn»J)2foaiq\ of tri) tarn ^KN. , oiaj)r)iam%\ poet., on-

n O -

eenig. — rna<nziorn?ajnanji\ of oj) ri a<n z (ani^ asn onn\

oneenigheid; oneenigheid hebben met een ander of

met elkander.

acj)[arnarn/i\ zie a<j)^arnarnj)\

(rijiarnamjj\KN. de sneb van een schuit of kano; ook

het bovenuitstekende hoofd van de achtersteven.

o3i om ttj amjj\KN. door braden, of ook in de zon, ge-

O G) o
droogde rijst (o^icm). oj) ani -naai te,i au> n\ zulke ge-

droogde rijst, gemengd met gesmolten Jav. suiker.

— ^mar>T7jarnj]\ gekookte rijst zoo drogen.

tKj) rn arm <n -n ra^KN.; asm ar) arn z rt nn arnji\ vuil meteen

houtje of iets dergelijks in of op iets scheppen (vrg.

v G) o Q„
on arn zon-n arn/j). tor) ai arn ?. ai -n arn asn ajn asn rn op z

arnji\ spr.

) tarn tui \ KW. en KN. zva. rn axi z trui rn on z arm aan enarnoji

anianj)\ het zich verlustigen of vermaken, vooral

met wandelen (Skr. tj ang kramd, het rondkuije-

ren). — asm tarn (eji \ zich verlustigen of vermaken,

bv. met wandelen of visschen; ook met een vrouw,

zva. (tj)tEaaa\ — asm tarn t&i tin\ met iets, ook met

een vrouw, zich verlustigen of vermaken. — tuio5)

larnt&iori/i plaats om zich te vermaken, bv. met de

o O
zva. as: ontziengP'-^IT slaan

-

jagt; wandelplaats

;

kamer.

a3i arn mi (Eoji of ojiarn cui (bijimltü. het met de klauwen

of nagels vasthouden. — asni arn tui ibijj\ i,

klauwen of nagels vasthouden of pakken.

met de

(P)Ci * O
ajiarn (ui tEif)\ zie arjiarnaji tein \

aji{arnt&iariji\KN. raadsel; en een raadsel of raadsels

opgeven.— asm [onirsjim\ iemand een raadsel opgeven.

MiWKN. waterpokkeu (vrg. oj)a<j)). — a3) (ornasi onjj\

de waterpokken hebben.

(ij) taai' kn. naam van een wilden boom met veel dorens,

leelijk van aanzien, maar die schoone , roode bloe-

men draagt; ook benaming van een soort met rood

gebatikt lijnwaad, tij) ojd tui asn tui % ajn ah tanj\ spr.

M*7nKN. het gevoel, dat men heeft, als men met

een naald of scherpe fijne doren geprikt wordt;

ook oneenig, oneensgezind, van menschen die zich

geraakt of gekrenkt voelen. — ajt (èi iarn"\ het gevoel

hebben van met een naald of iets dergelijks geprikt

te worden.

aS[arr)\KW. niet genoeg of gebrek hebben; ontberen en

ontbering ; ook te kort of niet groot of lang genoeg

zijn, van een kleed (vrg. a^tcrh). — aniajï.ariiasi

onji\ gebrek hebben, bv. aan voedsel; gebrek of

ontbering lijden.

rntiJ)r)iarhz-KN. kromme been en hebben (vrg. rntKnai

rn arn z); ook benaming van een bijzonder fatsoen

van krissen.

oj) arn ni \ kn. 1. zie ajiaiarnzrnnizw 2. de bloemen van den

So-boom, die met de jonge bladen (on arn z rn asn z %)

of met de vruchten (ceji arui on asm z) gegeten worden

als groente.

(Knal arm cn-hz\ ook wel ao)orn-h\KN. het voorkomen of

zich voordoen op het oog, wat grootte betreft,

zva. ak ai cm Z ai -hz\ — o3) tn arn Z rn <r> z OS) (Hljl\ naar

gissing op het oog; ook een bus, band of ring;

en zva. ocaaiauizan/ ;. een klomp leem, waaruit
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een vat gevormd zal worden;' ook schets van iets

dat te maken is.

a5)(n(hrnèarnj)\¥J$. 1. harde schaal of dop van noten,

notedop; ook wel voor eijerdop. 2. afzetter van een

boom, door nam. een tak of loot, die men afzetten

wil, met aarde te omwinden, totdat hij daarin

wortel gemaakt heeft. 3. voorbeeld, model (vrg. asn

trui(U)\ asr> rvi &n ar)ji en rniuizrui). (i^(r)arnz(kir>crr)nr)\

een volkplanting. — aTrhrnarnzarnns 1. een tak van

een boom afzetten. 2. iets nadoen, nabootsen, door

iemand iets af te zien of een voorbeeld te volgen

{vrg. on a3) rn arn 2 arnj)\ (nasrrKnarnzarnjj).

rtithjifritmiêiKnji^KN. 1. zva. oji on arm amj)\ 2. gemaakt,

gekunsteld, opgesmukt; ook gevarieerde wijze waar-

op een dichtmaat gezongen wordt. — on xrh on arn z

arn/)\ zva. (vrhrn!hiiz,Krj,rt\ 2.W
av(r3)zrnarnzarnj)\KT$. bemiddelaar van een huwelijk. Zoo

wordt nam. de persoon (man of vrouw) genoemd,

die door de ouders van een jongeling tot de ouders

van een meisje gezonden wordt, om dit voor hun

zoon ten huwelijk te vragen. — on (oh i on arn i arn \

voor een jongeling een meisje bij de ouders ten hu-

welijk gaan vragen (vrg. (ncKazoncrnzarnn).

G) G) O G) a
kd on arn z (V) arn ri\ ao) on arn z tvi arn rt en crj)r)arnzajiarnj)\

O
Zie 0J)<n arnz tui arnj)\

ikd arn oji \ of (kj) arn iv) \ kn. ; rw arn tui \ tets kort bij den

rand nemen of houden; iets bij verkorting noemen

of zeggen (vrg . oji asrn ?\ (&i asni ^ ) .— a3) arn (ui\m aan \

bij verkorting; verkort; verkorting, abbreviatie.

ffsj)iïj/K77 2irL?^\KN. al wat dient om als een haak iets,

zooals een vensterluik , tegen te houden of vast te

zetten; ook fg. zva. (KncK^arnasrui (vrg. a3) arn aruui

en (KnrncrrnzrrLi/]).

O o

o O
(t^ axji arn aj arn z arv} arn (rui cun ii om zloiarnz (ru>c._.

avi (e.1 ivn asn ivv \ spr.

G)

asih on arm (n.oji\ iets ofiemand

hakende tegenhouden, arn *j> rn arn z ruij\ gehaakt ra-

ken, blijven haken; teruggehouden, verhinderd, be-

let worden.

OOT)iri^\KN. 1. al wat, zooals een stut, steun, staak

of spaak, dient om iets vast te zetten, zooals een

deur om die open, of ook wel digt, te houden (vrg.

(K^rnihrnzrru^). 2. een roede, lengtemaat van twaalf

Hijnlandsche voeten, asn arhao) arn (ruin \ een landme-

ter. — asm arn (rui^\ 1. iets met een tjëngkal vast-

zetten, openhouden, stutten of steunen. 2. iets met

een roede meten, opmeten of afmeten. — mm arn

(ryianarnxrui on tot tjëngkal doen dienen of bezigen.

— (h^ lyii(ruaryi\ de inhoud van een opmeting met

de roede in' 't vierkant.

n^aj)Z(narn(ru)ji\KN. iets dat men tot uitgraven bezigt,

kleiner dan onahzrnarnaruip on (crh z (tl arn arm \ iets

uitgraven met een r) (rji z ri mi ruin\

Q- • T.. G)
(hj) arn orui \ zie bij (kd om ni w

(M/io}imi\KN.; cent arn arnjj\ weêrpijn in den arm onder

den oksel hebben. — a3i arn arn on n~\ de wade van den
'ri>

iN^, <—'i

arm onder de armholte (vrg. asionarmamn en ai arn

(n(ïx,iarnn). m[^ ctian cmw arn arn ann\ spr.

(K»(narnarn/)\KN. benaming van een gending. — (cihoi

ori arii arnji\ een kind dragen door het onder beide ar-

men te grijpen en vast. te houden (vrg. asitBiaru)).

rjiarnji\KN.; arn a3) arn arnjj \ zwikken, zich verzwikhji arn om /)\KT$. : ama3ia

ken, een pees verstuiken, vooral van een kind, dat

niet voorzigtig genoeg gedragen wordt; fig. zva.

(hji ui \\ nrhi ojnamojiarn imjj \ spr.

(hjiarnarnn en a7marnamjj\KN. hoog gelegen en van be-

neden zigtbaar, zooals een huis op een heuvel.

(kj) arn amji\ zie (n(hj)amamj)\

(a^rnarnz<irnj)\K.T<[. de wade of knieoksel (vrg. wam om

anj)). Zoo ook (K^(Kj)(r)arnziirnj\

(n(K^arnarnn\KN.; (r)(Cïr)arnarnj)\ ook wel (Uirïarnarnns

schrijdelings met de beenen op een paard ofrijbeest

gaan zitten; op een rijbeest springen of stijgen (vrg.

(r)(Kj)ir) (eiz).

nri(wz(n(>rn2arnj>\KN. verminderd, te min (vrg. it3)<r)

(ïiarhz\ en oj) (ïi arn z nrj mli z) ; en een houten hamer,

bij smeden van gongs in gebruik. — (n^mzrnarnz

m?^ verminderen, afnemen, aftrekken; iets ver-

snellen, sneller doen; en een strikvraag doen , iemand

door een strikvraag vangen of verschalken (vrg. o3)

(narnza^aru)). — turn ahnz on arn z arn n\ verschalking

door een strikvraag.

aj)amruiarnfj\KN. ccin arn nru) amj)\ iemand een bits ant-

woord geven, bits afwijzen of afsnauwen.

(i3)arn(ruarnj)\KN. een stuk bamboe, waaraan iemand

de beide armen op den rug vastgebonden worden,

om hem te boeijen. — x.ïnarntrhiamnx iemand op

(?)

die wijze boeijen; ook zva. xmi arn iru arnjj\

(n(hm(n^(hrnjj\KN. zich snel of schielijk omdraaijen.

(Pt
(n (K>) z rn irii a^i arnn\ zva. (kd ai arn (rui arnj)\

G)0 o - O o /? G) O o G)
thj) arn arm asnj)\ (Knarn axi asnj) of (uiarnau) osnjj\KT$.; (cm

arn aui as)i[) of arrh arn arui asnn\ iets langs , bv. een kap-

11*
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mi?s of grasmes, of ook een kris, in of tusschen den

gordel steken of hebbén. — on ikn ar.1 osn o) om \ iets

ergens in den gordel steken. — a<j) orii aui asn orij) of

(kv (fin trui (isi) aoji\ in den gordel gestoken of gedragen.

. O q • G)0 o
ckt)<orn trui asnji\ zie (kji orn rui asnn\

w)jnj\ oj)anionui\ of oo) om irC)\ kn. een dwarshout of

lat, waarop bv. een vogelkooi boven op een paal

rust. — (cihorri\ <o?i orn orui \ of cirmorn aiji\ de eene

hand in de zij zetten (yrg. arm om orui asnjt).

oö) orn \ en tem (kii \ zva. ikd orh \ en
<lV

lt

rv
b ^b

oó)oioo)2\KN. een leêren band met

kleinigheden in te bewaren.

G) . T
<cni kti \ J

.

jes er aan, om

(cmoiorhz\ iets lee-\O10T

nigs , zooals een lange zak of een stuk lijnwaad,

over den schouder dragen, zoodat het over het schou-

derblad neerhangt.

oo)oo?\kn. schel geklink (vrg. (kj)(kti en rmtciwoifik).

— floiteï am\ schel klinken, klinkklaug.

oo) flo? \ kn. een minder schel geklink dan aoiorn\ de

klank van.de angkloeng (vrg. o3)arh en ik» om);

ook het reikhalzend of smachtend verlangen, van

een wachtende (vrg. (&i(cj). — (Kn (ei orri \ een dof

geklank geven; en reikhalzend of smachtend ver-

langen. — (Kj)(tfh(t)(Ni/j of oo)oo)(?i7?, co}(hi/)\ smach-

ten van verlangen, van een wachtende.

'C
(VI OT)J) rn om z \

oói ai orn z (ei orij)\ het afgetrok-

»o) a> orii z

\

kn. verminderd, te min, e?*m hetgeen inge-

houden of gekort wordt (vrg. ai ah z ai om zarnji en

oSiaiomzoiaijiz). — (ciii ai or>iz\ iets aftrekken, kor-

ten, inhouden, afhouden (bv. van iets dat betaald

of geleverd wordt (vrg. cm ai rviz)

het aftrekken , enz

kene; korting.

nr> orn z orh \ kn. galop van een paard. — oi(crhzorh\ ga-

lopperen. — en (cm z ofh tui rn orn \ een paard laten ga-

lopperen, in galop zetten. — 07 oó) z orh ici on n of ckj)

oi oj) zom (ei onn\ in galop, galopperend, in galop rijden.

oóxj-ojovn zie (iJiomw

(KJ) (KT) alj} \ zie (KT) (KT) \\

(Kj)ihri)(rui\ zie bij (Knomw^
(Kj)o<T)(ru}\KN. gauw klaar met de handen om te slaan.

G) . G)
(KJ) rn orn z tn (tui z \ zva. oo) ai op) z \ en ai (Kn z ai orn z orn a\ —
O . G) ... .v .

.'•

ajm ai om z ai au) z\ zva. asmaiorn z \ en aiazm zaïornzornj) \

G) G) .

om te verstrikken (vrg. ai (crh z oi orn z ornji). 'asn'jêittJi

(n ihm z ai ru) z (ei (htji\ een strikvraag.

O),'.-«0-^\ 1. 2zV (KJ) r>rn(cr)j)\ 2. WJ. 0y#. om asm <uin\

(KT) orn (Ef)n\ kn. , (tsri asTj ornn\ KI. , de mond (vrg. oi orvi iki

O O
CHljl). OO) OO) (&) 057) OTtfrtN en (KT) (IX) (U) (Hl 01 (KI (VU) OU) TTj

o o . Oom (KV q (ia (V) oj) (kt> (Eij)\ spr.

ai (Kj) z ai (KT) z cmj)\TLN. stut, steun. — oi a^rh z ai ckt) z arr)j)\

iets stutten of ondersteunen.— r)xrmza)(haizmn\ mv,

(KJïxiifciiji of ahorn (uy)\K8. een huisje of gebouwtje

boven een graf; td. een hut, een huis of onderdak.

— (vriiarn (cr)j)\ boven een graf een huisje ofgebouw

plaatsen of oprigten • (ook piramidaal. J. Vrg. orj

G) Oo ~ji \ ). cerri oni
^n reo asnaK anjp

oo)as^T\KN. gedragen of te dragen aan de neerhangende

hand. — (crh(KT)\ iets aan de neerhangende hand

dragen, of zoo dragende brengen, meenemen of

aanbrengen;
fig.

van iets maar de helft of een ge-

deelte nemen of gebruiken, bv. maar één letter

-

greep van een tweelettergrepig woord. — oji oru)(KT)\

het aan de hand dragen, enz. — oo) onï tci orio\ aan

de hand gedragen; wat aan de hand gedragen wordt;

zooveel men aan de hand met zich dragen kan; ook

maar half, niet geheel. — (c&iabj)(KT)\ deel van een

inhoudsmaat, meer dan de helft en minder dan

(K) dj) mi \ een eind onder de rand. Zoo cko cbi oruj orn\ J.).

(Kn otj\kn. span met de voorste vinger en duim. o^?oö)

orh\ een span (vrg. ornoijiaru)). — (irmorh(ci\ iets

bespannen, bij de span meten (een ander zie bij

G) ^
N(KJiorn).

oo) o,-ï) \ kn. klank als die van een këmpoel of kleine

G) .

(KTj(£jiorn\gong (vrg. (wofjh). — (Kn (éi orh.\ klinken als een

o G) .

")(KJI(<

Oh

al van alle kanten geklank van këmpoels.

këmpoel. ajn as» (ko (èiorh\ spr.— cui asïio-J) a_i) arn \ over-

(kj) oiorï)\KN. een jank, jankende schreeuw, van een

^'nftn inncrp.n Tinnd (vra. orrtoiorr)?.\ enoitkleinen jongen hond (vrg. oo)o?oom enoiomoiornos)

(Kin). o3) ai (kt) (KD oo ott) \ aanhoudend janken.

o3) ai or)iz\KN. een jank, jankende schreeuw, van een

grooten hond (vrg. o3)aiorii).

(KJ)aiorh\ zie oi o3)Z ai orh\\

ai (K) z oi (Kii \ of tfo)7ioo?\KN. verzuimd, nagelaten, van

iets dat anders geregeld in achtgenomen wordt. —
on<trnizoi(KT)\ iemand minder geven of toedeelen dan

gewoonlijk of dan de maat is; het rantsoen vermin-

deren; schraal meten, van de maat inhouden of

korten. — riiCiTizoiorhosix iets verzuimen of nalaten.

(KT) (Cl asnji\ zie o)(KT)Z(ciosr)j)\

oi (Kn z (Cl (isnj) of (kt),oji asnj)\ en oi ikd z cci oi asn z tci osnj of

(Kj)ainiipi(ciasnj)\ buiten uitsteken en te voorschijn
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komen, bv. van iets dat in den grond zit of in H

water ligt.

nrt (kd z <n cm z asn n \ zva. (ncHiz:ci as)i/j\

en (Hl ni (C1Z (Hljj \ zie ai (Ut z on co z aJiji\

cnajizoiicizajici of oitHioi (cizm/j\KN.; rn ihi z ri ici z 11 cki z

ariccizaJiji of on aj) 11 cci z ri oji rn (ei

z

ckiji\ beviiild met

roet of ander zwart {vrg. (untcjoJiji).

aj)xn\KW. zva. <un ox,i (kojj^

on
(Hl (Cl (TLLï^\KN.

}
urn(0)\'Ki. de nek {Skr. griwd. Vrg.

crnaiasizaai^).

(hj)(i7}(ru)j]\KN. zeer nijdig of afgunstig, erger dan ae:

ajnauin\ — (cm (ei aijijj \ iemand of iemands woorden

nijdig bejegenen, opnemen of beantwoorden. — <kji

cnicciru aan \ elkander benijden, afgunstig zijn; elk-

ander nijdig bejegenen.

(Hiasiru.p gew. aji (cm (cjrvyi\ bet boven bet water of

den grond te voorschijn komen, 'zooals van een

visch, duiker of konijn {vrg. ai (ni zon xm aun). —
tBi(crn!in(nj}jj\ boven bet water of den grond te

voorschijn komen; fig. zich laten zien, van iemand,

dien men in lang niet gezien heeft.

ai ent z ai asn zaijin\KN. uitsteken of uitkomen steken, zoo-

dat het te zien is {vrg. cHiccicrLin). — cta 01 <cmz ai

O
(Y\ (Cl 2 (TLIJ) Of (EJ1 Tl (Hl Z 11 (Cl Z (Thllt \ ZVa.

O
ei imi asi. axi

Oh
maar van grooter of dikker voorwerpen. — ai azmz

rn (ei z tn/i rt aai \ iets ergens doen of laten uitsteken.

(n(U)zri(ciz(irnj\KN. iemand die voor een ander iets

gaat uithooren of heimelijk vernemen. — 01 <cmz ai

an<mzaayi\ iemand uithooren, uitvragen; iets uit-

visschen, bedektelijk naar iets vernemen.

»o)(U7(l^\kn. de gaping van een open bek, muil of

snavel {vrg. ajnasnajin en (Hkci tvin). — ccmaoaji-^i

ai aai \ een beest, of kind, doen gapen, den bek of

mond doen openen.

ajKci iu/i\KN. het open doen van den mond bij gebrek

aan adem, zooals door vermoeijenis {vrg.cHiam ajin).

oj) asn (üi (ei (uin\ aanhoudend bij herhaling den mond

opendoen uit gebrek aan adem.

rn o5i z mi aji z \ zva. ai (hi z ai cei Jji z w

chi 01 cm \ Chin., benaming van de laatste, luidruch-

tigste dagen van het Chinesche nieuwjaarsfeest.

»j)rm ^\KN. 1. een groote houten vork met twee tan-

den; zulk een vork met weerhaken om er dieven of

weêrspannigen mee te vangen, bij de politiewachten

in gebruik. 2. het kind van een achterkleinkind.

aaiaaaajicm ^ \ overgrootvaders vader. — ccih cm %\

iemand met een tjanggah vangen of treffen; iets tus-

schen een spleet doen.

a3t nrj cm %-- kn . wordt gezegd van iemand die de gewoon-

te heeft van iemand uit scherts of plaagzucht aan

te pakken, te knijpen of te slaan. — w-h/ncm^s

met veel takken of uitstekende punten {vrg. cHioi-an

<ncm^); ook diefachtig, geneigd om iets weg te pakken.

01 chiz cm ^KN.; {ri asnii z cm ^ \ in staat stellen tot iets;

het bezwaar verminderen, bv. een vaartuig, dat

aan den grond zit, een weinig ontladen, dat het

voort kan. J.). aai on asa z cm ^ \ in staat zijn om tets

te doen; tot iets in staat, voor iets bekwaam zijn;

een vijand aandurven. Vrg. aaiax,i\ — {nojizcmj

ajnaaa\ een middel om in staat te stellen; vermin-

dering van bezwaar; gedeeltelijke ontlading. J.).

oi(H)oicm\ zie 01 as 01 cm w

chi 71 eni 01 nn ai asniz \ naam van een vliegend insect, zoo

genoemd naar het geluid rêt-nong, dat het maakt.

ai ah z ai cm z aai n\ zva. 01 a5i 2 art aariztain\ — en asrrn 2 ai cm 2

aaijj\ iemand tot bemiddelaar gebruiken bij een hu-

welijk.

chiosiKkn. stijf, van de nek; verwonderd staan, met

verwondering staren; ook hardnekkig; standvastig

bij zijn voornemen blijven.

chkci\KN. gevoelig, zeer gevoelig, bv. van de buik;

kleinzeerig; ligt geraakt; weekhartig; ligt schreij end,

van een kind.

a o a„
(Hl 77 (Cl \ ZVa. (H1(C1\\

Q
01 (ui ai ici\wj. zva. (hi en (ci \\

(Hi(ci(ciaaij]\'Kïï. het uitstrekken van den hals om iets

van naderbij te zien {vrg. <hi toaayi). — asmasncci

aain\ den hals uitgestrekt houden.

cHtcocciaaijj^KN. schuchteren de oogen links en regts

wenden, en haast niet durven omzien {vrg. axicciasn

aaijj en xanriiciaaiaaji).

t)\k¥. 1. verkorting van cvirn\ of ^o'T7\ zva. on

mtumt&iw ook zva. (vn[(Ka\\ 2. verkorting van ojini\

gij, en voorvoegsel vóór namen. Zie bv. nntia asy/jw

ni\ I. kw. verkorting van ajnnn\ zva. (untijt\ axiaa\

, , a. ' - o.
en niasnw als voorzetsel zva. oji\ en r~n\ of tunw

ook zva. (R*f>jp daar. nacHioui\ zva. axi on tut (ui asn\\
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Q O Q . O j. O
m\cia\ zva. <uriasn\ prinses. mo<iiru\ of naam ru

Q Q '

-i

yn«ifl\ zva. (K),hrnrLi\ en (ki irn rui iqio,ton\ al

den tijd dat. Tiq,)J\ zva. QJiajkviaji^Jis «z. ^x)
o o a ClG)

(El ~J1 K7 7_ / iHl
f) \ ZVa. (KI .KI (El ~ï JlI *-/ iWTfl \ Tl (KI (101 \

- , . O (?) o
2e;#. asnasnaruiw of beter zva. (ki (ei ~jim ^z.(ia ia

TT o O o Q a * a
11. <d\ ^£20. rt_/?jT7\KN., -T3\ «HOT) o/ döi.m\

kw., doorn, stekel, <?» graat vanvisch. (Lrimtuarm

fhnn\ pandan-doorns. tti<rmirnJriniaji(rrniHiji\ ring

onder om het gevest van een kris met scherpe punt-

jes. — iuam\ als een doorn, als doorns; piekerig,

van schrift. — (Cv <nm a~n n\ wat als dorens gemaakt

is, nagemaakte doorns (vrg, nmmarnaspa). — aan

ajiirim ann\ doornachtig, tot doorns gemaakt. —
(Hii innnn-KhniHiip te piekerig, van schrift. — ajidri

cnnKHyi\ plaats waar veel doorns groeijen.

• O
Tl \ Zie (Uil Tl \\

onmz\ en (timzonm2\ poet. , geio. on rti ? ori ti z

\

N. , om

a Cl o // 7 •

(tlij en geio. (Hn3-aiiui^\K., voor een naamwoord in

benamingen van één hoeveelheid oim2\N., aai arm %\

K., twee {vrg. Tia.cn). on ua 1 11 rui 1 r> ti 2 \ asncuüaai

,ruij (of <Kii ion rti %) twee personen. rim z aai <uii la.p

.mi iui q aai (Lrj *a f) ^ twee j aar. nrim 2 ,7.7 rb? ^ \ aai (rui
^

aa(Ki\ twintig. cnmzM(Eiaaji\ twee deelen, twee

derden, ori auizorim z (u ckji aaji\ twee tegelijk, alle beide.

Q.. O , 14. o /
onm z (rui (ki i\ (Kïi rui? (vi (rui (ui n\ twaan. rimz(ruiiai\

aai rui ^ rui.hij \ twee-en-twintig. — tu7iri{raz\ poet.

zva. on iazonmz(na\\ — on asi 2 on ti 2 \ xri(rui?\ elk

twee. aarimz x.1 an/i, ? curi xa \ oei rui ? xa (ki (un xa ^ elk

twintig dubbeltjes. — on xa 2 on ti 2 (ta\ xaxui?xri\ iets

met zijn tweeën verrigten; op iemand of iets met

zijn tweeën tegelijk aanvallen. — rai 77m 2 onm z aa /i\

(Hiirimzonnm aan \ en (Ki aai on ti 2 ri *ti 2 (Hin of (Kionaoiz

... Q
on T) 2 (hO/i\ poet., zva. (Ki(Knon'-n2oni

:
a\^. }

ojiiKTirLi

z.- n
cuut (Kin \ K. , zie bij (Kii rj^nzw — .K7? 77 arui 2 on -Hm mi n

of (fair) rui z on nozari ooji\'N., aan üoktli q (uw aa/)\K. , bij

vergissing twee, in plaats van één, krijgen of ge-

ven. — (Sï<nf<Eï2\N. 3 (ekw^sk., in twee rigtingen

gaan; een tweeledige of dubbele strekking hebben;

de aandacht op twee verschillende voorwerpen rig-

ten of gevestigd hebben. — daioonoz\ en (L,nini2\

zie beneden.

"n q \ of ajnnq^\K. zie cm isii

q

w

o 7 000 a a ~

nn f \ grondvorm van (uir-nq\ t^nnn ^\ en Tim ^ oj

o o
trti Ti^w

Jf. Cl T Q«
rjTi^\ of (L71 on Ti ^ \ 1. KW. £» KN. ^«. (0.7 «S7? J^ ^ N\ KN.

bestier, regeling, verordening, schikking, beschik-

king, raad; wat onder het bestuur of beheer staat

v&n iemand, zooals van de overheid en het goe-

noengsbestuur in het désaland en van een bevel-

hebber. (KionTi^(L.ri(KJi'Ki!\\ geheel naar mijn veror-

uemng. ,kimm^ un ia itn osii \ zva. (ko asn ,iai q eun ia

Kti ? 57 hai zaan\(i\ — (nT}^r)(Hi\ geiv. iko on ti ? on ia \ N.

71
7iT>^jii\ of (Cn 71 m^ cm \ gew. ajionm^(HÏ\ ook wel

ajitnm ^.un en :k.i tim ^ .un ui[chi^k., curKKjiinonm^

ffmBK., naardien, nademaal, aangezien, vermits,

dewijl, daar. — <n\an^\ of (Liiri(xn?\ ietsofiemand

bestieren, onder zijn beheer hebben; over iets of

iemand het beheer hebben; regelen, beschikken, aai

nmq\ onder het bestuur van... En zoo ook naton

iiiuionm^w — on\xri2(unori!un\ OJ aci on ti ^ (en on nm \

over iemand of iets het bestier hebben of voeren.

Zoo ook on xa onm ^ (tm on aan w — 11 ti ^ ajnaan\ schik-

king, regeling, door iemand, onm on nn ^ (un aan of

on ii_i r>m <? ajn nart of on rtirim (uw aanx hetgeen , of

degeen die, onder iemands beheer staat; onderhoo-

righeid, onderhoorige. — Zoo ook aaionaruionm^

tynaans

II. kn. grondvorm van tnmrim^ of onruonm^\

en W7|T)^\ ook in gebruik voor bedaard, niet

meer hevig, zijn, bv. van ziekte of pijn.

or>T)2^\ I. Ar. . , KN. geest, ai ti 2^101yriji ^\ Ar.

&\1) «, 3
d-e geest van God, een bijnaam van Nabi-

Ngisa. — tnmtqtun<Hi\ Ar. Jl^-»., geestelijk.

II. KW. zva. (unxrnaJin\ — mon(eiz^\ en (Eion

on ixTi ? q\ zva. (La;iTn(Kiji\

mcun\ of mmxjri >. KN. , iui(ia(m\ of ia (Laaa\ KI. aan-

gezigt; ook het vlak, de vlakke zijde van iets, zoo-

als van een papier; van een saro?ig , de breede

streep met naar elkander toeloopende punten, die

van achteren gedragen wordt, majruzp je bakkes,

gemeene uitdrukking. — [cci(niun»cr\ aan iets een

vlakke zijde geven; aan een djaiit voor een saro?ig

de miun teekenen.

tkuki\ I. KW. zva. tui iEi rei ia i\ (?). iHirinuimtiun\ en

verbasterd (Hinmaji,\ naam van een Titan, die van

tijd tot tijd de zon en maan zoekt te verslinden,

en zóo de oorzaak is van de eclipsen. (Skr. R ah o e).

II. TKtm\KN. naam van een boom en van het hout

en de vrucht daarvan (vrg. majirLiafi/)).
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m^ajn\KH. toeroep: komaan! welaan! het zij zoo!

m ^ajnthn\ zie naa.m<m\\

o . 7 .. T
nr> na

i
^ a/n aa^- zie bij crinaz^\ 1

o O
«SI,

T7 ^ &//? 0/7 *^/7 N #&£ ^ f^77 -£2 ^

G)

{(tmt}h\K.vf. alarm, oproer.

na q a/nas: sk^n. , ti ;> il-t? &/M \ N. , na^ajvas}'\K., heil, wel-

zijn, welvaart of geluk, voorspoed, daar niets aan

ontbreekt; edel, goed of deugdzaam zonder eenig

getrek {vrg. (h~i mai^i asnn\ ajn as: \ onder oji as: \ en

(Lm!uvi\ I.). nn ^ajn Katharen (ia \ edelmoedigheid. naq

ojnxivjfHiajj (hoj)\E.. gelukkig, als bijwoord. — om na?

cun as: anji\ heil, welzijn, welvaart of geluk, daar

niets aan ontbreekt.

zie natnaxutati axt,m/j\na ^ ajn tn axa cm n\ en na ^ om on n tm n\

G) . y
na^ajnas:\ zie na^ajnae:^

na^ajnajia\ zie na^ajnas:\\

Q Q O Q Q O
na ajn (hon na (e.1 du aan \ zie ajt asn ann\

naajnanj\^N. zva. on"io)Mj\ gepraat, waardoor

iemand gehinderd wordt.

naajncmj)\ nacEiaJijan/j en (homaajncm/i\ zie bij a^am

nana^aa jo\ zie bij aini^w

o . a a o O
naa.ma<i\ of na ^ a_,ri an\ gew. naan\^., na a.m tfn cmn\

gew. na om cm/j\K. , dag in tegenoverstelling van nacht

(Skr. röhina, voormiddag). nrntatuKOis na (mem

rnp dag en nacht. — a<nnaajnpamj}\ gew. aanna

Q O o O
ïO(KT^\ en aamaojn (man_aa/j\ gew. aoinacm<Kicmn\

door den dag overvallen worden, oji fa cni onna om cm

ooji\ de maan bij dag.

nana^aa\ zie bij anna^

naajn\ zie rLjaJn\s

naajnna\ of ajnnaajnna\ en ojtj ti ajn na \ kn. in ver-

warring, ordeloos, bv. van vlugtende troepen; en,

zooals ook aaajnna\ orde- en wette- of regering-

loosheid, anarchie.

naajnna\ of ajn na ajn na \KN. groote beroering of on-

stuimigheid, bv. van de zee; onstuimig, van een

geschreeuw, dat ver gehoord kan worden; fig.

groote beroering of onstuimigheid van het gemoed.

o o o
naajnaa\ zie a/n na ajn ojuiw

na om v) aa cm /i\ zie na na aa cm n\\(nna onn\ aiaacmji^

q o o
na om aa cmn\ zie n-)cunoAii\

na ojïi (ia tj aan\ zie na na aa cm n\

ni^(Ki\ zie na(KQ\\ na

^

ck>? cba trut \ zie nacKi (&?<ru\\

naaaajmajin\ zie naajiw

m^ &r zie mojtw

ook ajinaajnaJifi^ azn naw ^&na xjti ajin\ een schep

nicuniniasiin of naa.uiax.i asnji\KN. sober, matig, door

onthouding of ingetogenheid ; het sober hebben 3

dóór schrale kost te krijgen; soberheid, matigheid,

ingetogenheid {Ar. '^[j , oefening in onthouding

en ingetogenheid).

naajnaa^\K^. 1. zooveel als in de beide holle hand-

palmen genomen of bevat kan worden. 2. kn., aa

aJLi(mjj\Ki., gewasschen, van het aangezigt; en zich

het aangezigt wasschen, vegen of afvegen; en zoo

rijst met beide holle handpalmen. n~>cunaji^\ of aa

na ajnoji ~m na ^\ met bloed gewasschen, van het aan-

gezigt. — uL7iamajiji\ iets, bv. zand, de beide holle

handen vol nemen, umajn oji ^i axi {of (Knani) de voe-

ten van iemand tusschen de beide handpalmen vat-

ten., poet. voor rail om (zi (kanhoj|\ of amakw — urn

aj7]M-~>i\ mv., en, het aangezigt of de wangen met

beide handen wasschen; ook, oTin a,vi af)\ ki. , iemand

het aangezigt wasschen.

naajnaAJj\ zva. na^ajnoAJjw

na a.m ojui \ of na a.n Ojii \ ook ojnnaajn awi \ KN. , en veelal

O O j. Q O O Q „ Q
na om on \ of na om aja cm n \ en om na ajn aa \ of a^m na

a^maa tmj)\K. , het offerfeest na het einde van de vas-

ten in de maanden Ramëlan en Bësar; iets op dat

feest offeren {Ar. [j[^^a > of met het artikel [^y^^]),

de schapen die geofferd worden na het einde van de

vasten op den tienden van de twaalfde maand, mis-

schien verbasterd door verwarring met het Mal.

ari-raja, feestdag. Vrg. na ojüi ).

na^(Biimji\ Ar. ^Ld,*»-, > KN - barmhartig, genadig,

van God.

na^(EncHr\ zva. na^iEiiann {Ar. JL©,**-,)-

na^(siaiaijj\ Ar. x*^-,) K-N. genade, barmhartigheid,

rvi^\ terugkeeren totvan God. (Eiauiq om na ^ cej\

de genade van God, een Arabisch-Mohammedaan-

sche uitdrukking voor overlijden.

naama:-nn\KN. niet afkeerig van iets {het tegenoverge-

stelde van rna^mcu)), wel genegen, niet ongenegen;

wel lust in iets hebben, met lust iets doen {Ar. L, ^e ,

gretigheid. Vrg. a>aaja).— na ei ajna7nn\ genegenheid

en welwillendheid betoonen; met lust iets doen of zich

voordoen te doen. — eminaajncen cmjjs toegenegenheid,

welwillendheid. — (oaojwaTn *]<mi\ maken dat men

lust in iets heeft, door zijn afkeer tegen te gaan.
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ni(HlJl\ zie (UT) n>i (Hlji\

rnnm(ha/i\KW. zva. ricmzri(i<Jiz\ blad, loof, en (unrui

ojiii\ wenkbrauw (voor m aj) z (hiji\ zie dJioicunziHin

en <YiauiZ(Hi\ Vrg. ook rnmzHi).— nri'-mcncïmz(Kijj\

kn. nog niet geheel ontwikkelde bladen, die onmid-

dellijk 'uit den wortel van een boom spruiten; ook ie

nog niet geheel ontwikkelde bladen van de Aren-

boom. (ish<cm (hti nuïdTi on ttp z <n rrn (of nri nn z rn crni z cmn)

,

spr. — rjum2(hn/i\ als een blad.

O Q.
ni(Hi\ KW. I. zva. aj) uut a~i aan of osii (ui q ojïioji uui (O

(inn\ strijdperk, de plaats waar gestreden wordt

(Skr. rana, tumult, strijd, gevecht). ni(Hicm(Hi\

of m cm cm aa \ ook cyioacm\ of ^11 rniHiz 011 \ slag-

veld (Skr. randng g and).

II. effen, vlak. ccrt(Hia5ii <~noa\¥3S.. geplaveid.

III. zva. (v»in(Laz(hri/j\ G.

IV. zie ajjn-i ihnw

T7*n\KW. zva. (en oajj\KN. een meer (asn<ruam) in 't

gebergte, door bergen omringd.

cnniz an\K~w. zva. cnnizann (Skr. rdna, een blad).

aji,pi\ of tui cu)iur\KN. 1. voldaan, tevreden, vernoegd;

tevredenheid, vergenoegen. 2. verkorting van cv^aaw

(Kn (hit tui rui !ha\ vergenoegd en tevreden; genoegen en

tevredenheid. — aai (uicht(hiji\ genoegen hebben,

van iemand dien iets genoegen doet.

'i'f
'&

tijonkw. zva. (UKnaairui^w Vrg. nrjaa^

o n . o .

<ii<-n iHi\KW. zva. (tm <£i ten ni \ run izi ccn <~n \ (un(uifi\ (un

mn ni asriiHiji en tui ^.i cmn\KN. voor loon ergens padi

gaan snijden en daar blijven totdat de oogst afge-

loopen is (vrg. aai-n). (tw tuui ^cnnri aa\

o . O o
(unmtuvjw (Kj)Qj)(un(un<v)rn cr)(Hi\ spr.

o
(nnnHi\KW. zva. (V) en tui z (hi n \ en zva. ai oji

z

rt iK.fi i cun ij\

KW. zva. cun

ti^^xkn. gebroken, beschadigd, bedorven; bedroefd

(Skr. r o eg na, gebroken, beschadigd; krank. Vrg.

nian). — [o^(hj^\ beschadigen, bederven; bedroeven.

dji(HTiHn/j\ gew. (ui^tHyi^aaaaai^YJ^. klein en fraai,

zooals van bloemen, loof, snij- en lof-werk of sier -

raden (vrg. (uitHjanyi en nr)aaaain).

(ut(hTj(Hnjj\ gew. tui na aan ~ji (hi(hiijj\KN. gekruld, zooals

van lokken (vrg. (uiaaaaijt en (fcjiaai aatHiiji).— (uiihj

(Hn-^i(Hi(H7Tjj\ een zacht gesprek en vertrouwelijk

onderhoud onder wederzij dsch knikken met het hoofd.

(utiHi^pK^. aanhoudend door vrucht gevend, vaneen

vruchtboom; aanhoudend door inkomend, van in-

komsten van een land; aanhoudend door en gere-

geld werk krijgen, om daarvan te kunnen leven.

^r)(Hl\ VOOr Tl 0Ol\ Zie (UI (HTIW

na mi ah z cm\ zie r~nihn\ I.

(n rriz(n(Hi\ beter (naiz7iajiii\KN. uitvoerigheid (van en

(nrurtzrixmri). rtn^zriiirwfnaizohupis in veel snoeren

neerhangen, tui <n <~n z oi aziri \ de bijzonderheden, die

een verhaal uitvoerig en sierlijker maken. — rqiociz

rnicm\ uitvoerig; uitvoerig zijn, in het spreken of

verhalen. — (nnmrn^urn (hijj\ uitvoerig verhaald; een

versierd verhaal. (uicnn^zoriazrpaajix zva. (umn^nzri

rnccmw
f a-

a am rnm

^

\ KW. zva. iki)(k/i^\ en itui q un asti chijj (vrg. oji

aan aai); kn. zie noaoi^w tp. kreupelbosch aan den

afgang van een hoogen zeeoever, boschachtig strand.

m(L~m(Hi\ of <-n(hJi(Hi\K'W. zva. oji cm \ cmasm?^ en nrt

(Ei^itH7i\ (Skr. ratjana of ratjand , het in orde

brengen, schikken, compositie, pk.), kn. kwelling, sto-

ring van de rust van het gemoed; aanvechting, verzoe-

king; zva. cncmz(idi\ of (Cicncmzcuji (Skr. randja-

na, kleuring, schildering; en opwekking van harts-

togt. Vrg. nn(cm(H7i\ en rnasriaai). — uuixrmaas

(uitan^iaaiw — asi(cni(Hi\ en ti tui tem ihi \kw. zva. {(uitEa^KHinw

kn. de rust van het gemoed storen

vechten. — tui an (ern aa \ het aanvechten ; aanvechter.
t
3 Oh

(ui(cm(Hi\ zie -ncmwiw
s (Jh Oh

nnn-nn,Hiyi\KN. een stellage, waarop bij de Gamelan

een (ri(imz!th\ (Hnnn(ihz\ of ihtk^i (hhji geplaatst

wordt, cm ibi rvi on ^*to rm (Hiyi\ een heel stel game-

lan, m^ z ni .vm (hnyi\ twee heele stellen gamelan. —
t) um (n(Hn^ri(Hi\ kw. water dat door een goot loopt,

volgens de Dasa-nama. — n^amniHKi onji\ de stella-

ges bij de gamelan.

?i<-0 77,?j/7?K»rt\KN. takken of rijzen voor brandhout

(vrg. no rui naijl ) . !H~n cvvirin-i rn (cm (htui \ klein brand-

hout , takkebos . cun cem o urt (vui rin^rn cem (hkiji \ klein

brandhout halen of sprokkelen. — (n{ai7i(n(i^rn(HYiji\

klein brandhout kappen.— .n7)^rmmm\ gekapt

of gesprokkeld klein brandhout.

nirm(Hii\ of (ui(urti(HTi\K.Vf. zva. oji rt ihti ajj9\ en tajiq

(uii (mi (hi/i\ ook zva. (uimr>(Hi\ aanvechting (Skr.

randjaka, wat aandoening of hartstogt verwekt).

— (W(crn(Hri \ moeijelijkheid veroorzaken; ontrusten,

kwellen; (in verlegenheid zijn, zich ongerust maken. G.).
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(ui izin oni \ zie nn vnn om w
s O <>

no{C7noj)/i\KN.; uciosiri oj)n\ een tak of takken afslaan,

afsnoeijeu (vrg. nnonaJiji\ onosn?\ ue.iiui tryt\ en icci

(EA^jKKJih). — ucixrw oj) ^a\ mv.

nr> nam ajiji \ zie nn tem (uijj \

(uncrn tEiji\KW. zva. (ui(EJiomri\ kn. beprikt; met kleine

gaatjes, scheurtjes of berstjes; getatoueerd. — taj

(cm(Ejj\ iets beprikken; ergens kleine gaatjes in

prikken; een prikkelend gevoel hebben, op de tong

of op den huid. aziazm <E/i'-ji.azm t&i./i\ tatoueren.

nn^pimn/j\KN.; ixnxrn om n\ iets vlugtig, in de gau-

wigheid, in ruwe trekken, alleen in de hoofdtrek-

ken, maken of ontwerpen; van iets maar een over-

slag maken; iets oppervlakkig, globaal berekenen,

bij benadering bepalen. — nnxm cm on n\ wat in de

gauwigheid, maar vlugtig, gemaakt of gesteld is;

oppervlakkige, globale berekening, opgaaf bij bena-

1 Q„ O f Q„ Q
dermg. nn<cm.yr>pi&Jinnasn\ zva. cmmnnioji nn asnw

o/ . o/nnxm\KW. zva. tunomw — ncïomKN. zva. anomw

en iets in zijn gedachten projecteren; het geraamte

van iets gereed maken. — nn oonv gereed zijn

voor iets dat in gedachten geprojecteerd of beraamd

is. — nn(cpi^ofifi\ wat voor iets, dat geprojec-

teerd is, in gereedheid gebracht is; een geraamte,

bv. van een dak; de genoteerde onderwerpen voor

een te schrijven stuk.

nnosrh\K^.; nn vnri cci onn\ iets scherps of puntigs, dat

uit den grond steekt, waarin me?i ligt trappen

kan. J.

cuimhrgjt. geheel klaar; geheel hersteld, van een zieke

of kraamvrouvj ; ook eenigzins wijd uiteen geplaatst.

— ca<cm\ wijd uiteen plaatsen.

cnnnxrrti\ 1. k. van mnasr)\ en van nqnn ruiw II. KN.

nageboorte, zva. (tvn^a^vnnw

cnnnap\ kn. kantwerk ; passement
;
galon (Port. renda,

kant, naaldewerk). — ori\inop\ iets van galon voor-

zien. nnononon\ gegalonneerd, met galon.

nnon^\ zva. nnoxi^w

on nn on ^x Ml. ren dam, ingedoopt, indoopen.

nnon\KN. een mondtromp, een instrumentje van ijzer

of van aren-hout , of ook van bamboe, dattusschen

de tanden gehouden wordt. — uaiap\ op een nn

on blazen of spelen.

t>
:

£o\ 1. kn. naam van een kleine vrucht van een hees-

tergevjas, die een bittere smaak heeft en door de

Javanen met sambel bij de rijst gegeten wordt;

6. KW. , (UI nnop\ of I(UI on\N., (UI nn rn on Z 0J1JI Of UU)

ononz(vij]\K., toestel, toerusting; tuig, werktuig;

de boeijen; middel om iets te vangen, val;

list, listige vond; ook iets, zooals een gebouw,

dat ergens toe dient, (ui nn on im mn nn \ gevangen-

• Q O Q. O O O
nuis. (Knriaj) iei oj? oiostiz^ (hn nn on \ spr. oei (Wjrjion\

naam van een klein soort van geiten. — nntzions

nnca,irionz(uij)\ goed toegerust; goed uitgerust, ge-

ëquipeerd; zich toerusten; en iets, bv. een schip,

toerusten. — (Einnon\ iei nn on on z (Kjiji\ hetz., en iets

of iemand op een listige wijze vangen of verstrik-

ken. — i(Einri(Ki(Hi\ uuiri (hiz (ki ^n\ iemand of iets

met het noodige toerusten, uitrusten, equiperen. —
cuinntKi(tvi(Hijj\ wordt verklaard door cnajizcEJi^ojn

(Hij) \ in het spr. on cun z nn am nnkui on dn oji nn on uw on

ti/mn maar het zal wel het Mal. perentian,

rustplaats, zijn, van Ju& , stilhouden, rusten.

ti«.w7\KN. ketting, keten. — trnrion\ ketenen, inde

ketting slaan, aan de ketting leggen. — tuinnonan

(ihionji\ kettingganger ; en de plaats waar de ket-

tinggangers zich bevinden.

rnnnzon\Kyr. zva. nniKo\ (Skr. rata, sterk met iets

geoccupeerd). — on i onzon kn. met harteleed of wee-

moed terug denken aan het verledene of een over-

ledene.— ^ £f
CKyi^ weemoedige herdenking.— oni nn

(Hion/j\KW. zva. omnn^nKN. met weemoedige ge-

dachten vervuld worden bij het terugdenken aan

het verledene; met weemoed herdacht worden, om

nn (in on op on n\ aanhoudend met weemoedige gedach-

ten vervuld worden.

<ufé^\ zie -rm^ I.

Q Q o o n O O Q i ,

nnon?\KN.; nnon?nnon^\ en uvnon^\ kermen, met

hooger toon van stem, da?i i&ÏQa^ ook om iets

kermen of huilen, aanhoudend lastig aandringen

om iets te erlangen; kermend.— (U(a7ion%\ gekerm.

— (uiasiioninnon ?\ algemeen gekerm.

nn on ? \ I. N. , (uian?\~K., afvallen , neervallen , van iets

dat los gaat of zich los laat; ontvallen, bv. van

een boek uit de hand; afgevallen, bv. van een vrucht

van een boom; fig.
gaande worden, bv. van iemands

medelijden (vrg. iinnzrionznnyi). — [m^^am\ ro

(Hi^(un\ op iemand of iets neervallen; (ook de rijst

uit de aren stampen. J.). — ^a m<? (un nn ooi \ iets

laten vallen uit de hand; een tand verliezen, en
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doen verliezen ; tranen storten ; een ongeboren vrucht

afdrijven; een zwangere vrouw de vrucht afdrijven;

gunst of medelijden gaande maken of zich verwer-

ven. [03 on? om on !nn asn arui onyi\ de talak verkenen

aan een vrouw, die dat verlangt. — -r\on^3jnmrt\

(ut£n^curi(Hy)\ wat afvalt, het afgevallene, afvalsel;

ligt afvallend van aard, brokkelig.

II. kn. ; (<znm?\ kermen, met lager toon van

- tui [03 (ui
f
\ gekerm.

(«3^n lang verward

kruipgewas , of zoo iets, met de handen af- en uit-

trekken, ruwweg schoonmaken.

rnan3nj)\ verkorting van waiaaaaji\

a O -o
noooo3jj\ Zie nnruniKiW

TiMimi\M.; nnMiWM!hrn/)\ klein en fijn, van bla-

den (in een regte lijn. G.).

Ti mj «ttön -KN . zva. ojtnr) Mn/is oolc gebelgd,

stem dan io3chi?\\

zva. an}fn\

KI. van cm (ui.
Oxp en o£03(hijis — [03^

O Q
un \ zva.

ajn of)arnori\\

^j^m^xkn. een vlaggetje aan een lans.

fn r-mrn^azrmji\ zie onn^zin(hnzcmn\

osn/)\ zie

O
O.0 03
S ^

f zie nrm a^
asn/)\ kn. digt inéén, goed aanéén gesloten.

O
een pager. — 0303 031ji\

O
03 !fn osp on om \ iets digt

als van een weefsel en

iets digt inéén maken. -

inéén doen sluiten.

Ti^jd^x oolc wel, vooral in poëzie , m(hoasrrjj\ kn.

harmoniëren, harmoniërend, accorderend;
fig. ia

harmonie, eensgezind; verzoend; overeenstemmend,

overeenkomend, sluitend, passend (vrg. (ui asrt asn n\

grondvorm asnasnj^). — {Sj
)
fê?

)
'W fniKr, '

s doen nar '

moniëren; eensgezind maken, verzoenen.

tims^nkn. af, afgehakt, afgehouwen, afgekapt, af-

gesneden, afgebroken, afgeknapt (vrg. niicmcKnn).

— [03i-hn(Kjin\ iets afhakken, afhouwen, afsnijden,

afkappen; in eens breken of doorbreken. — [aziaa

(ki ^A.nrj(ur)\ iets in eens doorbreken; iets in eens

van iets afhakken; iets doen afknappen. — cui^n

ihn(KJi-ï&(HTji of fcuiirn ik^ ^A<Hyt\ afdoening, bv. van

een koop. — [(uiihi oji ^&\ iets, zooals een Jcoop of

een regtszaak, afdoen (vrg. (03&i~j}03\ en 1&1

(KTJI bij IKSMJlJl).

nvn(Hi2Mj]\ zie bij 'vim*

,t777

Oir

^m^,wflk^\KN. geregeld in de bijzonderheden op elk-

ander volgen, in goede volgorde; ook goect in de

bijzonderheden overeenstemmend met iets anders.

m^^xKN. regel, orde; gerangschikt (vrg. nna3a3y\

en nncmiEnjj). "~^ g£M ££.^/T
rijen, op rijen of re-

gels. — {03^i(U}ji\ in groote menigte.

<-£<h?^n zie on^djmixnp
^

rn rn rn ihp ajiji en tim ajij}\KN. in een aaneengesloten

rij geschaard (vrg. ^mojij) en nithna3i/j\

nncm (zyi\KN.; 103110 (ey)\ iets arrangeren, vooraf re-

gelen, ordenen; aan personen vooraf ieder een be-

paalde taak opdragen; iemand vooraf voor iets dres-

seren of oefenen (vrg. -nanojift). — nrtm^nmji of

ajino chn (&t aaji\ het gearrangeerde, vooraf geregelde.

— aji!03(i{) rei /) \ het arrangeren, enz.

Ci
O^IT

o3mcmjj\KN. (nauwelijks merkbaar kreupel, bv. van

een paard of buffel. J.). — (nMon^KN. digt, bv.

van het dikke loof van een boom ; dik , zooals van

een rookwolk; druk, aanhoudend, bv. van een ge-

y O 7
.. O O

spre/c. — om on cm o \ zie bij omosncmn\

T7 *n<rn,i\kn. sterke of vele beweging of schudding;

veel beweging of opschudding in een land; zeer

bewogen, ontrust, in het gemoed.—
K
a3oncmjj\ zich

ontrusten, den moed laten zinken ; iemand ontrusten.

on nn 2 01 on 2 cm n of nnnmen (m2omj)\KN. afgevallen, uit-

gevallen, neergevallen; afvallen, neervallen, van

vele voorwerpen (vrg. ti^^ en oncmzonicrrri cmn).

— on (032 on on 2 cmji\ van een boom de vruchten doen

vallen, een boom kaal plukken; de haren uittrek-

ken; fig. van veel iemand berooven, door hem te

plukken. — on 1 03 2 r> asii 2 cm \ een boom van zijn

vruchten berooven of ontbladeren; de haren uit

het hoofd trekken; ook op iets neervallen.— on 1332

on on z cm on am\ zva. [03 on ^cun on orn\ van de vrucht

van een zioangere vrouw.

m(Kii3)jj\KN. in een rij achter elkander (vrg. ^non

™J)
en onn^rnmyy). — ^ t£*# j£«i|> <^£™™

™Jl" ^$2^™/? °f ^tS^^JcySJt in een

rij achter elkander gaan of zich bewegen.

Tl <K7;C77/J\KN.
o

«a.
/j\KS. ;

[03(hno3ij]\ een jonge boom of plant,

bv. een jonge kokosboom, dieper planten, door hem

aan één zijde te ondergraven en dan in de gemaakte

kuil af te doen zakken. J.

mm\KN. een fijn gevlochten mandje, bv. voor werk-

mandje of vruchtmandje.
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•-n^TxKN.j mmzahm(Hi\ aan flarden; gescheurd, zoo-

dat de lappen er bij hangen; fig. geheel verarmd,

geruïneerd.—; urn m\ geruïneerd
,
geheel verarmd zijn.

(ui(hi\kn. een ligte berst of scheur (die niet door en

door gaat); van liet hart, ongenoegen (moji q) ;

tweedragt, tweespalt (vrg. (UKcoasti/i).

T7 (hi \ zva. m (Ni \ alleen zn (ki ten asn aa \ nier en daar

gescheurd, met veel scheuren (vrg. a(irhiiwnrian\

O
en (cmn?).

naah\KN. digt achter of na elkander; kort op elkan-

der volgen (vrg. mmriah). m ah na ah \ en na ah na

ah\ op de hielen gevolgd door een ander; onaf-

scheidelijk bij elkander, onafscheidelijk aan elkander

gehecht of verkleefd. — mmxnaan of (uiaaahfui

aa/j\ digt achter of na elkander; digt bij elkander

zich houden; onafscheidelijk bij elkander zijn.

/nTTnjKjnKN. in een rij naast, achter of vóór elkan-

der; en een rist of snoer (vrg. na ah), mmm aam

mmiiah\ in een rei naast of achter elkander gaan.

ajimmmafi\ een rist of snoer, bv. koralen, aamm

mah\ benaming van de letter om \\ mmm ahmmm

mm spr. nauw aan elkander gehecht.

mi(cim(Hi\ rijgen, aan een snoer rijgen (vrg. mtaiz

mmm). — "7 ^IV <$ ^ geregen zijn; op eeu rij vóór

elkander. — mtazimahzn\ ?nv., en aan iets rijgen.

— mnimahtvri(Hiji\ geregen, het geregene; waaraan

geregen wordt; bij risten of snoeren; in een rij

achter elkander. — oji m /«si m ah \ het rijgen.

maa\ beter m arm KW. zva. (unxrn\ en man^w KN.
Cd Cd

gebloemd fluweel; en naam van een fraai herte-

beest met gevlekte huid (isnixsiirun).

mam\KN. de katoenboom, daar de kapoek aan

groeit. na arruun rui (Kjijj \n., toamui aa «K,, de wilde

katoenboom. naamaaiaa\^.,aaani!t^maa\^., naam

van een Bandoe-soort , waarvan het hout tot kris-

scheden gebruikt wordt, aai om (eiam il asn zm nh z na

OG)OG) .

l

om\ en cli on ie i on vnam m aai z m xa z na am\ sjor.

mmmmmz\KN. traag en sukkelend voortgaan, maar

langzaam vorderen (vrg. mmzmanm\ mamasnji

\mmmamz). — m (xnai arm z m U^IVom z \

en

telkens

stil houden onder het gaan. — mmmamzaan\ ook

wel mmmam zaa aajj\ sukkelend, maar langzaam

vorderend; teuteren, tenterend.

mmzorn\KN. I. een weduwe met kinderen, of die een

kind gehad heeft; ook een van den man gescheidene

vrouw (Skr. randa). m na zom on asii\onji en mmz
o o O

amaaiaji\ spr. — mnazonnKi (Biaaji\ en mmzarn
Cd 'Cd ' gj

(èianrui\ benaming van bijzondere soorten van een

gending. — aaim am an/i\ weduwstaat; de woning

van een weduwe.

II. (rbnda) Holl. ronde, de rondgaande nacht-

wacht; de ronde doen. — ajimmzamaan of muuz

omaa,i\ wachthuis van de ronde.
Cd c-^'

mmzm aan

\

kn. talmend , talmend voortgaan , niet voort-

maken (vrg. mmrjaanz\ en mam asn/)); ook klon-

tjes meel met eenige andere ingrediënten in water

gekookt. m<ijiahmnazmar)i\ naam van de zoo toe-

bereide lekkernij.

mmmamzaaji\ zie mmmamzw

mmzmamzaaji\ zie bij mmzaaji\

momaayisKN. langzaam (niet vlug), bv. gaan of schrij-

ven. — itaiarnaaimiHri\ iets langzaam of langzamer

doen gaan. — naam aai aa^\ op een langzame wijze

gedaan. (Komaaniaaiamammaoxvis hoe langzaam

ook. — aaimam aai aaji\ te langzaam.

-n<rmaai/]\K.N. onveilig, van een plaats daar het niet

veilig is (vrg. (mkeu). — {(uiamaain\ iets langzaam

en voetje voor voetje naderen of naderbij komen

(vrg. mamaain).

marmasnn of wam asn n\ kt$ . langzaam vorderen of
Cd ^ J » CJ <-JI °

voortgaan, door uitstel of vertraging; talmen; ge-

talm (vrg. mmzmarn). — io(W) asnji of aziarri asnn\

langzaam voortgang maken. —
O
n
C

voortgaan.

mnqmcrmasn^\KN.-, m{(mmanma^in\ schrammen, door

schrammen kwetsen, zooals van doorns, die ergens

langs gaan; fig. iemand valsch behandelen, belas-

teren, zijn gemoed kwetsen. — aaimmm arm asn n of

m laaimam asn/)\ geschramd raken.

cuiam\ of miêiza^i (uiorn\'KN. de westmoeson, de re-
"» CxJ

J
' S CxJ

gentijd, het natte jaargetijde, in een engeren zin de

zevende , achtste en negende mangsa, in een ruime-

ren zin van de vijfde tot en met de tiende. — oji

am (trï aan\ de wijze waarop de westmoeson heerscht

of zich gevoelen laat, bv. zeer nat of bijzonder

droog: in het natte jaargetijde geteeld (vrg. (uimn

'~nam\KW. zva. mamz (uiamn\ (een wolk die door den

wind voortgedreven wordt. G.).

jrtgang maKen. — tmorn (isii m aai \ of

(vnamasiimaai\ iets langzaam of langzamer doen
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(UI (KTJ).Kri/1\

O
<~n (cm \ KW. £##. (*v7},r??7\ (#r^. "77 ,77777).

O

o(^omKN.

s##. aow o™ o/" ri rLirjnn (ki/i^

CJ
stil houden

,

op-

houden, öy. e>tf?z schepen, die ergens ankeren,

mi ,77777 ^ \ kw. 2#a!. (hna^r^)jj\ — oith^kn. met de

voeten of poten trappen o/ stampen; driftig, voort-

varend: TP. zva. rn>vimrnf)\
rtJ

li <Fn '~/l

-n (cm ? \ KN. ; n^mm ^ixm ^\ of -n a^ ^ nn n&:^ aan-

houdend steigeren, van een paard; van vreugde

opspringen, van een mensch. — \juizrmj\ steigeren;

van vreugde opspringen.

Tj(cm ikïi n\ zie nui azm acn n\

nrnmn (uin\KN. ; ucna^niiui^ van iets het ééne stuk

vóór, het andere na, afsnijden, vooral van een prooi,

waarvan ieder een stuk neemt. — nmm im ~/ï cm n

een beest, dat een mensch ge-

wond of gedood heeft en tot voldoening aan de bloed-

wraak geslacht en onder de bloedverwanten verdeeld

wordt; ook van een leest, dat om onheil te ver-

hoeden ergens afgemaakt, geslacht en onder de

menschen verdeeld wordt.

"~nnm (e>i n\ Ar. radjm; tvcixnri £m\kn. iemand stee-

nigen . — wti ,77777 cei ~m am nri op on sn tn (ui z ajiaji nsnji \

of (ia tï ir??! (Eoojnon ijl) tui nsri -n n^ 2 onji \ schertsende

verivenschingen , van een man door een vrouw.

Tvorn frequentative vorm van (unvnrïw oni'-nosmxn

ann\ bezeten door een boozen geest; ook woedend

driftig, zoodat iemand wel bezeten lijkt. Vrg. arn

MJf\ bij

of naxnm xji-^il

ojïi ,77777 w(Ui 77777 dn aai

m(crn\KN. pakmand, om op den rug gedragen te wor-

den, of, een grooter soort, bij tweeën op een lastpaard.

ti ttttj \ KN. ;
(«3,77777% tegen iets of iemand aanrennen,

er op instormen (vrg. ,7577 77777 \ ,7077777 ); fig. ook ding-

en of staan naar iets dat bezet is , bv. een post

,

dien iemand bekleedt, door onderkruiping; (vaneen

ver afgelegen plaats koopgoederen op de markt breng-

en. G.). — \xnx:inxn<ri(KYi\ een paard of zijn volk

tegen of op iemand of iets aan laten rennen.

TitKi.pKW. zva. (t>i trui ojiji\ verkorting van omiionnx

(ui(kuis\kn. 1. bros, van iets dat gemakkelijk met" de

tanden vermaald wordt (vrg. (uannj en iui o^rrriji).

2. helder, van de stem.

tui onj\>? \ kn . broos, van iets dat ligt breekt, zooals

een fijn porceleinen kopje; van edelgesteenten, met

berstjes van binnen; in gruis, tot gruis (vrg. (ui

£7^\ en asnanj^j).

O
(ui oji/j oni/j\ zva. (uanjj.Krin\

(ui(Kjjj(Kii/i\KN. gekneusd, zooals een riet; ook door

wrijving of kneuzing vergruisd of tot gruis gema-

len (vrg. ajionji?). — anorjjionin\ iets kneuzen; iets

door kneuzen vergruizen.

nnn^2r)Hjj)Z!Kriji\'s^. benaming van een oorversiersel,

dat in het midden een grooten steen heeft , en twee

rijen kleinere er om heen.

(ui (hnjj (uij>\ gew. (ui onjj oji -^i onjj iuijj\ kn. prachtig , heel

fraai, van iets fijns of dat fijn gewerkt is; ook

schitterend, fraai glinsterend, zooals dauwdroppels.

tui annojijis ook naam van een gending.

<~nahmn\ en niohamon\ zie nnan\ I.

(ui(Hi\ zie ajniuiw

,to)\kn. wild, niet mak, onhandelbaar, van een rij-

of trekbeest (vrg. (kniuiasriji en nnxnajiji); boersch,

ongemanierd, van een mensch.

1

mw)^\ ook tioti^n en firawi^KN. vochtig, nat.

drassig, moerassig, van den grond (vrg. mn (Eiwp

(un (Ei am [I en <nni(riao)^\2.)

Q O
tïoo)^\kn. in fijne straaltjes neêrdruppelen, van water;

in fijne straaltjes regenen. Zoo ook cunim on (ui ^ti (ui ^\

(vrg. <-mji*Kn,i en irmtEKi^).

TTjffoi^NKN. gemeen, van een gemeene klasse of soort

(vrg. rniKuzni^). rn (óiznicui ^\ een gemeen mensch,

iemand van het gemeene volk.

ri -n 77 ,70) %\ kn. I. gemeen, van geringe waarde of ge-

ring aanzien (vrg. nrt miq). 2. nat, van den grond,

vloer of bodem (vrg. nim^). 3. spraakzaam, ge-

meenzaam.

Tl (Ui, (KI /Inkn. vergift, om iemand te vergeven (vrg.

ojyiojkuiji en ojkki). — imaji{KT/i\ iemand vergeven.

T)(uuKi\ zie *~n xnm (ki w

ni(uifhrnjj\KN. 1. alle gelijk, overal gelijk, zoodat er

in grootte , hoogte, hoeveelheid, gedaante enz. geen

onderscheid is (vrg. hiTiam). 2. zie naoji <nna\ *~n

mji\ overal gelijk verspreid, van water;

T}(UI

.T.TTflN alle gelijk zijn, overal gelijk zijim alle gelijk,

bv. bedeeld; overal gelijk, even hoog, bv. onder

ook zva. TKui^TKU)^ — laziiui naijl of an

water gezet.

TKUKKnjI of -7 iyi\KN. maden in de buik, of ook

o
snji\ !Kn(Ei\ en lff£üm de oogen (vrg. ^n,f^ï> a^i cm a5nji\ ,Kn(Ei\ en

Ci O O
(ei). — nn ,ui K7j on n of nritui <wn oan\ lijden aan ma

den in de buik of in de oogen.
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toooxnttankn. gereed bij elkander in afgepaste hoeveel-

heden, vcm drooge ingrediënten voor een mengsel.

— uai.hj),hmn\ iets toebereiden met juist afgepaste

hoeveelheden van ingrediënten; ook afgepast, gelijk-

matig, en van alles wat bv. weten of kennen {vrg.

nKKniHnjj). — ni(Kj)fhni(Nin\ het in afgepaste hoe-

veelheden toebereide. — iuixnihjiamn\ het toebe-

reiden, enz.

rr}(H)(Knj}\KN. alles bij elkander, niet stuk voor stuk;

ook de uitstekende houten aan weerszijden van een

vaartuig, daar de bamboezen vleugels (.Knasn) op

rusten; en de punten of uiteinden van het kruis van

een kruisnet. — (oi7<kb.kma\ verschillende dingen

alle bij elkander nemen, bv. om ze wegtedragen. —
nn(hjj,hiiiHi/j\ alle bij elkander genomen; een hoop

van allerlei bij elkander; een geheel geslacht; iets

van dezelfde hoop, van 't zelfde mengsel of het-

zelfde geslacht.

-r>0sT)<N7}rt\KN. 1. de verschillende benoodigdheden van

iemand {bv. voor zijn ambacht) of tot iets {bv. tot

het bouwen of zamenstellen van iets). 2. het geruisch

van een zachten regen {vrg. mooi^ en nizjiojiji). 3.

het slot van een geweer, (ophalen, optrekken. G.).

— t) (tj) £m aji (hoi n\ het aanhoudend geruisch van

een zachten regen; aanhoudend zacht regenen.— -n

lanntHyis bijzonder stuk van de verschillende be-

noodigdheden; de bijzondere instrumenten, die tot

een gamelan behooren. — tvi uvickd <wman een stel

van gereedschappen; ook benaming van één van de

keukenbedienden bij een voornaam inlandsch hoofd.

— iu\^ytJiarnaaji\ keuken bij een voornaam in-

landsch hoofd.

ni(hj)!hai/)\KN.- gekrabbeld, krabbelig, van schrift.

<~n(Ki)(isnj)\Kix. opgeheven, ontbonden, bv. van een corps

pradjoerits; weggenomen, van iets dat door verbin-

ding bestond; fig. opgeheven, uit de weg geruimd,

van moeijelijkheden {vrg. ttj.toosma). — (otï<k» osman

iets ontbinden, wegnemen, opheffen, m <hi (Knasn
ijj\

opgeheven*, door ontbinding, zoodat het niet in we-

zen blijft.

Tijffo) osman ook wel TTjo^cosMANKN. los uit elkander lig-

gend of geuomen, bv. van een uurwerk of kast {vrg.

nrinsz &on en (n^nzn^i^ztuijj). tt» ikji asnji ook KI. van

lunajitrui/i {zie ojicn/in). — (jtaao) osman iets uit elk-

ander nemen; een tent opbreken; een kleed uittrek-

ken ; een slaijer voor het gelaat wegdoen of openen.

— (j£3<w) asm meervoud, en paarden afspannen van

een rijtuig. — ineen oji osman van het lij f vallen, van

een kleed. — ajit^nnji osman het uit elkander nemen,

enz.; kw. verderf, verwoesting.

'~n^n\ zie crumnw

<-nrnm\ zie tnamziKn^w

o o . o o
tit-jn zie OTAT7NN

IT^T
tn nn z tn nn z \ zie on nq t nn

ttm^\ zie ox? "~n <? nn

OjJti^n zie trtinn^w

UI (Ul^ zie .jl;t)?nn

O Q O O
tit^n Zie nruinr)^\

Tim^KW. zva. nrj(Ki)nrnn\ — (Sï
<~n f\ zva.[Kiaji'hmn\

verwoesten.

^-t^n zie npi V\

71«T)!^ zie (tUI rn Tl Z ^ NN

oimrnni^s zie <n cru onno^w — onm il t? ^ ttn aan \ zie

bij tnmqw

"T)T)(K7an zie truiniw

nrnn-nm(Hlji\ zie (TLi on ni z aan \

rnnirnmaans zie on itli on T) aa n \

onnDnrjasnns zie on .rw tj> osman

mmaj)/j\ zie otatia^an

tui mi (Kin \ zie tui (kiLil (U)(Knn\ t°yr
o o o a

nnm(K,jjj\ zie o^jtia^an

niaAjaajj\ zie naaAnnaaji\

cm (u ojïan zie (urajixrnn en <uiojin\UI (U) (U/J N Zie (U) 0.7 «TM A

Q O . Q Q
Tï <~T> (LilJ)\ Zie (TL)m (Lfl[)\

rn nn tn nn OjLI aajj\ zie bij rnmqw

Atuyy

t)OJ,?anKW. zva. rmonrrw zie on xm z ffO) ^ \\

nnAjn(HTjj\ ook nn(Ljj(HTjj\KVf. zva. onnnonniaaj^ zie

onruionnaaajis

cm (ui (Ej1ji\ zie ojicejijis

T?TT07MA\ Zie OXAT)OT)7AN

(ui(ui(cnn\ zie (ur(ui(crin\

11'^T zie «tl^^j\

TJiKMAN Zie bij 09O7M2T7NS

o . O Q
nnunn\ zie (L>wnnaai/)\

tiiwmankw. verwoesting, verdelging. — (o^ooj.mt^nkn.

tp. den grond omkrabben , om de wortels, die er in-

zitten, eruit te halen {vrg. am^nfUii^). (tainiaai

0Y77AN paSS.
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o

r)mzom\

O
onmomj)\ zva. ajr)onmamj)\

, O O X
(nmzomjj of ajr)onmzomri\ KW. ;2W. asrt(&i~j)\ uuiojiot)

^ o: . -
'

- o
<K7^\ (unrn<uiz\ mooi asnji en {oma^s oj asn iE/i^jtq\

aanval. Set schijnt eig. een klanknabootsend woord

te zijn voor het geluid van het elkander van weers-

kanten op het lijf vallen van strijders. Zoo in oji

mort om z omj of onmzommomn en asii (eji ~ji ? onm z

a<nji\ — onumztKnji of (urimuuizomnx zva. ao(E>i~j)J\

aanvallen, een gezamentlijken aanval doen; ook ge-

zamentlijk, tegelijk, iets doen. run ri urn^z omn\ KN.

stremmen, van suiker, die gekookt wordt, als die

geheel gaar is en gereed om afgegoten te worden,

O
(ui on {(ciz om r\\ zva. aji(hri^|(n?M^\

"d
anders (un on uxnz ccnjiw

mom\ 1. zie omoniw 2. naam van een slingerplant

waarvan de Maden, even als die
O

(ui (&i -ji orui

ajifi , tot het gladschuren van houtwerk dienen.

uioni ook u)omn\

en (EJinicnzw ajioa]i\\ ook zva

(unrj(um\ kw. zva. (&ionom\

Q
uiom/j\

(uiniomz\ zie luirnomwUI 11 Jioni,

Q O O . . Q O Q O .

"Dffv7j\KW. zva. om mom (zie iur)m\ en vrg. mam);

N., in Banjoe-mas, Bagelen en in den Oosthoek,

een vriendelijk vrnw. van de tweede persoon (vrg.

(ia (hm). <tr»ff07\K. zie omoaw{l3
mom\KW. vrnw. van de eerste persoon (vrg. mom).

Q— ^
tuttin KW. zva. ((U)om\K. Zie omonwOT

o/
<)?Ti[K7)\K¥. zva. asn irvi (kjijj\ cm(S)\ (U)i oa)m onn en

fnajn(Ei-^i\ (Skr. lék ha en rêkhd, schrift, teeke-

ning, afbeelding); ook, volgens Gr., rekenen, tellen,

optellen; kn. wat men ergens op uitvindt; de wijze

waarop men iets aanlegt, in het werk stelt of prac-

tiseert; plan, overleg; kunstgreep, list, listige vond

(Skr. rêkhd, misleiding, bedrog. Vrg. mi om onn en

(un om (ruin), om / (uion iwi onm om n itn\ hoe legt men

het aan? hoe practiseert men het? — ai mom rim

am\ in alles de schijn van iets aannemen (Hoogd.

sich so gebdhren). — nouuiom\ iets practiseren, iets

ergens op uitvinden ; iets zoo maken , dat het de ge-

daante heeft van het een of ander. (niaMm/i^\

on uu) om (lq ojui \ on uai om iu) lasn \ on uui om loitj) an\ on

on i (ui om (ui

m

oji \ (niaziom (uicm\ aniiuiom (Uianaxi ojui\

en on uci om (Bi oju) \ spr. — on urn om om ~m ai om \ voor

iets de geschikte maatregels nemen. — aimomann

of (ui aim om oaj\ gepractiseerd ; verzinsel; verdicht;

met list verzonnen, listig beraamd, (ui tr>m ommm
dj)\ iets gewerkt in de gedaante van een griffioen.

asn om ^a,m (ui ai mam a<yi\ benaming van de Aksara's

met drie Tjetjaks.

onnnzom\ Soll. een rok.

(uiom^\ of (uiom^\KW. zva. oJoji asnji^ stevig, van

lichaamsbouw ; kn. sterk toenemen of zich uitbrei-

den in aantal; ook veel uitleveren.

moni?\KN. onvrij, bv. van de ligging van een huis te

digt aan de weg ; gegeneerd, gehinderd, door eenig

bezwaar teruggehouden; gegeneerdheid; bezwaar,

dat iemand terughoudt. — ((ui om ? tun ai om \ iemand

generen, belemmeren, terughouden.

mam?\KN. een bidkleed, lange sluijer, waarin de Mo-

hammedaansche vrouwen, en ook wel oude mannen

te huis , het gebed doen (Ar. roekoe', het maken

van de buigingen van het lichaam bij het gebed;

dus wel eig. (ui asi on om z m\ihyi<? \ Vrg. momom/j).

oj) om ai urn z ojiji\ zie (uiomoj)\\

n
Ji

CH
Vi

<

^y}
x ^' KN '

*n ^er ï*1"1116
* in vrede, eensgezind;

het in der minne met iemand kunnen vinden of

schikken (vrg. (uiasrjnsnji en moaasnn). 2. Ar.

roekn, de noodzakelijke godsdienstpligten van den

Mohammedaan, de belijdenis, de reinigingen, de

dagelijksche gebeden, de vasten, de a^omastij) en

de bedevaart, mai om z on n om z arij)\ vreedzaam en

eensgezind van weerskanten, m m on om z onjj\ vreed-

O
zaam. <rn ai arm z on m ai om z onjj\ spr. — {Kn (Kr)'¥l'r)

nr)om\ menschen met elkander verzoenen, maken dat

zij in der minne met elkander leven. — mam on

(mj) of (unnomof)af)j)\ vreedzaam, tot minnelijke

schikking of verzoening geneigd; in vrede en eens-

gezindheid met een ander leven; het in der minne

met een ander, schikken; een onderhandsche schik-

king of overeenkomst aangaan met een ander; on-

derhands, bv. verkoopen. — oji mom ar)j>\ een min-

nelijke schikking; ook de beslechting van een zaak

door de uitspraak (het arbitrage) van den vrede-

regter (den regier ter eerster of ter tweeder in-

stantie , den Goenoeng in de desa of den Wadana

op de hoofdplaats) , zoodat de zaak niet voor de

regtbank komt, indien beide partijen er in berusten.

Volledig wordt zulk een beslechting genoemd om

o o om (zo^azi on ~maxiaTQ^i mom (m^asn (isr)/)\ — <E>1
^r

l

amonj\ menschen, die geschil hebben, door bemid-
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deling of bemiddelende uitspraak verzoenen; een

zaak beslechten door uitspraak van den vredereg-

ter. — tuiniorriariari/i\ bet in der minne schikken

of bijleggen met een ander; bijlegging.

on nr> urn anji\ zie rn'-niunw

rnniihni(mjj\ Holl. reken O

rekening houden,

rekenen of tellen.

on laziorn onji\ van iets

in rekening brengen, er bij

(kkkjijj of ajn rui cuijxKI.

ajiarny ook wel ^laSp Holl. rekening; ook voor

een nota met cijfers en optelling.

<L/jmjT}\KN. benaming van het schrijfteeken oji\ an-

ders Pa-tjërëk {zie bij arrmn).

nn(hnj(hrnji\KN., Ar. roekoé\ het maken van de bui-

gingen bij het gebed (vrg. 'n.'^V,^ en ^n arn oti asnj^)

;

ook zva. nriorn^w

frinmnrjarnzarn/isN., ruiari\

stroocigaar, cigaartje van in een blad, zooals van

maïs, gewikkelde tabak {van het Holl. rooken. Vrg.

(wasn). — tri \xrn on ornz ornji\ <p orï\ zulk een ci-

gaartje rollen of maken.

nnarn\ of ajiorns ook wel oji «sjnKW. zva. <uncci)\ rood
<lj)^ tl S 15^ s

(Skr. rakta); {ook oji ren \ kd. van onm ajbi oruyi \ een

zilveren reaal van ongeveer twee gulden. J.). timj

o j.
* O j

oji\ of ojiasn oji\ vuurrood.

ti,w7)\kn. zva. nr)(Knasnn\ gereed, in orde ingerigt,

uitgerust {vrg. ojiasn). — {a7iorn\ iets gereed ma-

ken, in gereedheid of in orde brengen; zich uitrus-

ten. — {jmrnarnari\ meervoud, en iemand uitrusten.

r~narnasnji\KVï. digt aan elkander; elkander digt op het

lijf, van strijdenden op een slagveld; nauw verbon-

den, nauw verkleefd of gehecht, door genegenheid

of vriendschap {vrg. arnasnji\ r-najiasnji\ nriajiasnji

en en om on arn asnji) . — ni c&i arn asnji\ digt bij malk-

ander zijn; dagelijksche omgang; nauw verkleefd of

O
asi arn asn \ aan iemandgehecht zijn. — umasnasnji of,^

nauw zich aansluiten of hechten; aan iets, bv. de

l, zich hechten, iets blijven liefhebben; ook

ixnaïri asnjt\ geheelenal plat of hol staan, van de

O o
buik door uithongering; en (a.narn asii\Ki. van an

(unj}\ de buik smeeren met een smeersel van krui-

den {zie niarnasnanji). nnoriarn asnn\ nauw aan

iemand verbonden, met wien iemand gemeenzaam

omgaat. — rooi arn asnji\ gekleefd, aangekleefd, vast-

gekleefd; geheelenal plat of hol, van de buik door

uithongering. — arni&iarnasnji^ als gemeenzaam of

nauw met iemand verbonden zich voordoen en ge-

dragen in den omgang. — nciixn asiiaiam\ menschen

met elkander tot goede vrienden vereenigen ; iemand

nauw aan zich verbinden door gemeenzamen om-

gang; iets doen vast kleven. — -~n arn asn arui\ goede

vriend, goede vrienden; van dien aard, dat men ge-

makkelijk gemeenzaam met hem wordt. ki. van asn

(uioruji\ een buiksmeersel van kruiden, ceh on oji z asn

O
arn asn ihnj)\ spr.

n^arnasnji\KT$. gereed, in orde, ingerigt; inrigting,

toestel; de 'wijze waarop een spel gespeeld wordt;

paar, span, koppel, bv. van laarzen, paarden en

pistolen; voegen van iets bij iets anders tot een

paar; iets in orde brengen of gereed maken {vrg.

o o O a * . O a
ti*o?\ "~rian\ a^jaj)ajui\ en ajia^i). (uinnarnasnji\ een

paar, span of koppel. oiniznnarn asnji\ twee paar,

enz. — ixnarn asnn\ iets gereed maken, in orde

brengen of inrigten ; twee dingen aaneenkoppelen

;

toebereidsels maken, zich gereed maken, tot iets.

o o . ,— uvnarnasn\ een wagen inspannen, paarden voor-

spannen; {ook een weg versperren. G.). — lasriam

asnar)im\ iets tot een paar of span te zamen voegen

met iets anders; trekbeesten inspannen. — nricvi

isnji\ gereed, in orde zijn. nri arn asn on a\ aanÖT
eengekoppeld; wat bij iets anders behoort tot een

paar of span. oer <-n art arn asn anji\ paarden die te za-

men een span uitmaken; en rijtuigpaarden {in on-

derscheiding van rijpaarden en vrachtpaarden) , en

zóo ook enkel nn arn asn onji\ Ook nr> urn asii aria of

ajmnhrn asn anjj\ bij paren of spannen.

ajiornasnji\ zie arn oji arn asnjj\

*-namasnji\KN. snel, vlug, rasch, gezwind, gauw, spoe-

O O o
cm trui (K/ijl en on om cmdig , fluks {vrg. arn asn asnjj

<n~yj)- ^n arn asn Jt> an orui \ vlug van overweging, ge-

vat. — lOTi arn asn on arn \ iets snel of sneller doen

gaan , iets vlug of vlugger doen ; tot sneller spoed

aandrijven. — nn asn asn onn of to -r> asn asn aon\ met

(gemaakte) spoed, met versnelde schreden; om het

snelst met een ander of met elkander wedijveren,

bv. *tj arn asn on rui oji n om het snelst schrijven. Zoo

ook rriornasnornasnanji\ — arn nn arn asn aryi\ vlugheid,

als begaafdheid.— arn no arn asn an/js te snel , te gauw.

^(ïrnasnji\KTX. te lijf, lijf aan lijf, zoodat men een

ander aan het lijf komt of te lijf gaat; met borst

tegen borst aan elkaar geklemd, bij omhelzing {vrg.
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n
twriTiamasnn^ vechten, zoodat men

elkander te lijf gaat. — ia^a7n>isnji\ te lijve gaan;

zich nauw aan elkander aansluiten, van vrienden.

aji'hm asnarnji\KN. geknitter, knitteren, #y. van haar

of een blad, als het brandt; en het geluid van lin-

nen of liard papier, dat gescheurd wordt {vrg. oji

aai asn aai n).

rtjj.ïö?ib7i^i?,i\KN. klank-nabootsend woord: krak, krik!

<?» zulk een geluid geven, kraken, bv. van het hout-

werk van een huis bij een aardbeving , of van een

boom die in een storm scheurt of omwaait.

^n aai (vi \ Z2£ foj ti *<ti w

°nffrw^A\ rtji*m^«\KW. zva. aai aai ?\ a^:mn\ en asn

cniw kn. beveiliging, bescherming, bewaking, zorg

voor de veiligheid en het ongedeerd in goeden staat

blijven van iemand of iets (Skr. raxa). laJcaiai

aai^?i\ spr. ai aai ^&ai aai _b*\ zie bij ai aai ^ackiw

— asnaai^A\ iemand of iets beveiligen, beschermen,

behoeden, bewaken. ariaai^Aonajizasnaji\ zorgdragen

voor de eer en goeden naam van zijn ouders. — aa

aai^ianx op iemand of iets toezigt houden. — ai

(&iaai^*\ tot bescherming of bewaking zijn; toezigt

houden op iets; waken of zorgen voor iets. — a.m

[asaceiaai^A\ voor cun ni (Elaai^kw — ajiaai^Aoaji of

(u tui aai ^Aaajj\ wat behoed of bewaakt wordt, of

wat te behoeden of te bewaken is. — oji asnaai ^a\

het beschermen, enz. — oji asn aai ^hokiji\ plaats tot

bescherming of bewaking.

<maai^fi\ zie aiaai^AW

(ui aai MMS., (uiaairn(un2(Kiijj\K., moeijelijk, zwaar,

lastig, drukkend; een zwaar werk; een zwaar lij den,

van een ziekte; bezwaarlijk op te brengen, bv. van

pacht; ruw, op een ruwe wijze {Skr. karkasj a,

hard, ruw, moeijelijk. pk. Vrg'. <un on asn oruin en on cun

oji%).— (i77 -kt; (iji aai ~m on aai \ moeijelijk vallen, vaneen

werk. — aai (uiaaiM(iaaaj)\ te zwaar, te moeijelijk.

nnaai^Aaai\ (uiaai^i.aai\K 1w. beschermer; toeverlaat

(Skr. raxaka).

"n aai ^Aoai _t*\ zie ai aai ^ahji\

O - O
"naai _y* (ui \ ajiaai ^i.aji\ ai oji aai -&k\ Of ai aai ^*aai^&\

ook wel "naai^Aiuiaai ^a.\ KW. en KN. zva. aai asn \ een

mannelijke titan (Skr. rdxasa). — thhti^aojis

oji aai _y» aji \ of "n oji arn ^a\ een vrouwelijke raksasa

(Skr. rdxasi); ook wel in poëzie om het rijm

voor "n aai .±a oji w

iui<iai^A!K:i\ zie niaai^AOJiw

o
"naai^KKi zie ~n aai ^aiuiw

o
(ui aai _b*.oji \ zie ai ,iai ^aojiw

"naa}n\KVr. zva. ai aai \ zie aaiaai\\

(Ui0i'}ifi\ zie cuitnaniw

pi aai, KW. zva. ai aai \ ook wel gebruikt voor riai rsiw

ti .K-m en ai aai \kw. zva. aai (&i aaji (Skr. roekma).

ai aai ai asn \ eign. van een zoon van Vorst Salja

(Skr. Ro e km ar ai a). — [asi aai \ vergulden , met

goud opleggen. — ai ai aai aoji\ verguld.

o
Ti aai \ zie ai aai w

a)faioEjifi\KN. naam van een kleinen in het wild groei-

jenden boom met doorns , van blad eenigzins op onze

hagedoorn gelijkend; en naam van de vrucht daar-

van, die tot medicijn gebruikt wordt.

ai aai pi \ eign. van één van de vrouwen van Krësna

(Skr. Ro e k mint).

ai aai ap\ of tui aai op \ KW. zva. aan anti \ of aai oji asi

(Skr. kar kat a, kreeft), oji aai op,vi asn \ eign. van

van een dochter van Palasara, geboren uit een

aAJj
i

aaa\\

ai aai asn asn n of oji aai asn asnji\ Ar. rak' at, buiging

van het lichaam bij het doen van het gebed (vrg.

TxtfM of "nasnjj\ Roll. raad, zooals in Raad van

Indië; ook voor Residentieraad.

ai aci\ ook wel rtj?ito\N., aicm\K., iiaa\ en ajiam\

kd., eenigzins, wat, een weinig, of zva. de uitgang

-achtig (Skr- ar da, half; een deel), mtkwn oji

nrnaaiji\ eenigzins langzaam, wat langzaam, aiaa

aiaxi\ er is iets van aan. ai aa ai aa on ajm oji ^\ er

loopt een streepje bij hem door. In denzelfden zin

zegt men a/n aa ai aa on ia w

o
aiaci\ zie aiaxiw

ajiaxi\ 1. n. zie -naaw 2. kw. onstuimig; ongedul-

dig. — on aa \ of asiaa\ KW. en KN. onstuimig voort-

woeden, van een vuur.

ajiaa\K., van miaa\ zie bij anaaw

aiaa\ zie tnaizaxiw

rna-i2aa\ ofaiaxi\KHf. geweld; met geweld (Skr. roda,be-

dwang; roedda, onderdrukt. PK.). <n ai zaaaji aai ^a\

zva. oji ai (ui aai ^a, geweld ofgewelddadigheid plegen.

— ori [asrn aa \ of{ar.iaa\ geweld gebruiken; ontwel-

digen ; verkrachten (vrg. on tazii.ui aa \ a/n asm aan asnji



njna^ 177

en ucitEi ?a_w). rj i teiz naniniz na \ iets met geweld

aanvangen.— ala rn inriz na \ geweldenarij
;
geweldenaar.

nana^\ ook wel n na ^\kn. verward, getroubleerd , van

gedachten; van het hart of gemoed, in een niet

kalme, onrustige stemmiug (vrg. nanaasnnriji).

nananaji\ zie naasnw

na on na na /i\ ook wel na ajnon na na n of na ^ tun on na na

n

en in poëzie naax}nnan\ ninmngnanj) of ni^n/nnan

iHyi\ bij verkorting on na na n en (ign,naa\KN. titel

van personen van vorstelijke afkomst (waarschijn-

lijk va?i na§\ en clii to\ voortreffelijk), nirinana

<Kyj\ titel van de zonen van den Vorst en van een

Pangeran in hun kinderjaren. ni/ntui nanj)iKi\ titel

van de echte zonen van den Vorst in hun kinder-

jaren, na rn ia na <m ^m ui \ of naninaaat}j)nn\ titel

van kleinzonen van den Vorst, die met hun meer-

derjarigheid niet tot Pangerans verheven zijn. na

on na na ^ni ua\ of nimnana nu \ titel van achterklein-

zonen van den Vorst, die niet tot Pangerans ver-

heven zijn. na oi na na ^7^.1 nrm\ titel van de zonen

van een mi on on na ,hi -jjinsnw na on na an arrj ojijjs ti-

tel van de zonen van een naonnana(Kn^^azrr\\ en

van de zonen van een na na na tui nu \ zoolang zij

minderjarig zijn. na na na on ~/n oaij \ of ni on na ra (uir \

titel van de echte dochters van den Vorst, ook

van zijn onechte dochters, kleindochters eii achter-

kleindochters, nadat zij gehuwd zijn. nininana^ai

ae:\ of nininaihfink\ titel van deze dochters, enz.,

vóórdat zij gehuwd zijn. nanananaonna na/t\ titel

van de dochters van een na na na na (KQ^inaaaw nmi

<rj(ia(iftna\ of naninanana\ titel van een ongehuw-

de dochter van een na on na na on na najj \ na n na na ~ji

i7m\ eeretitel door den Vorst geschonken aan per-

sonen, die een militaire betrekking of bedieni?ig

aan het hof bekleeden. na na na na ~/?? na oji nsn \ of on

o o . , .. o . a
na na np oji asn \ zie bij (unnaw na na na nn ~m nn.iasnji\

de Radens van mindere rang. — nainaonna(ijrctnji\

de woning van een Raden. —- nmnaonaana ^nninuz

<mjl\ de woning van een Raden-ajoe.

na on na z na n\ KW. zva. n,n vinnig {vrg. (uinamjt). — tasi

tjxazaaj^KN. toenemen, in aantal en in hevigheid.

M(iaMyi\KW. zva. nmnnna\ toenemen (vrg. naijnaz

aria). K.N. naam van een boom. on naa z nai na nn na ikui\

titel van een vrouwelijke bediende van den Vorst

tot het dragen van Vorstenstaatsie binnen de dalem.

oji na a-a \ of n/n na w\KW. en K. zva. n,vt<asn\K. vamust

oj) nayi (Skr. reddadana, overvloedige rijkdom

,

veel geld. pk.). — nana nqnq\K. zva. nnnnia)nq\\

tiuion 1. een naam_van Patara Goeroe, ook nainna

{na (Ei nsn \ (Skr. Po e dra, naam van Siwa en van

een incarnatie van Siwa). 2. zie nanazina'w

onnaz\ax\\ of nnmj)Zina\ ook wel ^1'.^ of na na \ KW.

zva. mnarvinmn en n^a^ariji\ woedend, vergramd

(Skr. r au dra, vreeslijk, vergramd; gramschap).

a^nnonnx,izfna\ een woedende tijger. — u)ninazina\

zie beneden.

O o
na na na \ of <njj na na \ KW. zva. on na)

q
(Skr. roedira

t

bloed).

nananaijp zie nanaasnnw

na aa nsn \ en naaxi asnj]\ KW. zva. ^aut $ <un asn tuin (Skr.

r>roe dit a, geween); ook zva. nmnaw

mi na n,n !hnjj\ zie na na asn najj\

a - a
naaansnnnj) of (L>im asn tniji\~K

.
, na na ni asm a^on of n^i

naonnsnzaj)ji\K., smart, kwelling, karteleed, droef-

keid (waarschijnlijk van nina\ Skr. roedda, ge-

pijnigd, gekweld, en nmnsn\ Vrg. uui^nm thii na/t\

PK.). — uirtnansncHiji Of onna nsn na n\ en [OTinani

iinsmnjin of n^nna r> ns)i

z

fMfl\ ziek bedroefd maken;

smart, karteleed nebben; bedroefd. — («M^a cisa>na<n

<nnm\ enz., het hart va?i iemand kwellen, leed

doen; over iets ziek kwellen.

OAnaortxsnz ojin\ zie -n na asn najj \

o
nina-nnsnz <k.o /) \ zie nj na nsn na

o

kij\ zie nj na nsn najt\

ia asn
/]

\ km. de Zon (van ajnnaasnij met het voor-

voegsel nrt\ PK.); ook ninaasn/j\ na na na aai n of na

^"asïïfl^
zva" c€r

l
]

clS)1
'

x (van (iaasn/j of nanai n\ Skr.

ditya en daitya. pk.), asn asn nji(na arnanni ,io

isïjji\ spr.as)i

ai na asr/n \ zie ni na asn \\

na na a \ zie nan^n^

OJIjï^nflN zie oji na \ bij arjan*

ninaijna,i\ zie naorjnanajj\

nana (Eiin\,i\ oƒ en na z na (Banui \ KW . een pisangblad; ook

naam van een struikgewas met welriekende bladen.

onnazan (Eiia-Li\ zie nanatEiiirLi

w

masn^\ 1. kw. keel, keel ket rond, van de wereld

en van een land (vrg. aezcmnan en arnnjinn). 2. zie

nana/i\ n^annnaasnj of naasnrmna/j\ keel de we-

reld, keel ket wereldrond. n)asnaj)\ en na nai na ?nez

tui\ keel Java. nm axi nan-t nsii n\ zie bij n/n na w

12
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•>)i n\ I. KW. en KN. rijtuig , wagen, inzonderheid oor-

logswagen o/'strijdkar (Skr. r a i a. Vrg. (hii mj ti asn \ ).

II. txiswnn. , ti axi chijj\¥.. , gelijk, effen, vlak; ge-

regeld, goed of wel geregeld, in regelmatige orde;

ook zva. ajiiiasn\ overal gelijk , allen gelijk of even-

veel. — tan asn \ icrnaa on n\ iets gelijk, effen of vlak

maken; een land in weigerendde orde brengen of

herstellen. U Lil ?,» ^7/15
o

n hu \ vi il ki uu a<in\

ken dat iets effen en overal gelijk is; iets overal ge-

lijk verspreiden; algemeen Lekend maken. — ti asn

<hnjj\ ->i(in rnm /j\ geëffende, gebaande weg; degroo-

te, effen geboudene weg.

t7iü«\kw. zva. oao)\ en ti asn ^w ook trotsch, hoog-

moedig (Skr. ardti, vijand, pk.).

nr, asn

\

kn. Yorst of Vorstin; Tj. Sengk. éën {vrg. aj>

G)
asn\ en nriag;). hiiokti de Vorstin. <uii a^ <ti asii

(lii on \ de Grootvorstin , titel van de Vorstinne-

moeder . ti asn xm rvi asn o of 11 ssn aJi rn cm \ titel
,

die door den Vorst uit bijzondere gunst verleend

kan worden aan zijn oudste onechte dochter , nadat

zij gehuwd is. — ianasii\ iemand Vorst noemen,

als Vorst erkennen; en, zich Vorst maken van een

land, een land als Vorst beheerschen gaan. tkhi

asn to asii \ algemeen als Vorst erkend worden. —
iaciori asii z ihi\ over iets als Vorst regeren; zich als

een Vorst voordoen, vorstelijk. — 0,11 ti rn asn z on n

of [(mi ij asn z (uiji\ in poëzie ook un il asn n on /j\ het

rijk of de woning van een Vorst; vorstendom; hof-

zetel (vrg. oniui ai asn

z

ikiji bij acnasii). — ti ai asn z

ann of oji ti ai asn zanjj\ poet. m asn n anjj\ zich het

gezag van een Vorst geven, zich als Vorst opwer-

pen. — Tiajosiizononas Vorst spelen, een kinderspel.

(uiasn\K.w. 1. het mannelijk zaad (Skr. rétah. Vrg.

nn(K!i\ en miaV ) . 2. zie ajioniw

tui (liimx., Xji on asn z qj) /i\~k.. , 1. gereed, van al het noo-

dige voorzien zijn, gewone uitspraak van niim). —
2. in de spreektaal zva. ajnasn\ en ajnojasnz(Kojj).

— asiasn\ crnri asn z (Kf)ji\ iets in orde brengen, gereed

maken. — a^ai asn <ki\ a:i ai asn z (ki ^i \ iemand of

iels van al het noodige voorzien; voor iemand of

iets de noodige zorg dragen; ook zva. qjn<nnxi<Hr\

iemand bedienen.

(uiasns 1. KW. bitter van smaak. 2. kn. gebrek aan

orde in een land; gebrekkig in liet handhaven van

de orde, van de regering. 3. Tj. Sengk. zes (Skr.

retoe, jaargetijde, van de zes jaargetijden van het

Indische jaar. PK.).

wil asn zie run ai ti asn w

j

rjTimasn2\KN. zwak, zwakheid, door ouderdom of

ziekelijkheid.

tnmzasnsK'W. zva. mi tli anin en om tv» a-i \\ (vrg. ojtiz

on).

rn ti siasmKN. brood (Hind. hetz.). — tnuLnzasn\ brood

maken, brood bakken. — oji ri t-> z asn tm n of ai \ojiz

asnanjj\ de vorm waarin brood gebakken wordt, en

bakoven; ook ajiTianaiiajiz'nasnanjj en oji ai oji z ai

rn cm l^i z on asn ann \

ti asn ^\ en ti asn \ ook ti asn n\ eign. van de vrouio

van Batdra Kdmd-djdjd , en kw. de maan (Skr.

Rati, Batih).

ti asn ?\ of ni nz asn q \ kw. zva. (ujcki^w (groote droef-

heid. G. Vrg. Tiaxi^).

ai tiz asn ^\ zie ti asn ^w

ti asn \ ajiasn\KVf. zva. nn tui z ai (ki z asn n \ juweel, a^7'~n\

het edelste van iets, puik; en a_iiasn\ prinses; ook

titel van vrouwen van hoogen rang (Skr. rat na,

juweel, het voortreffelijkste in zijn soort). Ojiasnojn

m\ puikjuweel. «.? asn lii rn ik \ naam van een too-

neelstuk. ajiasnas:(ui\ naam van een Kaïvische zang-

wijze. (&i tl) oji asny spr.

oji asn\ zie "n asn wlr o
nri ti z asn (Hi n\ ook wel rnm z asn (hi n\ Ml. een rotting,

wandelstok (vrg. ajiicmtnjimn).

O
^

rn ti z asn chiji\ zie nri ti ? asn (hiji\

t) / asn \ of rui tasn\ KW. zva. oji azi \ of L7j igï \ en auj

asn\ (Skr. rdtri, nacht); kn. slijk, doch iceinig

in gebruik (vrg. itnrriapzHiijj).

a Ci CY o a
T» asn (Hiiji\ KW. zva. amaji\ en a.o asn asn ojiji\

Q Q O O O O r.- lil
ti asn (Hii/j\ gew. ti asn arn asn (hii/i \ KN. lijn gebloemd,

van gebatikte stof en sits.

ajiasnasn\ zva. om asn asn\ en naam van een JVindoe.

Tiasii :ï~)/j\KI. van a.naji\\ zie

o
a^itnasnz (Kin \ zie flji asn w

O • 7 ..

ajiapiaji\ zie bil Timw

•^) asn ij \ zi e ti a>n
f\\

ti asi)

n

(hiji\ zie bij Tiasnw

£) .... G) ,.
Tiib;/\KN. zva. (f.Khiis doch in proza weinig in ge-

bruik. — :a7iasnan\ iets gaar maken. — ti asn azi

(Hi/j of aj)Ti asn oei (Hi/j\ gare, door koken klaarge-

maakte spijzen of lekkernijen.
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ti iti» \ KW. zva. ajn un (vrg. ^itKi).

n~msii<rn\ nn'nasiizam\ of ti asn cm \ KW. £y#. acnrjni

asn (Skr. rat dn g g a, een wiel; iets van een rijtuig).

ti asn cm \ 2zV ti ash cm v

ti on ash z cm \ zie ti ash cm \\

tui tKijj of tun oji tuin \ KW. zva. tui oji cm aan en tui axi w

KN. een onaangenaam gevoel, waardoor de ziel diep

en meer of min pijnlijk wordt aangedaan; een diep

roerende gewaarwording; diep medelijden, ojkui^i

tuij of oji tui _i) oji ajijj\ vuiligheid, zooals van zand,

stof, en alles, wat bij aanraking een onaangenaam

gevoel verooorzaaki ; ook naam van een vogel, die

tot het geslacJit van de zwaluwen behoort. — in

tuitijiji\ ook wel ajn antmjj en an oji (k<ijj\ een pijnlijk

gevoel hebben; zich diep aangedaan of geroerd ge-

voelen; diep medelijden hebben; knarsen, zooals

brood, daar zand in is; steken, zeer doen, van de

oogen; vuil, door ruwe stof. astuiaris het podagra

of chiragra hebben
; podagra of chiragra. — in tui

oji^a\ of caiuaj)^A\ diep roerend, ijslijk, bv. van

een verhaal.

nitKi/i\ grondvorm van cunnria^iji en ti ti ojij\ of n > ti

(*jijj\ ook wel in poëzie voor tun <rï(uyi\ kn. 7iMfl\

ook wel (un'ntuijj\ het regte touw of koord boven

en onder aan een vogel- of vischnet.

rnmtKjyi en iin-) iK.i^si(mjj\ zva. tiwrinituii) en dynnini

tui ^si tmjj\

tn ti z tuyj of in rj ti i tuijj \ 1 . kn. lid , zooals van een vin-

ger en van riet; de hoofdzaak, het hoofdonder-

werp , bv. van een regtszaak of brief. 2. K. , verkorting

van -~n ij urn 2 tui/j\ (uinnmtuip een lid. — tmnnm

tuyj\ iets lid voor lid afsnijden; een zaak kort en

bondig afdoen. — aj^i2(KJi^AtKifi\TL. van asntcn\KH.

van faJw — r> ti i rnM z tui ^&<kiji\ lid van een lich-

aamsdeel, zooals van een duim of vinger; knokkel,

knokkels; geleed. — .rji(ui2(ui/j\K. en md. in de

spreektaal verk. van ituirj tun 2 tuiji\ en dit van tui i on

ijtun2tuijj\ bv. <n uui z 'ui ruw

Ti(K?>]sr. ,
rr}qojj\ ti ajn tui n en nn^aj)n\ poet. , mna^nz

(k^,j\k., gevoel; smaak; het zintuig de smaak; zin

(meening, bedoeling), bv. van iemands woorden of

van een brief; gepraat, spraak, van iets; geheim;

ti^?\kn. de foelie van kwik van een spiegel; poet.

het mannelijk zaad, zva. cuia^^Mi., ^i?,^?\K. (Skr.

rasa, gevoel, smaak; kwik, en mannelijk zaad;

rdsa, geluid
;
gepraat ; en r ahasy a

,
geheim) ; Tj.

Sengk. zes; (en -titui\KN. gips. G-.). tim m|tim\n.,

rjasnzaJz<ini(K.i\K., kwik, kwikzilver, ijajirumi qoj}\

(riantnji'-nriajnz tuijj\ de wetenschap van het sperma

,

d. i. de wetenschap om met een vrouw in de verte

gemeenschap te kunnen hebben. cm axi ^i tui \ redeka-

velen of praten, zamen van gedachten wisselen , over

eenig onderwerp. axnrjasn2uunntKri\ spr. nuui c&i ru\

•7 -r O O
zie oen. tumntui^ of (uimtui\ en tumi or> ajn 2 tui n\

gelijkelijk, of gelijkmatig, zoodat twee of meer het

gelijk gevoelen; ook naar evenredigheid, zooals bij

een omslag naar evenredigheid van ieders vermo-

„ r O O O
gen. Zoo ook turn ti tui \ rnnn^rnojnztui^ en arntui

-n(ui\ arn tui ti ij ojïi 2 tui/i\ ash cm rui^ati iki \ spr. oji

a,j) (ui ti tui \ gezamentlijk als compagnons, ^itumotuis

*-nrnajnz^i<najnztuin\ zich bedenken, eer men iels

aanvangt; bedenkelijk, twijfelachtig, of het zoo zijn

zal (met volgend ijuuiaxijj en Jussief). — ti^?<k/?\

gew. Tiii tèiztm\ n-j tsin a^ri z tuijj\ gevoelen, gevoel

of besef van iets hebben, zich bewust zijn. Zoo ook

ojii {jm (&i (ki \ (1,77 [on tzi r> tun z tuin . in de spreektaal.

ti (eji tui ar} tun asn \ het geweten, ti tui ti ii rèiz^Ki\ zie

bij tui'.xntKi\ hier ben. asriaxi '-nrj tèiztKi\ achterhou-

dendheid. — iazioj)\ zich gevoelen, bv. zich vermoeid

gevoelen; iets voelen, beseffen; smaken; iets bezin-

nen, over iets zinnen, peinzen of nazinnen; over

iets ziju gedachten laten gaan; aan of over inden-

ken, rn ajn z niarn ui axi n~itui\ niet te beseffen, iccitui

Q O n O
tui axi \ spr. — tunnn(ui\ of ittaia^is en urinqrnajnz

tuin of uien ij ojïi z (uij)\ voelen, iets voelen; aange-

daan worden, van het hart; ook KL. van apn^tin\

de barensweeën krijgen. 11 ajn z^i tam tui \ gevoelloos;

niet te voelen, niet te bemerken, niet te proeven. —

•

(Mi :ui fHTji\ N., [ttmaj tun 2 tuyi\ K., zich ergens aangenaam

of wel gevoelen, ergens naar zijn zin zijn, met ge-

noegen wonen, kunnen aarden; ook de bewustheid

van het hart. ajn tui vj arn 2 rj tui , ïoi (uia-n -Jiian omar» arn

nri art \ bevalt het j e hier ?—
{
a?i(uiari\ nui <r> uw 2 tui _^\

van iemand spreken , vooral ten nadeele van iemand;

het op iemand gemunt hebben; van een meisje spre-

ken, met het doel om het ten huwelijk te vragen;

een

(K0(t£i(irij\ er kan niet van gekikt worden, voor on-

middellijk, vóórdat er een woord van gerept wordt.

O • ,— {ozi tui arn ~m 11 arn \ uiti rn ajn 2 ti^i ^arn anjj\ tets proe-

12*

spiegel van foelie voorzien, rj ajn 2 ti wn <pi^i <pi
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ven, hoe het smaakt; fig. iets ondervinden ; van

iets gevoel hebben; over iets nadenken; iets over-

wegen; van iemand of iets zich een denkbeeld ma-

ken. — niaJtm/) of (LVrrnKj)(hnji\ ook wel (uiniw

(Hiaaji\ en m ? ) tem z 0^7 ~i* anti of ajimonojnza-Ji^annx

gesprek of onderhoud met iemand; met een ander

of met elkander praten, een discours voeren; wat

van iemand gepraat of gemompeld wordt, gepraat,

gemompel; {ook cli ni oji aru>\ kn. neuriën. G.).

— (uuxnoj)\ (ü) utrirt cutiz (ko/)\ in de spreektaal

ook laj) (K)\ \njinn cuti z ajin\ gevoelen, meening; voor-

gevoel; wrat men er van zeggen kan, men kan er

van zeggen. <~n oji (Li ugi oj) en <~n oji -~n on rii ? ki\ voor

elkander geheimen hebben, achterhoudend, niet ver-

trouwelijk zijn; achterhoudendheid m den omgang.

— »vi t) Sv) \ en aj)'~n(Ki\ zie beneden.

<n

^

»jj \ kn. de civetkat (vrg. on (wi m && min en aoia^ni).

ajn (Ei (öï "~r> on ast on asn z oq oru .? (hm rat urn/j \ spr.

ajia-Jt\ en <g)(ui\ zva. dj}(hrn^A\ xnarn^i.\ naar de ge-

wone uitspraak.

(Wwnrn. een heilige, nam. een geheiligde, déwa ge-

wordene Pandita {Skr. re si). Men vindt ook wel

/ O
asn <ii*\\

mtt^nKN. iets niet kunnen uitstaan, onuitstaanbaar of

onverdraaglijk vinden, een afkeer hebben van iets

,

dat iemand tegenstaat, hindert, lastig valt of on-

aangenaam is {vrg. on asn u)). — {^IV lKQ >m -Jn V <ti11 N

onuitstaanbaar lastig.

(nniza^\K^. krachtig, sterk; kracht, sterkte {vrg. m)

(VDostiji en (Kii(irn\); met geweld, bv. iets vorderen;

tegenstand bieden {vrg. on (dn z cm); vermogend, be-

midddeld {vrg. ojjcmq). •— on lasrtz oji thn\ iemand

kracht geven, krachtigen bijstand verkenen; tegen

iemand magt (gewTeld) gebruiken. amori^nzas)noj\\ de

kracht, krachten, waarmee iemand begaafd is. —
<n t een

z

m am ~m waru \ sterk, sterker maken, versterken.

(ui(uiq\ zie 'rjujj?\\

-n<ï^.?\N., (uim?\k., wanordelijk, ouordelijk, onge-

regeld; onveilig door verstoring van de maatschap-

pelijke orde; niet proper of net, onzindelijk; in

opstand, van een land; geen orde houden, bv. in

het spreken, alles door elkander haspelen; ook ou-

kuisch, van iemands taal; onzedelijk, onwettig,

van handelingen; niet geregeld gaan, bv. over

straal , of van een schip op zee; wanorde, ouge-

regeldheid, onordelijkheid, onveiligheid, onzinde-

lijkheid {vrg. ^n[aji^). miio^ as\ mi ik) q \ troebels,

ongeregeldheden, onlusten, in een land. — (SlMt

asn\ OQCK.a ^ ojti \ ook asi tt• ikjjip a^n \ en asi oji a-j) q asn \

iets in de war of in wanorde brengen; storen, door

ongeregeldheid te veroorzaken ; ergens wanorde,

ongeregeldheid of onlusten stichten; de rust of orde

verstoren; een plaats onveilig, of ook onzindelijk

maken; ergens stropen. — asini<Kn?a^nann\ mi ast

oji q asn aan\ ongeregeldheid.

oinozmMz^ zie on ti z a-t asi z unji\

n^(K/iann\ zie nniojiw

oji oji ~ji 0Jin\ zie asi asi n\

<Ti(M]ao7jj\Kl<l. frequentative vorm van asna^iamn\ m
(Kt) ooi ^m on anj\ naam van een medicinaal mos. —
nrt(EJi(K!\a<nn en uejiqsj anin\ indringen, doordringen,

bv. merg en been; goed wrerkend, bv. van een ge-

neesmiddel; ingang vinden, bv. van lessen. nitBiosj

arnji ook zva. nriiEi asn asnn of TitEjam asnn\ — (oei

(kj(hiij)\ zich indringen, bv . bij iemand in zijn vriend-

schap; en zva. [osiasn asnj)\ iemand te lijf gaan; KI.

in een gewaad zich steken, een gewaad aantrekken

{vrg. dsiamfsyj bij asn on om z). — \asiasjOfn\ en nn

<M*oï<k7«\K. zie bij arn.rvi(SQ\\ — uci(Kna<iiana,oi\

maken dat iets in iets anders indringt of het

doordringt.

asi asi asn n\ zie rriasiarnji\

aj}(hj)(hrn/)\KN. rommelig, boelig, vol rommel; {ook een

halfcilindervormige vischmand , die een in 't water

loopende visscher achter zich, met een band aan

't lijf vastgebonden, op hel water laat drijven. J.).

O o
ast tui om- iets, bv. een kamer, rommelig maken;

ergens een rommel maken; {ook een slechte daad

verrigten. G.).

iUMJffl
/
|\KN. zuiver, rein, schoon, onbesmet, on-

schuldig, vlekkeloos, heilig; proper, net en zinde-

lijk; nauwkeurig, bv. nazien, zoodat niets overge-

slagen wordt; schoon leeg, schoon afgedaan {vrg.

O O Q O O O \ °
asn (Koq\ ojj(K7i\

<~naj£ anrt en on <éi nsn/j ) . asti mi oji (k-i

aain\ schoon koopen, d. i. zoo koopen, dat men

schoon afbetaalt, asi asim asn n\ zich reinigen; defa-

miliegraven reinigen. — aim ani \ iels schoonma-

ken , reinigen , zuiveren , heiligen ; iemand zuiveren

door een eed. — cuiKoam an/)\ proper, zindelijk

van aard.
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TifKjiurnjjs zie nri(Ki(Knji\

nj ^i 707 ,i \ N. , ti (ki inuj \K., (ui (ki mtn \ kd . , bedorven

,

beschadigd, geschonden, kapot; verwoest, in een

verslechterden toestand, vaneen land, in tegenover-

stelling van bloeijend en welvarend; en van het

lichaam, als de gezondheid verwoest of ondermijnd

is ; fig. van het hart , in een bedroefden toestand

gebracht; bederven, bedorven, beschadigd, geschon-

den worden; bederf, verwoesting, verslechterde toe-

stand; ook wel verkeerde spelling voor tj^j myj\

— {aprKKKnn\ i rui mi asnji* iets bederven, beschadi-

gen, schenden, verwoesten, vernielen; een désaland

bederven, door vruchtboomen , of ook, te veel of

ie jong bamboeriet , te kappen , of door de bevol-

king te zwaar te drukken, zoodat die verloopt; het

hart bedroeven. Zoo ook u^ni ,ki (Ktij en xnina^i

a o o
hii/i\ — (tci(ki(kii\ (<7jr)£j?N7?\ mv. — (Kn-rid kii

imn\ Kimi m hm hi j\ verderf, verwoesting, ver-

slechterde toestand. — [aa»JiarntniKTi> njjMji;/;

{mji\ maken dat iets bedorven, beschadigd of ge-

schonden wordt; het bederf, verderf of de bescha-

diging van iets teweeg brengen; het hart in een

"bedroefden toestand brengen. — rui'^i(Ki!Kiijt\ oji

\«najiarnn\ het bederven, enz. — ti <ei(ki ikji izi (kiji\

benaming van een kind van 4 of 5 jaar. Hen jonge

behoudt die benaming nog een paar jaar langer.
t

nim i rn (ki ? 7,-77 n of rj^ntiiKu i\kx. versleten door ou-

derdom of veel gebruik; vervallen, caduque {vrg.

Ti ii kii n). — 77 --n 2 77 (Ki f. kii ui ,i \ iets dat oud en

versleten of vervallen is.

o a o o
*">? KI Kil \ KW. ZVa. QX1U}1\ (KjlJ)\ om<C7^\ (UI OJ)\ (Cl

[mcenji\ en benaming van de keurbenden van een

Vorst {Skr. ra si ka, gevoelvol, hartstochtelijk;

smaakvol; ook paard of olifant). — ihtïtj ,u kii (kiji\

kn. wordt verklaard door asnccnaz}%ajn(m/}\ kiki^i

<TO) (en (hiji\ oji ,7,-7 [«51 eijj en (ki (Kit !E,i (ha w Het betee-

kent groot genot, en reinheid van het lichaam

door heilige ivasschingen.

O
*"n (ki aai _t*\ zie t? (kii^ikiw

O o .

•d (ki (Kn _i*\ zie bij ^n(Kii^^(Ki\\

ni(KiKri^^(Ki\ zie (KiiKii^nanw

TilKI OStlJfS Zie T1.K1 tlSTt/i^(Ki(isnji\ zie

o o . 7 .. o Tt><M\ zie bij T7\ 1.

orinmM^&(to(i\ zie <ti^m%jin\

(uiaji^jtauKKiji of (ui (ki -jii mi (kij\ zie ajiajiji^

-rtM^i&j)^ Holl. rustdag.

t7 7o\kw. zva. il ki\\ {naar het schijnt, verkeerde

schrijfwijs voor -nKinWK.).

nwut(in\ naam van het schrijfteeken ? aan het einde

van een vers, dat op een a uitgaat.

'~n<KAtrL9/j\ Ar. rasoél, gezant, nn mi ry ttl7 ^ \ de Gods-

gezant, d. i. Mohammed. Zoo ook Kiiik-yirKirLijix

(ui (ki.tli\ zie bij ,uiei,iui\\ — tmeuirrus klagen, bv.

over pijn, gebrek of zwaar werk. — ruiui(KirLi\

het klagen.

nriajiarm^\ Ar. ^[^ boodschap, bode of brief; ook

KN. grond, oorzaak; dewijl, omdat, wegens.

(ui(Ki(u,]sKi$. groot behagen scheppen of vinden in

iemand of iets; ingenomen zijn met iemand of iets

;

behaaglijkheid, aangenaamheid; ingenomenheid van

het hart. -— moJi(ui~Ji\ in iemand groot behagen

scheppen, met iemand ingenomen zijn. kii tui (ki rui -ui

kii\ een aamaru)\ ingenomenheid. — xncui tui -jioi

namen indruk geven of maken , iemand behagen

;

iets veraangenamen; behaaglijk, aangenaam, inne-

mend. — ni ekkkuijj\ behagen scheppen in iets;

ingenomen zijn met iemand; ook nrjièi (Li ajin\ rei ui

oji oji n of .EiKiiUi/j\ indringen, intrekken, zooals

van een vocht in iets, dat er van doortrokken

wordt; door intrekking opgenomen worden in iets

{vrg. ^(ekkjikv^).

(ui ki -^i (un \ 1. KN. bevallig, aangenaam; gepast; wei-

gemaakt van vrouwelijke gestalte {vrg. £ji ten (ia \ tui

.75)1 ,7577^ en mi da kii ^aw Het schijnt een zamenstel-

ling te zijn van (ui oji ruin en run (un \ in den zin van

ri ki ui^iri hiKLii (mi). Z. KW. zva. (hm (Ei (kijj (dies

Jovis. Skr. wrëhaspati, de planeet Jupiter). —
?j7 ki ^1 n asnitcrs bevallig, innemend.

O Q O /. O tt n
mi (ki il (i(j) *^/? N nr> tui 77 7J7 (Kin Of rinn ki 77 10 (Kin \ tioil.

Resident. —
- n?i<->i ki 77 107 rn on/i of 101 77 ^7 ,7^7 <ri &j)

(Ki(Kifj\ de woning van den Resident, het residen-

tiehuis. — mi rnnotKi en a.(n!Ki(Ki
t
i\ residentie, door

een Resident bestuurd gewest.

Q Q . O
<~n (ki 77 un (ki/j\ zie rut (ki 77 oji (Ki/i \

Q . O .

rn nn (ui rn (Mi (Kij\ zie (Ui (Kleien iKiji\

m(Ki(i3i\ zie bij cn\ 1.

oji oji rum \ kn. hulp; helper; helpen {waarschijnlijk ver-

ba ster-ing van kkixuw Vrg. uijikj\ (uiisrirti). —
(L71(kilii\ om hulp vragen, te hulp roepen, zva.

1

ca
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ni(K) <ui\

a o
tiijjtinkw. zva. cr))^ri(Kjjj

-n.ToxmKW. geheim, geheimenis {verbastering van ni

n,j?o\KW. en kn. door schoonheid of sierlijkheid De-

horend of genot veroorzakend] en KI. van fKsi&-HK)\

miugenot. (ki oji <kji \ ki. van *~? <m ^i (hi (Skr. r a sj-

mi, straal, glans). — a^ai oji thn\ versieren; en ki.

van (cmjE>i(hn\ — ,101 (U)ai(Koor)n\ in mingenot ver-

eenigd , of miugenot smakend. — (uitnam onji of oji

Q
tui 11 %A arift\ zva. (k<) ili %ji w

t)^?\KN. naam van een bloem.

a
noM (&j,n.i\KN. de welriekende gom van een boom,

waarvan oolc het hout welriekend is , en van een

daarvan bereid reukwerk. rntaji <&ï(tïn\ poet. hetz.,

en naam van een berg , ook ai ah 2 (xiicniah\ genaamd.

t7(k,7otv^\KN. net, proper, zindelijk, bv. van een wo-

ning en een stad (vrg. niti^ooin en ojkkjiikhji).

ttj oji amjj\ KN. opstuivende drift. — asn on arrii ti ik,, amji\

in opstuivende drift weggejaagd worden. — (S?^'

orrtn\ van een vogel of ayider beest , wild opvliegen

of rondspringen , om uit zijn kooi te geraken ; van

het hart, ongeduldig.

o * a„ .. . o t .

tiw\KW. zva. lunitni (vrg. n^asn).

o . o TTnp\ zie r~n\ 11.

TjiunN., i.iünL, een diepte waar het water staan

blijft (al is het soms ook opgedroogd); plas, poel,

ondiep meertje (vrg. dsn auicni). M.wwm«n naam

van de stijlen van een pandapa of huis, die in 't

vierkant om de vier m arn arn nq staan. — \oc\(oi\

ucinj)\ naam van een regentschap op Java. — t)

aji<Hin\ nqrnnj)(Hin\ kleine rawa of groote vijver;

ook een plaats waar veel rawa's bij elkander zijn.

Tia\ 1. K. , zie mnj)\\ 2. kav. de zon (Skr. rawi).

3. Ar. overlevering, verhaal; verhalen (Ar. g.,} ,

geschiedverhalen. Vrg. -ndjiaAna^'j).

tioakw. morsig, vuil; kwaad, slecht. woinioxN.,

w nm nj) o\K. , rijst met geraspte kokosnoot toebereid.

<~n<n<u>\KN. naam van een wilde klimplant met harige

vruchipitten of boonen , waarvan de haartjes prik-

keling of jeuking veroorzaken. nnonaj)(EAOJ)0(ij)\

naam van een grooler soort van zulke boonen, die

gestreept zijn. (un gffni^itais benaming van een aan

den invloed van een boozen geest toegeschrevene

ziekte, waarbij het lichaam met gevoel van benauwd-

heid opzwelt en vol met scherpe prikkelende puist-

jes komt. *o7/fartvn£r?'-n^?j>\ die ziekte krijgen, ili

(iTiiï <~n<n il» \ of enkel n^aiu)\ troshoeken, een reeks

van vischhoeken aan een touw op eenigen afstand

van elkander, tot 100 en meer toe. — nn on (V) nri «1

tntu)\ franjes, kwasten of uitknipsel aan den rand

tot versiering; in zulke franjes of in snoeren neer-

hangen; uitrafelen; ook een rafeltje, voor een klein

overschot (vrg. nrnviajui).

Q
maj)\ zie nini,L))\\

rnniaji\KN.; o 1m tai on n > iui \ of n^ aj) <~n ten \ de schijn

of het voorkomen aannemen van iets te zijn, bv.

van een vroom man of van krankzinnig te zijn (vrg.

o o.
cun tuiiun oji).

^nriaD) (1. kn. koud zweet; angstzweet. J.). 2. ki. van

O O TT o O Q j. o
itHïiaTi asn/>\ Vrg. noaj)^\\ — ^nnridJicHin Of n^ionaj)

O • ... o O
aii(Hir)\ zie bij portoen asnj\\

o o •,•
nrt(ui?\¥JN. , aim in iui ^ \ KN. ; ai nrt rn (Uiw T)« (U) .? \ DIJ

beetjes afloopen of uitloopen, van water; bij het

aangezigt of lijf neêrloopen, van het zweet (vrg. *~n

aritui). — ai nn ai (Ui q (un (Hijï of ai nri ai ia) cuiichi n\ hetz.

aini2(U}\K^. wijd en breed; omslagtig, met veel om-

haal, op een groote schaal; uitvoerig, van een ver-

haal; zeer uitgebreid of zamengesteld
;

(ook het

zaad of de pitten van de Sëlasih-bloem. G.). (^1(^1

(iMri<-m(i)i\ van hoe langer hoe grooter omvang

worden, van een zaak. — ai uci

2

hji\ iets omslagtig,

uitvoerig, op een uitgebreide schaal, doen o/maken.

— ai ulti 2 oji (hni -jr> ai ihii \ iets op een groote, of groo-

ter, schaal aanleggen; zijn zaken uitbreiden. — ani

rino2!L»(rO/i\ te wijd en breed, te omslagtig, enz.

TjonKW. zva. (in tui? (k. van aaitcrn); en KI. van

(vni (kï)\ en asn (E>i (uii \ Zie as)i ooi \\

nnaji$\ of om (V) ^ kn. naam van de achtste maand

van het Mohammedaanse/ie jaar , anders (KKLmthn/J

genoemd, waarin de Javanen de graven van hun

onders en voorouders schoonmaken, en offerhanden

doen tot hun gedachtenis en voor de rust van hun

zielen (Ar. }.,!) — -rt tot q <un (m/i\ offerhande in

de maand Roewah; zulk een offerhande doen.

^nmo^KN. wat iemand bemoeijelijkt of tot een lastig

of hinderend bezwaar is; in moeijelijkheid verkee-

ren door een lastig of hinderend bezwaar. —•
on (<*rj

aji$(un\ iemand tot een lastig of hinderend be-

zwaar zijn.

o o
atn-iiritv)^ zie tkvi^
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"-ri(viaan\ zie <-nnj}\ en (nam na rui aan\

nnn<viaa/i\ zie mruiw

. r .. Q O
T)O>0tfN Zie DIJ (KJ)(Ut)(HTJJ\

m(viaa\ eign. van een Boeia-vorst van Ngalengka,

bijgenaamd Dasa-moeka (Skr. Rdw ana).

O * O
rnmrnruizoa\KW. zva. mi on op aayi Of asn oi cm ciji^\

^ajj(Hr)j\E.^. storing, stoornis, rustverstoring, vrede-

verstoring, door velen. — iasiajjaayi\ iemand sto-

ren, bv. in zijn werk; zijn rust of vrede storen.

L31^?~^^ N sPr -

•-nro<KT)^\KN. ; ni ojtaai tijjaain\ uit elkander gehaald

of getrokken, bv. van een kapsel of weefsel.
"—

[a^faji aai n en [jciajiaariajjaain\ iets uit elkander

halen.

rnnazaJiaaiiui aain of on naz rvi aai on tui <tfW0\ KN. aan stuk-

ken en flarden, aan stukken en flarden gescheurd

(vrg. ^^^)-
niajida/j^KW. in het blinde pakken, wat maar het

eerst voor de hand komt {freq. vorm van xjii rui aaj^.

ojicrrn kit (Uidctn\ spr. — iaiï (Oiurfl \KN. hetz.

na .O) aan of m v) as» i \ ook taai h) asnn \ KN. verward

,

gehinderd, gestoord, van iemand of het hart van

iemand, die het hoofd vol heeft, zoo dat hij met

moeite geregeld denken kan {vrg. na/ui
O o
ui aan en t)

O
(Uiamn).

nanjiaaji\ zie niru^asnn\

ni!bi(iaj\KN. verward, in elkander geward; ingewik-

keld, moeijelijk te ontwarren; fig. van het hart,

versuft, zva. asnosi\ als iemand het hoofd omloopt;

en in verwarring, van een land {vrg. na asn aan).

na(uiaa^jiria\ geheel versuft en verslagen, van het

hart. — [asi rui axi\ verwarren, in de war brengen.

[cui(uia?\(LmSi\ iemand het hoofd doen omloopen.

rn na tui on asn rn rui z axin\ zva. rn na (ui rn asn on cuiz asnn\

o Ci /. O
naruiaas KW. zva. na asn aan of naajiaan\

T)o/i9?fl\KN. iets liggen hebben, of bewaard houden,

dat men niet weg doet {[osioji asnn en {centui asnn\

hetz. Gr. Vrg. a3 ten ~ji np/))- na tui asn ^\ tranen in de

oogen hebben; met tranen in deoogen. tut na rui asnn\

iets in voorraad houden, na rui asn tui asnn\ zva. nrut^ji

asn (Eji asnn % flauw, van een ver geluid; onzeker,

van een gerucht.— lasicui asnn\ zie bij i aai rui asnn\ —
iasi(uiasn\ {poet. irsirui asn) iets bewaren of bewaard

houden , iets in voorraad nemen , of om het te be-

waren. — naajiasn aan of ajma (ui asn aan\ iets dat

bewaard gehouden wordt, het door iemand bewaard

gehoudene. — [Mruiasnaan\ plaats om iets bewaard

te houden, bv. een kist of kast.

na tui astyi\ KN. ; on aui z >n ten z aan tui asnri \ zeer kleine (fijne)

Spaansche peper ; ook on rui z ?i ceji z aai ren lui a<ain en

ai (rui z ?? (Ei zort aai _ï* asn aan genoemd. — iasiajiasnn\

fijn, bv. van vlecht- of snijtverk; iets fijn maken

{vrg. nauiasnji en 0j1 een asnn). — aji na cui asn aa n\

iets dat fijn gewerkt is. — taai rui asn aan \ praeludi-

um, zacht voorspel, bij muziek; ook bij de Wajang :

O o, o Q
cm arrn i aai rui asn aan\ — aji [asiiui asiin\ asnm rrui ~ji

tasiaji asnjj\ naam van een kleine pandapa op de

pagelaran , waar de Vorst zit, wanneer hij zich op

Maandag of Donderdag , of bij tournooispelen en

tijgergevechten , aan zijn onderdanen vertoont, cui

rnanzizi unxnaji asnji\ benaming van een variatie

van de zangwijze Sinom.

a O o O . o Cl
na rui asnn en (aai rui asn n\ zie na(Uiaa/j\

ni(oiasnj> of Ti^ofio^NKN. verwoed, woedend , in blinde

woede, onstuimig; KW. zva. na(cnasrtn\ {vrg. ook

auinjt).

naruiasnn\KT$. verlost, bevrijd, verlossing, van een

straf van God; onttooverd, onttoovering, van een

betoovering , waardoor men in een wanschapige ge-

stalte gebracht is {vrg. rnjirui). cm tiajinj tui asnn \

een graf graven voor een lijk {vrg. rKnajiasnn). —
{anajiasiin\ iemand verlossen, bevrijden, van een

straf of betoovering ; onttoovereu; voor iets , dat

onheilspellend is, een offerhande doen of de Wajang

laten spelen , om onheil af te weren ; de ziel van

het- lichaam bevrijden door de dood; een vijand

verdelgen ; zich een graf zoeken in een krater , van

vogels, volgens het volksgeloof. — ajiurri(ijiasnn\

verlossing, bevrijding. — aji[majiasnaan\ plaats

waar de vogels komen om er te sterven.

Tioüiasnn\KR. klein en fijn, van bladen {vrg. nrxoi

asnn). — {^ajiasnn\ fijn, fijn bewerkt, zooals een

spinneweb ; van het hart, fijn van geest , vernuftig.

ri niroi'-n asn ai (Ui z asn n\KN. zva. {rm(iJi[crri(Kn\\

~najiasn\KW. zva. rnji(h^crnan\\ yrg. nrtaji asnn\

't)omj\rw. zva. ajcmzrn^/jzia^^ kwastfranje; ki.

van (an(na7iz(Kyj\ knevel ,. knevels ; KN. de neerhan-

gende wortels van den waringin-boom ; de neerhan-

gende veeren om den hals van een haan; fijn ge-

korven bladen, om met opium vermengd te worden;
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de kelkbladen van een bloem of ranJc. nnajiojiaji

) nMvW. zva. xrtaxn (ttp\ kn. aan flarden gescheurd.

— iits>>>i\ kerven, kleinliakken , scheuren; als

franjes er aanhangen, bv. van de fijne wortels, die

van den xoaringin-boom neerhangen ; ook de knevels

laten groeijen, knevels dragen. — uci (in (ki ^&\ iets

met franje omhangen.

<yi<uiaj)n\ gew. ^«ak}OM|\KN. het aanhoudend ge-

druisch van een zachte regen (vrg. m ooi <wj)) —
ucinj) ïk7 ,p aanhoudend en zacht, van den regen

(vrg. nyaSojij}).

nn(U)(Koji\KN.
; [m(O)0J)n\ aanhoudend zacht regenen,

o o

rnm ai ui (kijj >. kn. eea lap katoen, daar men de gekook-

te opium door laat loopen of doordrukt, om die te

zuiveren (vrg. oi{an ai (ijiojij)).— ri nui r> (ij) (kq/j\ opium

door zulk een lap zuiveren ; ook van iemand notitie

nemen, hem aanhooren, zich aan hem storen.

n rui'Ojl zie big ni\ ï.

o^nnju)ru^\ kn. lastig door omslagtigheid en veel

noodelooze zwarigheden te maken; lastig van een

zaak, daar veel kleinigheden bij in acht te nemen zijn.

nn rui mi (hnj) of nn <U) arui aon \ KN. naam van een boom

,

waarvan het hout voor huizen, meubels en djoe-

koengs gebruikt wordt. J. (Waarschijnlijk dezelfde

boom als nnam).

rr)/L,)(lM\I¥. zva. nn r) (U)nn rn (U)\\

oini ai (U)ajui(Hij)\ zie on nn ai tui ?\\

nn a.ji etui asnn\ ook verb. cuinr, (lv) aain\ Ar. Jo). , over-

levering, verhaal; ook voor een oude voorzegging

{vrg. nnoj)).

o O , OnKuicmj) OJ oi nn (L.) omj)\ KW
O

orrtn\ asrton ^Jiajiiruw kn. verward, gehinderd, ge-

stoord;^, van het hart, van iemand die het hoofd

vol heeft (vrg. nniijKtaji). — r«37 tai cm \ of aiucich)

arn\ iemand hinderlijk zijn, plagen, zooals van

vliegen op het lijf, die een buffel kwellen.

-nr<j) rïT)rt\KN. niet meer hecht en stevig in elkander,

bouwvallig. — [nn(ij)arnji\ een gebouw afbreken. —
[im tui cm tnarns in verval doen of laten komen.

HiV* ' nr)1
/l
KN -j "~n rt aj) om r) (U) ann !)\ ook nriaJi cm ri oji

ornji\ ordeloos of ongekamd, van het haar; orde-

loos om het lijf hangen, van Meeren; met ordeloos

losbangend of ongekamd haar.

O • o O
rn ni ruimyj\ zie ii(Oi<rnn\

i»T>/i5)\ of cnnnzajiMX., rn^n(i7)h\ K. , maat, makker,

medgezel, genoot, van ieder die met iemand iets

meedoet; ook voor helper en bediende, en voor te-

genpartij in een gevecht, zva. ajirnj)(ut!Hi(m/)\ (zie

ook oi niosrh\ bij amasn\ en vrg. omcrtii). rn nri aj) o

,

(nazi (E,itruKKri\ zijn reisgezel, die met hem de togt

doet. ai nn (ói ri azi ani nn \ haar bij slaap . rn ni z oji rn (tn

(hl tui asnni (htji\ iemand met wien hij praat. r&KK)?

orn rnji ?rn nn tcpi \ partij en tegenpartij in een gevecht,

nn ti dj) rn azu

z

ikji ^n . , 01 nn xrni at) ri^n\K., een kind of

kinderen te verzorgen of tot zijn last hebben, aini

azrhoru) ai nn\ ook K. van (eiiHraoi/i\ een kind baren,

in de kraam komen van een kind. ai nnaj) 01 nnoj)\

of ai nn z re» rnm z ,iji \ en nri nn azrh rn nn arm \ persoonlijk

in het een en ander meehelpen. tui 01 niaj)\ ajicnnn

(Cïh\ persoonlijk een ander meehelpen, hulp ver-

leenen (vrg. asnonji). — ai iosi ui \ oi{ojiz(ij)\ v/i^l

azrr)\ een ander mee gaan helpen. — on urndj) cm\

01 (oziz (ó) 021 \ 11 (on (crh oji . met iemand als maat

of makker iets doen, iemand meehelpen, behulp-

zaam zijn; tot iets meehelpen, of iemand ergens

toe meehelpen, bv. met bidden of vasten, of met

aanhoudend hard loopen, om spoedig ergens te ko-

men, rn an (ijiai nn(ó)a:n\ enz., iemand op de een of

andere wijze mee behulpzaam zijn. — minnajincnaoii

of (ui ai nn (iji aji (uiji\ enz. zamen als makkers: een

ander meehelpen; ai nntcmoziariji ook kd. van 01 ojhz

ï)okz\ — aii(E.idj) of e«T)2è\KN. tot iets meê

behulpzaam zijn; een makker of bediende nemen.

xooi:(e.o(U)\ pass.

rn ni 01 (ij) \ KN

.

; rn[dnfn(iJ)\ of azioinnai dJ)\ iets aan

weerskanten vasthouden en trekken; met iets sleu-

ren; ^7. iemand aftrekken, afleiden, misleiden.

01 noz (ij) \ zie oinnoj)\\ — aim z <v) ni dj) \ kn. zwaar be-

schadigd, van metalen voorwerpen, met zware

scharden, doorgevreten of ingescheurd; ook getand,

zooals een zaag.

ai mz(n.i)ji\ Holl. rol, politierol, de rol bij een regt-

banlc. — kd 01 nizo\j)j)\ een zaak op de rol brengen

of plaatsen.

nnrv)ooij)\ Ar. c.\^o > het zuigen van een kind aan de

borst van een vrouw. (K.f)ocio\i)aj)nnax<)(ur)j\\ zoog-

broeder of zoogzuster.

rnnr)zorv)(tri)j)\ of ii^nzrv)^\ Holl. rollaag.
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o / . ...
(nnr\zan.>i(hrn\ Zie bij ori^nzw

o • o
nr\.(njl OJIJI\ Zie onnnZlUl(K1Jl\

on "m otli oji n\ zie bij rn-mw

<nnD2(njiajiji\ ook wel nrttnn=aJiji\ Holl. rolleren. —
<n uuiz (tli 9Jin\ appèl houden; met de hoeken verge-

lijken, natellen.

ni iuiji\kw. zva. tui (lij \ in den zin van (tKannji\

tui (uin of mr) mi (uin , KW. zva. as: mnn en onas:z amn \ KN.

een Iclanlcnabootsend woord voor een plotseling stil

worden van een gedruisch, en het plotseling ver-

dwijnen van zon- of maanlicht, tui tui ^i cui n\ tus-

schen licht en donker, na zonsondergang (vrg. n^i

O O .

ti (ui/i en mi mi asn -^i (ui asiiji).

onnnzxjiji\ zie rrimz(i:iifi\ 2.

nri (ui \ zie rei cui \\

t-xi/i\kn. hedaard, bv. van drift (vrg. m(ui?\ en mi

tui). — uuitui^ gew. Knnruuis iemand door woorden

of redenen tot bedaren brengen , of zoeken te breng-

en; ook tot iemand zich wenden om eenige gunst.

o c— ion (n (ui z a-jj \ WJ. zva. on ui z on mi (iri\\

(ui(ui\KN.; (C3(ui\ gew. iui(uiiui\ goede woorden ge-

ven; iemand trachten te bevredigen, tot zachtheid

of medelijden te bewegen (vrg. uciiui). — cuicm(ui\

het geven van goede woorden, enz. — iekuixji^

poet. zva. (miuw

o , o o a
(uiiui\ of tui mi tui \ kn . zang (vrg. oji onom on n en un

ah). —
;
iom\ of w tui (ui \ een lied zingen, iets

uit het hoofd zingen. — oji <n tui cm n of oji oji on tui

(htji\ lied, gezang, liedje; wat uit het hoofd gezon-

gen wordt; een lied zingen.

T7rt_/7\KN. schets, ontwerp, bv. van een te bouwen huis

(vrg. on ti n nh ) de helft van een geheel couplet van een

mn (ei nm on tui \\ ook een zin of zinsnede; en het ver-

band tusschen twee gedeelten van een zin. "najini

a O Q« - o O- / j j
crri praji (Ni ^irn asii ^ri (hoi (e^i (ui (i-ji uii \ de vorm en de

maat van dichtstukken.

Tia/pKW. zva. <èi(kji{\ vijand (Skr. ripoe).

CY o q t-i-i, • irri(ui\'N., tui chi\k., tt<(ui \ kd., de door het gezigt te

onderscheidene hoedanigheid van een voorwerp, ge-

daante, uiterlijk (uiterlijk voorkomen of aanzien)

vorm; kleur; soort; Tj. Sengk. één (Skr. roêpa,
/ Y. O o , ,en vrg. ivkhi\ en lunaji). ni tui on (hjojti ooi r,n n\ net

(hij of zij) ziet er goed uit. cmon(uinnaji\ een figuur

of vorm maken. cuniKn (of ajn (hui ajn tui) nnajion(ha\

hier is het, hier heb je het (Ie voicü). ajiaainri \

(ui\ gelijk van gedaante, eenvormig, ti aji(voi,(uiasn/i\

in de vorm van geld, d. i. aan geld; nn oji as: <-n

(ht/}\ aan paarden, tuii ^,^1\oji oti aathai <ir> ri na thn\ Ik

ben de man, die het je leveren zal. run aai nn oji on pi

(najiziun (£>i (€jiji\ Dat is me een stil mensch ! CYT) (1,J (3A

<n/i^rn(unzmTi(ui\ God heeft geen gedaante , is on-

zigtbaar. nr>^cui (un (un rui clti oji\ van wat gedaante

,

kleur of soort het wezen mag. nnxjiaxi min ofnimiaxi

<cnj\ ook wel ti tui (unurnnx een zeer schoone gedaan-

te , zva. Ti (Li urn onji (Vi q om crri qjiji \ — (Ki-n (ui\ KN.

van dezelfde gedaante, kleur of soort, mti (li <r>(iri\

N., m oji (mm tui anji\ alle soorten van, d. i. alle

zonder onderscheid. — rri(uinri!ui\ oji on tui tm \ van,

verschillende kleuren of soorten; veelkleurig, veel-

soortig, (kv tt'Oji tt>oji ri (hi\ allerlei, allerhande. —
(L~in TT (ui (ha \ of((um. mi tin \ kn. , (cm tt ii iui (ki \ KD. iets

geheel gelijken; met iets gelijk staan of overeenko-

men
;
geheel overeenkomstig. — (jvi tui uii ^nn rj nai \

CY O O i
(si o/i na dm ~m (Kn wji , [a^ion ojiihyi ^ïi(hii(hiji\ maken

dat iets de gedaante of vorm heeft, die het hebben

moet; iets construeren; ook maken dat iets, bv.dat

verlangd wordt, er is, het leveren of bezorgen. —
ajinri oji (Hin\ (ui (ui on rm (hi/i\ oji nn on oji (Hi/i\ iets dat

zich aan het gezigt voordoet, een voorwerp van het

gezigt, een gedaante, ajinn ojkhi ^mri(Hi^\ iets vreemds,

dat men ziet, een vreemde gedaante.

o
Ti oji \ zie nriiuiw

(nnnaji\ of fiinnaA \ kn. de r-klank, benaming van de

schrijf'teekens , die de klank r beteekenen, zooals

de Tjakra (Skr. rêphd).

Tjiu^KV. zva. (Li(i-ii\ (?) kn. afgevallen takken,

struiken of bladen. <m a&ï .? (ui aa vi? tui ? \ sjor. van

een groote en magtige , die een gering man ligt trap-

pen (onderdrukken) kan.

T-» <uj ?

\

kn. aan iets gewoon geworden, bv. aan vroeg

opstaan; voor goed van de borst af, van een kind,

dat niet meer aan de borst denkt ; voor goed ge-

nezen of hersteld.

miLi^ 1. kn. afgemat, zooals van een vermoeijende

reis; een pijnlijk gevoel hebben , zooals van ontvangen

slagen; gezwollen beenen, blaren aan de voeten; en

een smeersel, zva. on run z n (cm z ^rnj\ ook KI. van

asii oji (ruiji\ zva. ni ikii asn (ktji\ 2. kw. bedaard gewor-

den, van drift tot bedaren gebracht (vrg. nntLi). —
O mniaji

^ (of nnrn (liz q) , benaming van een soort
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van suikerriet. — iniinKN. met rapoeh smeeren;

kw. iemand tot bedaren brengen. — tiu ^ojiick),^

een soort van smeersel tot genezing van vermoeijenis;

OJI XJI O UJ % Ojll (H)fj\

na on 0,12 > \ zie bij na uo > \\

TiM»\iN. alles in overvloed hebben, in overvloed le-

ven {Ar. $j riphh).

^^iW^kn. zacbt hellend, van den grond; zacbte

belling; fig. eenvoudig, bv. van leefwijze; laag,

van een pager of muur — on{(U)on oji 7 0Jïionarri\ den

grond zacbt bellend, beter begangbaar maken.

<r) na z 'ij tui z % n KN. versperring van een passage met bam-

boetakken, doorns of struiken over een pager of

achter een huis; barricade; omscbutting van een

plantsoen met struiken, doorns, enz.; takken en

struiken tot stevigheid in een aarden dam; gebarri-

cadeerd zijn {vrg. na(&i~ui\ ciJiiorn^\ en naa<nq\).

asn oj) oo na z r) oji z ^ z tui (èi om on (tui Xï[i\ spr.

*n>in-(ui(M/i>'KN. afval van gras, dat een beest heeft

laten vallen of liggen , en dat niet meer deugt.

o
(ui on (ui (hij \ zie (uiiuiw

tui (ui .^i (uio \ zie mi tu)jj\

nKui(Kvjj\ 1. zie bij i^ioji(Knj)\ 2. niaji ao)j\ Ar.

oj , kn. aanklagt van een vrouw tegen baar man

over huwelijkszaken bij den priester.

na on (ui om /i\ zie na on (ui ~ji om n\

cv cv cy
tui tui omj)\KN. ; (ci(ui(Knjj\ zva. izi (ui arnj)\ van (üi tui

(hHjj\ Gr.

na oji om n\ zie na mi ooi n\

O O Q Q a Q O Q
na mi omji\ KN. ; (ui na (ui omj) en na oji om (ui <Knn\ sprokke-

len , van kleine sprokkels {vrg. on na on otjïi om/j ) . om

(uuinaojiomji\ klein sprokkelhout. — i(m(ui(Hnjj\

sprokkelen, sprokkels zoeken.

naojiomj of tio^nKN., ook wel ni(uiom/)\K.
,

nauw, smal, eng, bekrompen; in het nauw; kort,

ineengedrongen, beknopt; nabij, kort op handen;

kort aangebonden, opvliegend, van iemands aard

, o (DO o
{vrg. naajiasnji\ ajio^iomjj en na iea-jkuiji). — (53

''"'/ enz. nauw of nauwer maken, nauw inslui-

ten, in het nauw brengen, benauwen. — na tui oji

amn\ in 't nauw gebracht; den vijand digt op het

lijf hebben.

)

naojiomjj\ zie naojiiHnji\

rj
rmor)(uiirrifj\K^i. teer, tenger, niet zwaar of sterk

van lichaamsbouw; zwak, niet stevig.

onnazonojizomj)\ zie on na z on een ~? z om n\

na xji im \ zie na e? _? mi \\

naojioaom/)\ zie bij na (Ui w

na tui na (uu) of na tui (ia omj)\ zie bij na ojiw

tim^kw. zva. (uhcrruunji {misschien Skr. klept a,

gemaakt. PK.). — "R^ 1

* zva - oïi ern osnas

Tiajjr^NKN. digt, goed digt, digt aaneengevoegd of

aaneengewerkt , zooals van voegen of naden, tim-

merwerk en weefsel; digt gesloten, bv. van de oogen;

nauw aaneengesloten;^, van een geheim, dat niet

te ontdekken is {vrg. nanmosru)). (SnHroiina knasnji\

spr. — [otioji 05rij)\ digt aansluiten, nauw zamen-

voegen; zich nauw aansluiten aan iemand. Zoo ook

Q O
(Bi na cui os)ij)\ 107) mi (un\ aansluiten, digter of

nauwer maken; digter aansluiten aan iets. — umbi

osi)r)om\ doen aansluiten; een deur digt doen;

digt opeen plaatsen of duwen ; een verbindtenis ,

zooals van vriendschap , nauw of nauwer maken.

tui oji osiijj\ kw. bijeenverzameld; bij elkander in gereed-

heid, zva. aj)(U)OJiji\

oji oji os)) i) \ kn. ; tui oji os)) ~ji oji a5nj)\ de schemering , mor-

gen- of avond-schemering {vrg. oji oji~ji ojiji en oji

O O
tui os)) ~ji (ui osry)\

(U(uiasryi\KN. geheim, heimelijk, verborgen; wegge-

stopt; bedekt, geheimzinnig {vrg. naojiasnj en oji

om). — oj^ojku)^ voor iemand iets geheim of ver-

borgen houden.

ojion ojiz os))j)\KN. Holl. rapport, anders rui oji w — oji

onojizo£)(Hij)\ rapport, dat gedaan wordt; ook bij

elkander komen of vergaderd zijn tot het behande-

len van zaken {vrg. (ui oji asn/i)
;

{en een gezantschap

van meer dan een persoon. G.).— oy^on oji z 0511 on om

\

van iets rapport doen of indienen; ook tot een ver-

gadering oproepen. — oji ojir) ojizosn(hnn\ vergader-

plaats tot het behandelen van zaken.

-noj)05))/)\KN. verborgen, voor het oog verborgen, aan

het oog onttrokken {vrg. oji oji Obiy)) ; ook nauw, eng,

bv. van een straat (vrg. naojiomj)).

«tui oji z 05ï)j)\ kn . belemmerd, bcmoeijelijkt, bezwaard,

zooals door de lasten van den ouderdom , van ba-

gage en nasleep, en van het onderhoud van een

groot gezin; ook door gebreken zwak, verzwakt;

moeijelijk voort kunnen komen; niet in staat om

zich zelf te helpen ; onder een zware last bezwijken

;

bezwaar; overlast. — oji n na r) oji

z

asnjt\ nasleep, be-
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lemmerende nasleep. — ri^uiriajizasii\ iemand be-

lemmering, bezwaar of last veroorzaken; tot over-

last zijn. <nv nn nnri oji i asn ihi n \ in een toestand ko-

men of gekomen , dat men bezwaard of belemmerd

is , of zich zelf niet belpen kan ; in nood of verle-

genheid. — ri nn m oji z asn (uij) of ajirinnriuizasn(Hiji\

nasleep van vrouwen en bagage ; trein van een leger.

tui (ü<)j)j}\'K.'N. het geluid van een water- of zeepbel

,

als die 'breekt.

(ui(ntu)(ïi(ui^\ of nnr>aj}rn(U)?\KN. bet gebukt gaan van

iemand (vrg. (üncnmtrnji). — irnrt ui ri im q \ gebukt,

in een gebukte houding, gaan; naar den grond ge-

bogen; in een heel nederige houding voor iemand

verschijnen; kruipen, vleijen.

nn (üi ruin \ zie rui oji (ruin \

nn (ui(uui\KW. zva. ri aai 11 <wi \ volgens anderen zva. ui

nnuiuui^ kn. ropij (Indische munt)
,
gulden (Hind.

roep ij ah. PK. Skr. roepja en raupja, zilver).

ti ui (iai <> il/j uu <> \ een gulden zilver , zva. nn uklvi
^

rinnzruiajji\ een gulden van twaalf dubbeltjes, d. i.

van 120 duiten. — ni oji clvi <> cun (mji\ bij guldens.

mo\KN. plaag, kwelling; kwelling van een boozen

geest. — \im&oj\ en rnnntui^ iemand kwellen, pla-

gen ; sarren (vrg . un een riun(Kni\ uïi criicm\ mm [ui

(tii (in). — (uiuuia^\ het plagen, enz.

niadi\KW. zvd. cmruKKii/i (vrg. {ktkiji). — (Uinnaji\

zva. oji cm trui iim/j\ am(K.i uinn un \ spr.

(nni2(ui\Kyf. zva. (Minnojij (vrg. nn(UJi\ en w-m7 2<ij>);

kn. rad, wiel, zooals van een rijtuig (Port. roda.

Vrg. cmo?n ui anj^ en "f<^t^

TTnönKN. schoudermantel, groote omslagdoek, shawl,

overjas. — uui-ria^zw het lichaam met zulk een

kleed bedekken; zulk een kleed aanhebben.

nnaK\KN. Vorst, koning (Skr. radja, Forst, vor-

stelijk. Vrg. masrj): Tj. Sëngk. één; en benaming

van een soort van Pisang's, waarvan verschillende

O
o^idersoorten , nm. nnaKihniui\ nnoKun o-nruin\ nn

n o o
ok (uu un\aoji \ nn (ik U)i trui ui \ nniKun(U7i\ nnaKunnn\

nn ik rui (Ei asnjj\ nn ok un rui on n\ nn ok r/ aji mi urn trui n\

Q
nn (ik un asn \ nnaKr)(rji(i^\ nn ok ajn rui on n en nnaK

ri(as))zr) <uiz s\ ook tkk\K¥. zva. nnoK^W rnmknn

(iK(EJiununom\ de groote Oppervorst, de aller-

grootste Koning, titel van den Koning der Neder-

i^y KN., nnaK asn(Hi(UUi\ nn :^T

en ninK(Kiiu>i\K^w., Vorstenzoon, Koningszoon, nn

ok ui iun\ Vorstendochter , Prinses, nn uk iun a-n \

schatten, nn ik rj ui (iri\ zie onunaciw nn ok om rui n nn

uk un (Efi ruyi of nn ok un (ui ruiri\ en nn okan ri tui arnji\

nn (ik (ta ri urn (hcnj of nn ok na n un \ regtsterm voor

goed, goederen, bezit of eigendom; nnaK asn uti\

regtsterm voor verwonding; nnaKuiun (of ui ui

asn) N., nnoK ukik^\k. , regtsterm voor manslag, -tj

(iK(Kn(bvi\ vee, bezitting aan vee. nn «k ui on \ hemels-

blauw, azuur. (Pers. Idzoewerdi. pk.). nniKo3

ui\ de venusziekte. nn ik rn ami asnji\ alg. benaming

voor heffingen voor den Vorst of voor het land; ook

voor onteigening. nnaK uirui\ eign. van een boeta

,

en naam van een vaartuig van den Vorst. nntKun

(uui\ naam van een klein gewas en de vrucht daar-

van, die als geneesmiddel gebruikt wordt. — (un

iik\ een Vorst gelijken; iemand als Vorst erkennen.

o • o
nn (Hi (ik nn (iK (Li (asn\ zva. ui arj lasii ui iasn w — im uk

tui (io\ naar hemelsblauw gelijken; aan iets die kleur

geven. — nnuiaK\ zich als een Vorst voordoen of

gedragen, nn uuik ojj ias))\ benaming van de leeftijd

van omstreeks elf jaar, van een jonge; nniEooKui

iasn\ hetz. van een meisje, nn ieji ik nn ik \ benaming

van een kind van den Vorst van twee jaar en wat

ouder. — <hii nn ok un an n\ gew. arnnnoK an/j\ vor-

stelijk ; vorstelijke residentie ; ook hoofdplaats , hoofd-

desa, zva. (Hicmnnw — {uiok\ zie beneden.

aji(iK\ of un ikakn. zva. nn^unaK\ of nn^unajifj\ be-

stendige welvaart, bloei; ongestoorde duur; heil,

geluk; wel slagen; kw. zva. unuui\ oji asn, asnj\

rui (Skr. redja en

ardja, vaststaan; verkrijgen, winnen). amaK(iri\

kw. zva. rui ui ^ ui (KjI -ui asn\ (waarschijnlijk voor ui

(ik asn \ van ojiok\ in de beteekenis van uniuui\ of
a „ o a . S

ajiasri un/i\ en asn\ oj ajnasn\ zva. rui ui q). oji ui

oji(ik\ naam van verschillende plaatsen op Java

(Skr. po êrw a-r ddjy a , oostelijk rijk. pk.). —
(NmunaK(hnji\KY/. zva. arn nn % un ok 3fiji\

ojiok\ en unoK^KW. zva. un(iji\ en nn^uTiaAfi (Skr.

redjoe, regtheid; opregtheid). — oj)qk\ of ojkik\

ruiuianji\ unihn\

7).if\KN. tralies, tralie- of rasterwerk (van opstaande

O
spijlen); palisadering; spijl (vrg. nnaKcmji\ <kjiok\

en ihcn(u,i\). (hniuyinnaK\ naam van een soort van

boonen. — a<nnnaK\ getralied, met tralies, urn nn
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ijisiiiLir. met tralies van gemetselde steenen.

nas >\kw. groote begeerte, verlangen, zucht, zva. Li

11 hi i > i.i hi i en i.ii ii i>ii ton (Skr. ra dj ah); knt .

de strepen of lijnen in de handpalmen; geheimzin-

nige strepen en figuren op een talisman van hout,

rottau of metaal; en een talisman met zulke stre-

pen (vrg. hïEiisiii). — <~>ii:< > .isn ti^\ zie bij xm

e?;\\ — ui.is .>\ strepen of lijnen ergens op ma-

ken of insnijden of inkrassen.

'ynji^}\ geio. iimis^niriis^\K^. gereten, aan re-

ten gescheurd, bv. van een Meed, gereten, vaneen-

gereten, door wonden; geheel verscheurd, bv. door

een kaaiman.

ti is >\ zie bij -n.rm^w

ri nm ri L<nE.x. berekening, opmaking van de reke-

ning. — ij uyqhs^\ een berekening maken; de

rekening of balans opmaken. — .uiii'ui?riis;>\

het maken van een berekening.

ha is: najmoJiji\ zie ajt is: .^? w

-nas(mji\ 311. kn. vlijtig, ijverig, naarstig, werkzaam

{vrg. asn znr-n\ (Kiem ajiji en asn trui ?i asn ton). — hii

nn«kin.3fiji\ ijver, werkzaamheid.

-O O a- o
n i is on \ KW. zva. (uiam ri run \ en oji asn cm w

. X
ojixs(hi\ zie ajnns;Ki\\

O O Q O
t> IS tnnji\ zva. nrim <m i \

tiis: unn kx. benaming van een lekkernij van onrijpe

of halfrijpe vruchten, aan stukjes gesneden of ge-

stampt en met sambel klaar gemaakt of gegeten,

ni is im -n ^tmï roedjak van djëroek, en naam van

een batiksel. nlis ii kii _t* ^™ benaming van een

ander soort van roedjak , en van een ander batiksel.

Tl t: i.n i:_i roedjak van woeni-vruchten ; en van al-

lerlei, van de sasrahan gezegd, wanneer die uit

alles bestaat, wat daarbij eigentlijk aangeboden be-

hoort te worden, zooals een buffel, een haan, een

kokosplantje , enz., wat plaats heeft, wanneer de

bruid het oudste of het jongste kind is ; ook bena-

ming van een batiksel. — [^taezam^ roedjak ma-

ken; van iets roedjak maken. ' ' '-> '>/'/ van alles

zich aanschaffen; de heele boel verkoopen. — -n

Kits i. ui of i.nj 1 1 . i.nr geschikt om er roedjak

van te maken, van vruchten.

rricifsirnji\K^. overeenkomen, overeenstemmen, accor-

deren, het eens zijn of worden; goed bij elkander

passen; overeenstemmend, in harmonie; overeen-

komst, overeenstemming (vrg. yiici?^iiii?). — (ja

i_-cï.77> met iemand in gevoelen zich vereenigen; in

iets toestemmen, iets goedkeuren (vrg. n uyriist

ili). — d km) -n wn\ doen overeenstemmen, doen

harmoniëren, in overeenstemming brengen, over-

eenbrengen.

likm)\ of nitshns Ar. rj' (rizq), kn. wat tot

levensonderhoud dient, levensmiddelen, dagelijksch

brood. — xn is ii kyi ^n\ levensmiddelen aanbrengend,

als een zegen; het dagelijksch brood gevend.

<n isisii ?\kn. een als netwerk geknoopte beurs, m
asrasn oji asnji\ netwerk van metalen draad, gevloch-

ten draad van metaal. — i:ixsuii\ iets in de

beurs doen; iets van netwerk voorzien.

ni is ui n en ri-men is z ui/i of 11 n i n is ? .*£>q\0. b e -

schadigd, onbruikbaar, door het uit elkander raken,

zooals een vogelkooi, mandlof'vjagen (vrg. Tiiciasnji).

ti tii ri is im n\ zie n-iis:anji\

ti .is asn /i \ zie 11 i<i asn i \

ii is isii

n

-ex . gescheurd, in repen gescheurd; geheel

versleten, Iv. van een buis; fig.
verscheurd, van

het hart, door hartverscheurend leed.— uixs xsnji\

iets in repen scheuren; bloemen in stukjes scheu-

ren: fig. het hart verscheuren; ook iets met fijne

figuren of bloemwerk versieren, m kiis ten is unj

met fijn bloemwerk.

oitiziiisz asnn\ zie niasaji/j\

(uia&oJiMX. , ui is n tnp^ip K., een hard gemengd me-

taal, naar men zegt, een mengsel van asnc&i^(Ki^n\

tin, met cmiruicm); x.iis^i\ naam van een boom,

die bloemen draagt en op moerassige gronden groeit

(Skr. radjas, tin; rddjasa, van tin, en rijk

aan. stuifmeel, pk.). — mns:aJi\ als rëdjasa; poet.

ongehoorzaam zijn.

1.1 is iiri hi> ri\ eign. van een zoon van Batara

Undra.

CV a . ,..
ti is ui na \ zie bij tikv.

nitsninx Ar. ridjdl, coll.mv.van ra dj o el, man,

mannen; kn. een zeker piepend geluid , op het ge-

tuid van een soort van kikvorschen gelijkend, dat

zich in de nanacht of tegen de morgenstond, als

het dood stil is, hooren laat, en dat men houdt

voor hel geschreeuw van afgestorvene geestelijken

of (volgens anderen) van de afgestorvene kinderen.

Als men het naderen wil, wijkt het gedurig al
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verder weg. {Men denke aan het gelald van de

boomkrekels in Nederland. J.).

cui as aji /i\ zie ^um xrn n\

niv^n\ of "">-> ,trj /i \ K.W. zva. (hnaii^n {Skr. rddj'ga,

een vorstendom , van nixs).

O
> > i < i n\ KW. zva. ihii trui au (ui (hiji\

-~n is ie,) fl\ oude Kawi-vorm van nnisw

(ui(is(Ei<hii/)\ zie bij as: c&i amji\

Ti^(rnfl\KN. stok of boomtak van een ruwe omhei-

ning; een daarvan gemaakte omheining; naam van

een paardekleur , mat of vaal geel {niazm >j iiz) met

. , D O o
vier zwarte beenen. noascmoJi\ naam van een ge-

to est , thans Madja-kërta, en van een soort gestreep-

te stof. — uuiiscmp een omheining van radjëg

maken.

niaK art/j \kt$. ; [ma^amn\ schrikken, sterker dan (hii

(n cm .Kiï/iN — ti ae:cm ^/j\ zva. ihii on cm asn aoj)\ sckrik-

achtig.

(ui ds am n \ KN. ; ,ui as cm — iak cmn\ kronkelen , vele plooi-

jen maken. — aaas(rryi\ met zijn velen ergens op

aanvallen, bv. op spijzen; met drift zich ergens in

begeven, bv. in een boschje, om wild op te jagen

{vrg. wi.\^ïviaMzaaiji)\ ook iemand niet uit laten

spreken of aan het woord laten komen, gedurig in

de rede vallen, het hem niet gewonnen willen geven

{vrg. cm mi as. cmn).

iitiscm,i\K^.; [^ascmn\ ook i^ascmj)\ met geweld

iets doen; iemand dwingen, noodzaken; iemand

vasthouden, om hem tegen wil en dank iets te doen,

bv. om hem iets in te geven {vrg. <ki(Hii^i\ aunccm

G) o, cf^
(lm asnn en a/n anj as (ui). — ni <si as cm/j\ zva. tm <~n

as \ en mii cm mui ^ \\

O • ...
iiiscmj)\ zie bij nias cmji\

^nastcnn of ajiasx2nj\ gew. ajiisajiji\KT<f. naam van

de zevende maand van het Mohammedaansche jaar

{Ar. ra dj ab).

O
ajiisoTnji^ zie ^nasuni/j\

rri(ik\KN.; \azias\ kerven, bv. tabak; aan smalle reep-

jes of dunne stukjes snijden. — n > axi oji iiTiak {of

tui lm (ik (ui on /i) kerfmes.

*~n(ik\KN.; ni (ik ui on /i\ zeekrab {vrg. urn cui (cï\).

<yi7i as \ m poëzie voor nnasam^

(L/Mrc\KN.; xzjak\ iets elkander betwisten; ontrukken;
s Ir*

iemand of iets met zijn tweeën of meer vasthouden,

bv. een kind, dat niet wil innemen, of een beest

G) o
dat geslagt moet worden {vrg. ifs). — mi&<ui\

iets vasthouden, niet willen loslaten. (UI (IS (UI (Hij

wat men vasthoudt; het voorwerp dat betwist wordt.

(ui tui ik mi aaj^\ elkander trekken, sleuren; met elk-

ander om iets twisten.

G) G) G) O^7^x^KN.
; ^j;K\ zva. a^as\ of tjuiis cm/j\ bv. bij een

vechtpartij.

in -u 11 ik \ kn. rots in een ravijn; en benaming van een

batiksel.

WTizmiKnKN.; iiti ,-eiz nis z\ het eens zijn, van het-

zelfde gevoelen, omtrent iets. — <ii\suuii<ikz£i\ iets

billijken, goedkeuren; iemand zijn goedkeuring schen-

ken, iemands zaak billijken, het met hem houden

{vrg. («gi is h n . en i n urn nri 971).

nasazi\ Ar. radj'i, herroepelijk, van een tuimui

kiiji , loaarna de man nog tot zijn vrouw terug

kan keeren.

m<w/j\KW. zva. cm<naji\ en ajiia^nw — <-nmuinri(uui\

gew. (Hiimiuui ~>i li?\kn. veel moeite en tegenspoed

ondervinden of daarmee te worstelen hebben, oen

niumunKW. zva. n.11 (£1 iniiliw

o . a
nunKl. zie (uiidoiw

#

11 ia v 1. zie (unmiw 2. kn. laatdunkend , van iemand

die zich heel wat dunkt te wezen en veel vertoo-

ning maakt {Ar.
f
\j . , ostentatie, het vertooning

maken van hetgeen men niet is. Vrg. (Kitziiui^).

3. licht, helder {Ar. >\j^ , licht, glans?)

•cn<nmuiz\ en '-ntnmuiznrinnmims ook rnnizii (tiuoinm

rimui2\KN. riant, frisch, helder, van het groen van

boomen en velden. 11 11 z ti uw ziimzai om z \ ook van

eern vrouw , die er bevallig en keurig net uitziet.

71 ni Z V) (lil z \ zie 11 tl (lil zw

nniAJi^\KN., met «snif zamengesteld, (isni^im^\

plundering. — <un ixnmui q\ rooven, plunderen, buit

maken. -— asni&7imui^(un\ mv. — nim ?(irii(Hin\

het geroofde of geplunderde; roof, buit.

rnm &11 ^ 71 <~n ri (iiiz

9

\kn. niet deftig, bv. van houding

en kleeding {vrg. 11 <ii 111 vi y>) -n <iii z <un /j
en rnniz

(in qarjnovajuiq).

oi^Mi)??niMU^KN. ruw, onbescheiden, onfatsoen-

lijk, onbetamelijk {vrg. rn ni uu ^ 11 ni rn &u z >).

00 o a o q .-...on
ii(iii(Hiji\ ni&i uu (Hij) en (hii 11 x.11 (hiji\ zie bij /uiuun

(inj),

O . Q
^1 11 lil Z (Hljj\ Zie (ICl 71 Hl Z (H1J\

ni(uhi(H-njj\KN., (isonruiZ{cm\ of (is nui nrmKI. , fluim,
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slijm uit de borst ; een fluim of fluimen ophalen.

— /uï.LUKin iemand met fluimen bespuwen, be-

kwalsteren.

t^u^thanKN. vergruisd, verbrijzeld {vrg. oji ^losn/j).

— (.li? i
Lu ,fcT?fl \ iets in de vuist aan stukken druk-

ken , vergruizen of verbrijzelen.— rosn ojui Knn\ zie ben.

rn nioi 0,11 z oen n\KN. gefrommeld, uit zijn fatsoen ge-

raakt, bv. van een hoed {vrg. onn^ojui^oiniono.Dz .?).

— rn -n ojui rn orn on ihw z mi o\ gebeel uit zijn fatsoen,

vol kreuken en deuken; bouwvallig.

*n vlij on,i\KN.; 'oiiajuiojrij)\ iets vermeesteren, met ge-

weld zich toeëigenen, overweldigen. (oaiajuionn\ ver-

meesterd. — ojiio^i ojui
i

oxijj\ vermeestering , het met

geweld zich toeëigenen. — nrt ojui<xci aon \ het ver-

meesterde; ook slingerplanten.

o o a Q o
nr) (lui axi\ en m mui (ia tuin \ zie «n om OjLi \\

nrt (Cti asnji \KN. het gezin of huisgezin, dat iemand te

onderhouden heeft; in het bijzonder iemands huis-

vrouw {Ar. r a' ij at , kudde , en vandaar onder-

danen, volk). — ioti ojui osnji\ iemand onderhouden,

de kost geven. — ni o,li osn a<i n\ in gehuwden staat

leven, als man en vrouw; oj. ook zva. nnmuiasnji\

de huisvrouw van iemand. — lojnmu asnji\ zie ben.

Ti(Ui)\KW. zva. <-na&\ G.

on t? ajti oruin \ kn . , reaal, Spaansche mat, Spaansche

rijksdaalder, ook nïcmosn/j genoemd. De waarde

van de reaal is bij de Javanen verschillend en

door verschillende benaminge?i onderscheiden: réal

p adjeg van 30 , r é al keb 6 van 28 , réalsapi

en r é al djaran van 27, réal paréntah en

r éa l par i van 25 , r é al batoe van 24 , en

réal mantj a-neg ar a van 60 wang. oitiiu

otli Jii mrn(u)j\ zie aJi ;crn(Ki)j)\ Zie ook (t,i asn\ bij

-nrtsriw — onnnojm rutonns bij realen, in realen. —
cmonm mm trvi (hi/j\ of on{aji(bifi(rhi(Hift\ geldwisselaar,

geldwisselaa'rster.

o . o
nn ojui (ïxji osnj)\ zie nqojn trui asnj]\

towiujnkn. witte mier {vrg. ioj)(ci(kjji en aruion^m

tihd^mn. zva. <ru)£u) (uj)\ zacht van blik met half

gesloten oogen {vrg. cu i&t ^i (ejij). Zoo ook <-n(un^

(uu>(Ey)\ gew. van de maan, wanneer die door een

nevelachtige lucht schijnt.

nr> rt (in z (eyj en on nn z on oju> z (&)() \ KN. lommerrijk door

het digte loof van boomen met laag neerhangende

takken; frea. vorm van (un <n ild z (eij> of ojnoiojuiz

Q
(Eyi\ — ni oi o,n z -pi (Hl o en onnizonOjUiz (El ar>/)\ een

vrolijk gezelschap van wel onthaalde gasten; een

braspartij ; zamen een gezelschap uitmaken voor

een feest.

o
onn^zono,viZ(£J)j}\ zie "noncuuiz (EJ)ji\

n ui ot)^ kn. eenparig, eenstemmig, eensgezinder^.

vorm van mnoxmmji). — im uu cmj)\ gelijken tred

houden; eenstemmig handelen.

nr)xnjjcmj)\'K.TS. sloffend, van iemand die van ouder-

dom met moeite bij het gaan de voeten van den

grond kan krijgen, ni ojii cm njuj cm n\ sloffen, van

ouderdom of ziekte {vrg. on n-i ojui oi cm on ojui z cm n).

onm oi mm z cmn^..kn . waggelen, waggelend gaan, van

vermoeijenis; ook een paard of paarden van ge-

vlochten bamboe, waarmee een soort van tournooi

vertoond wordt , en waarop hansworsten , die het

tusschen de beenen houden, bij een bruiloftsoptogt

voorop rij den. — onm mui on cm on mui z cmn\ waggelen

,

niet vast op zijn beenen staan {vrg. nnkojicmojiiicmj).

OTTKLuimrtNKN. los in de lucht zwieren of fladderen,

van een bos of bundel dunne of slappe voorwerpen;

een bundel los neerhangende einden van de alang-

alang van een dak. tn nn muin arn mui ajriij\ loshangend

in de lucht zwaaijen; ongeordend loshangend haar;

met ongeordend loshangend haar {vrg. ojnoini). —
on iccioju) ojryi\ met ongeordend loshangend haar, zon-

der hoofddoek , zijn of loopen.

Ti/iw\KN. naam van een lang
, fijn en zacht rietge-

was {vrg. (uno~Lioj)i(rL)). nimuiniajui\ er mooi dun

en fijn uitzien. — \^ituui\ als rajoeng; lang en dun,

spichtig, van dun en lang opgeschoten plantsoen,

en van lange fijne vingers. Zoo ook (mivij. ryiajü
l

\\

— ni (uijioyi ori n\ plaats waar de rajoeng in menigte

groeit, rajoengbosch.

o .o
niono.Liz\ zie oxi n lli z (hiji\

TiTiiiinN. in JBagëlen en Kadoe voornaamwoord van

de eerste persoon , zva. o^nuiiw

on nri on mui z \ gew. oin^on mui zoinion mii Z\ of onni ojui onm
rnojuiz^KN. gedurig van de eene plaats naar de an-

dere gaan; telkens een andere plaats nemen, bv.

met zijn koopgoedcren op de markt; gedurig van

de eene plaats naar de andere verdragen; telkens

zijn huisraad verdragen en verhuizen. — onm on ojui z

caaoti\ veel te sjouwen hebben en daardoor met
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moeite vorderen en maar langzaam kunnen voortgaan.

'f
Holl. raam.

O
uifFjins of iloi tui (eij\Kïï. liet gesloten of digt zijn van

de oogen , zooals van een slapende, aui (ea ~? (e/i ~/n (uui

(&in\ half gesloten, van de oogen; sluimeren, in

een ligten slaap zijn. — (ui oji (eiji of (tn oji (eiji\ rus-

ten, uitrusten; rust genieten (vrg. mnriajiz en m
(ei n an n) ; van het hart, tot rust gekomen, bevrijd

van angst of kommer, rustig, bedaard; ook rusten,

voor stilstaan om te bezinken.
O
Vïïf geslo-

ten, digt, van de oogen; met gesloten oogen; de

oogen digt hebben of houden, de oogen luiken of

digt doen ; van slaperigheid in slaap vallen. ieo (e>iji\

mn (Ei Eift oj (Ei (Ei (eiji\ KW. zva. asrinjw cei oji (ïjii

nn nx.1 (kii n\ onrustig, niet gerust, slapen, telkens

wakker worden, een hazeslaap doen. i&i tut ieji arvt

(Knn\ spr. voor onrustig, ongerust, van het hart.

— mn (LiiEi/}\ poet., cei mi (eiji\ kn. tevreden, verge-

noegd; met iets tevreden zijn, het verguunen. kii

(ui (eij\ zie ben. — mi (li <ei ^11 rui (ei\ iemand gerust

of tevreden stellen , of zoeken te stellen , bevredigen

;

iemand paaijen met iets. — (h cui(EirnMi\ de oogen

sluiten of digt doen. — aui (&i oji ienjt\ berusting, te-

vredenheid. — ajiaciaji (Ei -jii oji (Eijj\ geruststelling

,

bevrediging; middel om iemand gelaten te doen zijn

of te doen berusten.

ni (eij)\ 1. zie ajrtnj (eij\ 2. JEuropi. rum, een sterke

drank. 3. ti isnn of (tn ti(eiji\ Ar. .. , Griek sch.

ao cm.«ri ttj (eyr\ Griekenland; het Byzantijnsche (uu

Turksche) rijk; Constantinopel.

Ti(Ei\ 1. KI. van (ai (ui\ of (en tui (kii /j \ 2. eign. van

een zoon van Vorst Dasa-rata , een incarnatie van

Wisnoe, wiens heldendaden bezongen worden in

het naar hem genoemde heldendicht %jin asn een of

nr) iei v) na oji {Skr. Ra ma, e?i Ra m dj a na). ni(Ei

(kii\ of nitEi (Kn (ei \ en n<icE>i(Hi\ Uw Vader. nniEi
Cl)

J "O,
(1

<*sl

(uin^(Kj\ zie wnajiw nomina o/w tui asii \ bijnaam

tt O a „ a
van ïLanoman. cuii cei ~irn (ei (lh an\ of m(Eixa\

naam van een wapensmid uit de oude tijd.

TitnKN. naam van een slingerplant. Van de vezels

wordt bindgaren en grof naaigaren gemaakt, zoo-

als bij ons van de hennip.

TiiBnKW. zva. cen oki cKiji\ slagtoffer. — niai(Ei2(Ki/j\

kn. een vrouw of kind, daar de roovers bij een

huisroof zich meester van maken, om zich een vei-

lige aftogt te verzekeren; een persoon, die door

velen geslagen of omgebracht wordt; een vrouw,

die door meer dan één man in ontucht beslapen

wordt; iets, zooals een boomstam, daar men bij

het zwemmen of in nood zich boven water mee houdt.

o o
7-=- [iciri(E^2pi\ zva. i(ltiieji?!uii\ maar door meer

dan één man; ook zva. (eiozïïkci\ van een geest:

in iemand varen, zoodat deze door dien geest be-

zeten toordt.

nnnycEiMW., Tiei\K\v., lustig, levendig, luidruchtig,

vrolijk, druk; lustigheid, levendigheid, luidruchtig-

heid; lustig, levendig, luidruchtig zijn, pret heb-

ben, m iEii)\K.vr. ook nacht (Skr. ramja, pleizierig,

vermakelijk; en ramjd, de nacht). -~nri (Enm<n(Eji\

aanhoudend luidruchtig; pret. — umnri (ea nni ^jii 11

ai,kii \ vrolijk maken, vervrolijken. — m ai cei (ki n

op een vrolijke wijze, feestelijk, tu ti on t&i (Kin en t)

ii (ei (ki <ri (Ei (K)j\ vrolijkheid, pret; vrolijk gezelschap;

vrolijk gezelschap houden, met elkander vrolijk zijn.

— himi nri (ei (ktj}\ te luidruchtig, te vrolijk; te veel

leven maken. — tuim <r> iei ann (hij\\ plaats van vro-

lijkheid, waar het druk en levendig is; een vrolijk

gezelschap.

(usnKN.; (l.) cei (u (Bj\ beginnen te rijpen of geel te

worden, van padigewas en boomvruchten (vrg. oji

(El (UI (El).

nni;Ei\Kl. , (n<-m(Ei\KT>., van "~n (EjI asiiji\ hoofdhaar

(vrg. niarnw' Skr. roma, haar). cni(oi(Ei\ ook

wel (<K7<£/»\ poet. bij het haar grijpen of trekken.

(nnriz(El\ zie on^n(El\

(nmzri(Eiz\ zva. -y->(Ei\ volgens een volmondige uit-

spraak.

ni(Ej^\KN.; t(L7)(&i?(uii\ een vrouw in ontucht beslapen

(vrg. (ki ii (Ei

z

(ki \ bij -n(Ei).

<l/j^?^\kn. streelend, verleidelijk (vrg. (^kki a^hi). —
(m (eiz \ of «Ti tui (Ei ^ \ streelen , met goede woorden

iemand bevredigen; een vrouw streelen of liefkozen.

(ciiE>i<>\ streeling.(l7)(eji{\ str

(El Z^ \ zie <nniz?\ II.

<rim ii iei
q
\ kn. van weinig belang, onbeduidend, beu-

zelachtig (het tegenovergestelde van mann): (i^n^n

tniEi^\ beuzeling; iets dat weinig waarde heeft; ba-

gatel; snuisterijen. — tn (azirn (Ei ^ (un if
mi \ beuzelen;

iets voor een beuzeling houden. — ikv en <~n (n (si q <un

aap te weinig van belang, te onbeduidend.
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ttuei (uil tni /i\ zie bij cij)(un (hn/j\

tt ra ?7 ra? 2 ojijj \ zie bij tt cko w

nrton iet chij\ zie bij ^nwew

TT -77 fiE/ï 2 (7f7 fl \ £2£ #«/ ">T ra \\

O -OO
(ui (eh (hiji\ zie (lji (si aaji\

TTrara^NKW. komen; komst, zva. asiitHiiw

cm rara (&iji\ zie (ui (&ijj\

'~n{&iiKwn\ zie bij Trraw

ra (Eii ihii/i\ zie tui ra (hii/)\
s

a"

O

O
(Ut'&i (mijj\ zie (ukejiuiiji

ra ra (hfnjj\ (uiiEiarnji of tui ki'(hrnn\K'N. verbrijzeld, ver-

broken, (ui ra ihrn /j\ ook schipbreuk lijden, van een

vaartuig; gebrekkig worden, van een mensch of

beest door veel zwaren arbeid; {en bankroet. J. Vrg.

(ui (EjI ran (ui (En ra (kiiji en tt aihi (hitji ) . — ra ra htiji \

xnc&KHnji of rara*™^ iets verbrijzelen. — "3^/

ihh\ mv.: (cj mi (&i urn \ de boel in stukken slaan. —
<"K '

t
3 s «1,

(ui ra ihii rt (Kii \ enz. maken of veroorzaken , dat iets

verbrijzeld wordt. — tui rajhii imji enz. iets dat ver-

brijzeld is gruis • puinhoop ; wrak van een schip.—
rararamra enz. verbrijzeling.

o ~ a o
tt (Eji aai n\ jreq. vorm van tun ra (hyiji\ zva. tun (ui (hïijj\

kn. ; {(ui(Eimiji en an^ri (Ej !nnjj\ iemand tot iets

overhalen, of zoeken over te halen; bepraten; be-

guichelen. aji{xn(E'iKYij\ het overhalen, enz.

(ui ie/1 anji of tui (en asnji\ kn. het met de vingers van de

geheele hand, als met een klauw, gegrepen of in

iets gegrepen, en dan geknepen of gekneed worden

(vrg. (ui (ui (ruijj\ ooi ri ra 2 asiijj en nm(uyas\ijC). — ra

(Efiaxiji\ iets zoo knijpen of kneden; fig. het hart

toeknijpen, ra ra ra (erna (ckhi/j\ de handen wringen.

nrKEjinaji of m(E'jasiijj\K^. afgeloopen, geheel geëindigd

of afgedaan , van een werk of werkzaamheden [vrg.

nA(EJl~Ji).

tt (eji (ia \ zie bij tt (eji \\

n^ (EJiasnji\ zie nA(EJi(inj)\

O • O
tui (Eii asti n\ zie (ui (eji aan

\

(ui(Enasn/)\KN. fijn, van kunstig fijn werk; fig. fijn,

fijntjes, listig {vrg. ti tui asnn\ *-n(ui asrui\ mn nxnajiji

en (UTtEjiasiiji). — rara«s77y7\ fijne list gebruiken,

met fijne list te werk gaan, in tegenstelling van ra

(viam/]\

lJ77y7\ Zie TT ra (IS11 lj\

tsn/is KW.tt (eji asnj) \ kw. zva. trui ceji asnji\ — tt ui asn thnji\ zva.

TT^7(bT>^NKN., ook wel T7raas77yi\K., bezorgd, ver-

zorgd, bezorging, van het noodige, of zoodat iets

goed bewaard of veilig is. .tfc as: tt ei asiijj \ spr. —
\jri (Ei asiiji\ !(ui(Ejiasiij}\ iets verzorgen, voor het on-

derhoud van iets de noodige zorg dragen. — (ra

ra asn \ 1 ra ra asn \ iemand of iets verzorgen , onder-

houden, zorg voor het onderhoud dragen; zorgvul-

dig bewaren, zoodat men er zorg voor draagt; be-

waren, behoudeu, niet weg doen; den boezem be-

dekt houden; een vrouw verzorgen, voor tot vrouw

nemen (vrg. [xnajiasn). — ra(rarara7fl\ rairara

<tfHtf\ het verzorgen, enz.

tt ra nxjiji , Ar. ram al, kn. de kunst, om door mid-

del van in zand (ra ml), of ook wel op papier, ge-

trokkene lijnen en daarop gezette punten, iemands

toekomstige lotgevallen te berekenen en te voorspel-

len ; en een waarzegger , die genoemde kunst uitoefent.

tt (eji (rui (Hiji\ Ar. jl,^,^,, kn. de negende maand van

het Mohammedaansche jaar, anders ajituiojiMf.,

Q
OJI&IUI (Ej1J)\K.

Trr
O

i ra ra \ kn. versnapering , of zva. (uioj]aniq\ in tun

ra» tt n rara \ zie (uiitunw — tt 77 rara (hi/j\ wat tot

versnapering strekt, of zva. (uiojiam q\ ook zva.

(Uil 1777 TT Hl (EjI ~J1 \\

rarara\ ra ra ra \ ra ra ra ~// \ zva. rara\ enz.

rara~-/7\KN. gekneusd, met bersten en scheuren; erg

gekwetst; verpletterd door kneuzing en kwetsing

(vrg. (ui (eji—n?\ mi (Efi~Ji (Nun en mi (siom/i). — ra

(Eji^ji\ erg kneuzen, kwetsen, te pletter slaan, ver-

pletteren . (UI rn (EJI ~J1 2 (Hl f) Of (UI (UI <ï) (EJI ~JI 2 (Hl
fj

\

elkander te pletter slaan; moorddadig vechten;

moorddadig, van een gevecht. — ra ra ri ieji ~ji 2 chtjj\

poet. voor slagveld.

tt (eji ra x kn. Hoïl. r o m p j e , verouderd woord voor vest.

T)ra_/7\KN. struiken of takken om een passage te

versperren (vrg. n^i2 ii (ui 2 <>). — TT77rara?rart\

een met takken en struiken omheinde plaats in een

water, om er de visschen in te lokken door voedsel

in het water te werpen, en die later geheel af te slui-

ten, om dan de visschen met netten er uit te halen.

7?toz^e/7_7\KN.; T7(razrara\ of ra 77 tt 2 ra _? \ iemand

met zijn tweeën of meer aan weerszijden bij de ar-

men vasthouden, om hem te leiden of te ondersteu-

nen in het gaan. — n^iEi^ iht/j of raTT ra ra ihij\

zoo vastgehouden of ondersteund.
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iUi&)~?^KN. £é-rc geregt van fijn gehakt of gestampt

vleesch of visch , i?i een Had geJcooM, in halletjes

of in spietjes aan een bamboezen (ki oji asnjj gehecht

en gebraden, om am asn .1 ^1 ~? q\ zie bij cm(Liasn,i\

(ui(&i^jj^\ zva. (uitBi^jtw

t# (&i-ukkiji\ zie r) n~> z (ei ~i\\

<~nnn cei~i kiji\ zie nn/n ei^iw

(UI 71 (El -^12 (HT/J \ zie (LI (El ~JÏ w

titi iei~~12 onj \ zie nr\ (El ~ji \\

O O
(UI (El ^1 T) \ Zie (UT! (El ~7 Tl Y>

tkei^ikh/j en a_i iei ~^i kh n of ici (Ei—i m/i\K$. gelijk

op een rei; gelijk van tred of in den stap; tegelijk in

gesloten gelederen aanvallen; regelmatig, regelma-

tigheid; fig. van gelijke meening, zonder verschil

van gevoelen.— xn (&i-~n emp van gelijke meening zijn.

Ti r> (ei ~i uïi
/j of nir) u.m),i\o. de kleediug van de

Gamboeh's; ook benaming van een dans {en van

een zangvnjze. G.). am ei ^n,^ ajn ami zi^.iim/i\ be-

naming van de kleeding der boogschutters van den

Vorst, die rxi i^rni hjij uii genoemd ivorden, nam.

met korte broeken en een tot over de dijen opge-

stroopte dodot, met een van achteren een vjeinig

naar de linkerzijde hangende slip. — nin (ei~~i am

•tiei^ikii/i en mnEuiwii of xnnn ri e.i ~? am n\

iemand aanhalen, zooals een kind, een moeder; iemands

vriendschap weer zoeken na orteenigheid. titiei—i

207
7J

(El -~1 Klll (Of X3 71 El^l hll ,1 ) W) 7? p 7,-77 /l \ Spr

.

nrn (Ei—12 amn \ zie t7<ti Ei^umji\

(ui(ei^i(irnji\KN. ongeveer zva. Xji(Eiamji\ verbrijzeld

(vrg. (ukei^jj). — xnEi^iKiip verbrijzelen, ver-

trappen, kapot maken. — Titi,Ei^iamjj\ poet. zva.

\majtacnn\

cm (ei Zi amn\ zie nnm-Ji aai n

\

ti Ei^Kiin\K~$. een niet geordende hoop, zooals van

puin of steenen; dubbeld van bloemen, in tegen-

stelling van (ti 1x1 1 ei \ enkel (vrg. cernten^amji en

asri
f

(Ei^amji). — [xn ei ~j\ am a\ iets op een hoop

brengen of stapelen. — ttj i&i~jj<hvi (Hin\ hoopen; bij

hoopen; ook lagen, zooals van steenkool.

(Tf
m i rn <£? _7 2 am n of (nnnz(n(uzMrifi\~K8. een hut, zoo-

als van houthakkers in een bosch, ook ivel voor

cm xrti cm/i gebruikt. — en tui 1 77 iei ~~i i am ,i\ iets op

een ruwe wijze met het een of ander digtmaken.

-tkei^i Kil \ KN.
O o

üm(&i~Ji(HTi\ zva. asm (Li aai \ of (Ei

(ui (Ei ~jj am \ zie nrt (EjI —,1 am \\

n-j(Ei^iHn\ of nrt(uiam\ ook 0£U).ra\w. zva. cm

xm^\ (um\ en mo^xm. dichterlijke inklee-

ding, versiering of beschrijving (Skr. figuur; rede-

kunstige figuur; dichterlijke beschrijving en ver-

siering; een drama, dramatisch gedicht). — [asi

(Ei-~iun\ enz. kw. zva. asi cm \kn. dichterlijk inklee-

den of beschrijven; een gedicht in verzen maken,

in dichtmaat zamenstellen , dichten (vrg. éicmasnji).

— -n ei^i vu (Hin\ gedicht, dichtwerk.

-ntEi-^ii2j\KN. in orde geschikt, (umi (Ei^ixcifj\ ge-

regten in orde stellen, opdisschen. — \m<En^najcin\

schotels met eten in orde stellen of schikken op een

tafel of mat of op den grond, (m-n ei^i xa/i\ op-

disschen. — [xn^i^ixps mv. — «n (ei ~ji tui an/i\

opgedischte en in orde geplaatste geregten, voorna-

melijk vleeschgeregten, anders t> (ei ~a onm ~m mi

ajiacnanjrs ook een groote schotel met vakjes, waar-

in zich allerlei soorten van toespijs en sambal be-

vinden, om bij rijst gegeten te worden.

Ti ei ~7 to i\ ook wel no e? .^7 asn i\ kn. ; um <&i Zn tia/j\

(fijn hakken, fijn snijden; afknabbelen; G.) gew.

fig. met iets te doen geen onderscheid maken, niets

overslaan; van alles te eeliik doen; bv. aji(Eixmaji

asn asn on nn aa ^11 kyi^i (ei-^i xp Kin \ maak bij het om-

hakken van die planten geen onderscheid (sla niets

O
allesover) . oji (ei xri on Kjixr,hei Zi xxi /i\ hij eet van

door elkaar. iojiie<i ^7 axi ^i cm t) (Ui xtian/)\ allerlei

O
C5

a.di on w (ei iuÏiisi ,ei ~7 am \ spr.

werk tegelijk en door elkander verrigten.— n-xei-LJ

asnanji\ van alles dooréén, ongesorteerd.

-n ei ~~i axi,i\ ook m (B?~?^77
/
i\kn. nabij, digt bij, in

het gezigt; nauw, spannend, bv. van een pantalon;

nabijheid. — umt&i~ji &ajt\ iemand of iets op een

behoedzame wijze nabij komen; een vijand op het

lijf komen, aantasten, attaqueren; een schip nabij

komen, enteren; benauwen, in het nauw brengen;

alles voor de vuist wegnemen, alles uitplunderen.

— aji{(ci(Ei-^iaxiji\ het nabij komen, enz.

tui (ei —i ia 1 of aiiEi^ 7i7577^\KN\ beschadigd; gewond;

ook fig. van het hart.

a . o
ti (ei —ï asnjt\ zie ti (eji ~? aaji\

o . o
XjI (eji ~ji asnn \ zie ojkesi _? axui

\

O
^

nn(Ei^asnji\K. zie (KJiKnasna\

to ei —iv^/]\kn. al de melktanden verloren of gewis-

seld hebben, van een paard (vrg. cncuizrnajnrrLin).

13
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O

ojkbi~ji cm/j \

— ultibi^kkijix een hoorn of heg, of de takken

van een boom, besnoeijen, gelijk scheren of in het

fatsoen snoeijen (vrg. arturiprun); de uitstekende

hoeken of verhevenheden van iets afnemen ; iemand

iets met geweld afnemen, zooals goederen, die ver-

beurd verklaard worden, wapens, enz.; iemand iets

afzetten, afpersen. — umBi _? (ui ~b*.\ een boom al

de vruchten, rijp en groen, afplukken. — ti<£,}_?

(Kji ^t.(Hi/j\ het afgesnoeide of afgeschorene; het met

geweld afgeuomene. — (uii(mBi-^i(tJi/i\ het besnoei-

jen, enz.

ti (ei ~_i (ti^nkn . afgebroken of uitgebroken, van iets

dat door afbreking of uitbreking van een stuk be-

schadigd is; ook van een uitgebroken of uitgesla-

gen tand; ook naam van een soort gele bamboe. —
i(ui(Eji-j!(njijj\ ergens een stuk uitslaan; iemand een

tand of de tanden uit den mond slaan. — .otibi^i

<rL?\ meervoud.

o o
(LI en BI -ui (TLIJi \ Zie T) (El ~JI (TLljl \

O O ~
ni (El —/? auiji\ (ti^noiBi -JitrLin of (Uiti Bi-Jl m,ijj\KS.ZVa.

nasi ~ji oruiji \ als het af- of uitgebrokene klein is.

— (r)[37)on(Ei^i(t\/t\ iets aftrekken of afstroopen,

zooals kleine drooge takjes en de bladen van het

suikerriet.

nn iEi^Jirviji\KN. moeijelijk te begaan, zooals een hob-

belige weg of een ruwe rawijn; fig. van het hart,

slecht gehumeurd.

o o
on ti on (E/l ~j1 ruin \ zie ti Bi -^i(njiji\

onnm(n(Ei~J\tar\jin\ zie bij on irmi2 11 (Bi ~i 2 iuin\

a ^ o
(ui (Bi -ui iw)\ zie ajn (Ei^ini s\

(ui (Bi ~^i irummkn. naam van een boom met harde

ruwe bladen, die gebruikt worden om hout glad te

schuren. — cuibi ^? arm (kjji\ hout met zulke bladen

glad schuren.

ntinrï2r)(Bi~j)p^\'K8. neerhangende tros bladen, on 'm on

onBi-j\ii^on^mon(Bi-j)p^\ in trossen neerhangen.

(ui(bi~ji (uii(icnj)\KN. digtheid van loof. — (cibi~jkuui

a-ji/l^ een digte kruin van takken en bladen hebben,

van een boom.

11 on (Bi ~uiz cm>ji\ ook wel nun Bi biddenj)\K'N.; ultiii Bi -^i 2

cm/)\ een beest of een mensch met zijn velen met

pieken, of ook wel met krissen, afmaken (vrg. ti

(Bi ~ji cmji en on iihnn m ooi 2 (irnjj) — mmion Bi~izcm

onj)\ een stuk leer, waarop een aantal met pieken

gewapende krijgslieden afgebeeld zijn, en dat een

leger moet voorstellen, bij de Wajangvertooning.

O
(ui (ei —/? cm n\ zie n-iBi—/iinn/)\7

»Y 2JTon o o , ..
•rr>Bi^Jicmji\KN. ;

{ojibi ~ji orn/j\ iemand met zijn velen

van kant maken of vermoorden (vrg. umviisi^iz

cmji).

Tif£}J\KN. net en bevallig door dunheid, tengerheid

en slankheid, van leden of deelen van het lichaam;

dun; schraal van vorm; egaal afgeslepen, bv. van

een mes; correct, zonder fouten, van een boek of

opstel. — [im Bi -Jiaci on am\ iets net maken; een boek

of opstel corrigeren, van fouten zuiveren. — ti

een -jïoo (Hin\ net gemaakt. — (mmoBi^ï&iiHi/j\ te

dun en schraal van vorm; te veel

ii(£?_j?
(

\KN. af, afgedaan, afgemaakt, afgeloopen; be-

slist (vrg. ojiojiji). — [xn(si^jjcci\ iets afdoen, af-

maken, ten einde brengen; een zaak beslissen. —
[37i(Bi^Ji(minihn\ maken dat iets afkomt; een zaak

laten afdoen of beslissen. — m bi Jjica chiji\ geheel

af, bv. afgebrand; om af te doen. — a<n ti bi Jji nci

chiji\ beslissing, vonnis, regterlijke uitspraak.

Tit&ï-JnKN. voor een gedeelte af, zva. (n(U2(nap2irujj\

bv. van de pootjes van een krekel (vrg.cnnmBi^i).

(nn^2Bi-Ji\KN. gedeeltelijk af, van de tanden, van

iets dat getand is; met schaarden, zoodat het ge-

tand is (vrg. ti tsi^ji,); (van de maïs: met verschei-

dene leêge plekken, daar geen korrels zitten. J.).

ti (E'in \ zie tioibiw

m bi
/] (kiji \ kt*, wat rusten, om te bekoelen of van ver-

moeijenis te bekomen; berusten, gelaten, tevreden

zijn (waarschijnlijk van het Skr. ramja, aange-

naam; nacht. Vrg. (uuuibiji en bkuibiji).

a o . a o
tibkliji on/i\ zie &ji (un on ri\

nKEin\ gew. ti^ti^^kn. schemeren, schemerend,

niet duidelijk zigtbaar, schemerachtig (vrg. iukbi);

ook naam van een gending.

O a O
(ki bi \ en iiui na mi w — ti csi on (si\ en

dcnonBi\ jonge bladen of loten krijgen, ojihoi^a tui on

en bi (of tt'Bi (ti bi) spr. — (uitttrn <£/?\kn. een on-

derstel, onderlaag; wat onder iets anders gelegd of

gezet wordt; en benaming van landerijen van den

Vorst en van den Kroonprins,- die pacht opbrengen

in producten, zooals vruchten, \gras, olie, suiker,

enz. cm ui mi (ei ii bi \ benaming van vrouwen van

den tweeden rang van den Vorst en van voorna-

me personen, die buitenshuis zoonen.



w '^«sr 195

O CY
Ti e? \ KW. 2##. oji cm w na(Eiaa(Ei\ kn. van een ziekte

hersteld, maar nog niet geheel bij krachten zijn:

reconvalescent {vrg. il*ï <£»").

o
na oei xaiji\ zie naEaxain\

na e?u7?9\KN., ^liEixmpKV., gew. axminacEia^njp

een beverig, koortsachtig gevoel hebben over het

geheele lichaam.

natEi?\K$. keer {vrq. turKEnanjiij). na (si 9na oesi q\ keer
oV v y ca <Jl J cV ca'

op keer , herhaalde malen, ni -ei ^ aJasn aui \ drie keer,

drie maal. QJini(&i?y een keer, <nni2na!Ei?\ twee

keeren, #y. ##?* /^ schieten van al de boogschut-

ters, die gezamentlijk op hun beurt naar het wit

schieten. — r<cïiE»?.f»> iets herhalen; een sawah-

veld, dat eenmaal geploegd is, eggen om het dan

voor de tweede keer te ploegen. — na (ei ? ilv aa^\

herhaalde maal. ai'asn annna isji <? <vn ann\ drie her-

haalde malen, ia (tlim iei ? clv na /)\ ieder drie keer.

O,
ajinatEi ? <un aariaa^ nog een keer.

natEiaaji of ajim(Eiaajj\KN. bladen of kruiden pluk-

ken, zooals voor sajoer of tot veevoeder ; ook in

ontucht leven, van een ongetrouwde vrouw. — ^n

<Eiiaaan of ajinvsEJithniHijis geplukte of tot plukken

geschikte bladen of kruiden. — ajinacen^wn of

uuiEiaaaap plaats waar men zulke bladen of krui-

den vindt; naam van een dorp op Java, vroeger

een rijkszetel.

(u ei wmo. traag, langzaam, van gang, voortgang

eyi van den geest; vertraging; langzaam vorderen

{vrg. asntEiaa/j).

(ui (Eichj)ciiLi\ eign. van een JBoeta.

nKEKH-n/}\KN. het binnenste gedeelte van een buffel-

of koe-huid, dat gedroogd en gebraden als toespijs

bij de rijst gegeten wordt.

na ei 'WjI^ z^e "1 nr)

z

f-
1 !hfn

Jl
x

nnmatnaaui of na aii aaij)\ 311. knt . verbroken, zooals

een dam door een vjatervloed ; afgebroken, zooals

een gebouw {vrg. om-xrn?). — ori > xnz (ei kii i\ ver-

breken; afbreken, slechten.

ti ei
^21P

KN - zva - ^7 ^l ("^?N vu^j me^ onkruid begroeid.

na [ei asrri \ KX. ; tasn asn arn iei asnjj \ benaming van het

vlakke overstekende dak van een lange loods , zooals

van de Pagelaran. — im(Biasna\ nricei ie.iasnns gew.

i&mi&iasnji of lei ei asp^\ kruipende klimmen (op-

klimmen, langs klimmen of neer klimmen), opkrui-

pen, kruipend opklimmen, van klim- en slinger-

planten, maar ook van beesten en menschen. oji

(nsr,ie? asn i [of {mceaasna) klimplant of slingerplant

{Eim(Eiasn/i\ ook schuins afloopen, afklimmen. G.).
ca <—y '

— (azi (&iasn\ bij iets, zooals een boom, staak of

schutting, kruipende opklimmen. — ioti ei asn oi aai \

iets bij iets laten opklimmen. — na e.i <isii aan of

oji na ei untHijp iets waarbij of waarlangs opge-

klommen of gekropen wordt; kruipende langs iets,

daar men zich aan vasthoudt, voortgaan, bv. langs

de leuning van een vlonder; ook fg. van iets zich

bedienen tot hulp om iets, dat men wenscht, te

bereiken.

na &ï«sM«\KN., «n-n^EiNKD., OTTjteïvKi., haar van het

hoofd, hoofdhaar {zie yiniEi); ook de schil vaneen

rijstkorrel, en het vleesch van een buffel aan de

heup. na piasnaris de haren van de maïs. na pi asn

trim nap de vezels van den Arenboom, daar touw
V-j

van gemaakt wordt. 0X.1 nn .ei asnjj\ een haar. m.Ei

(Lni^iaaniajiasn\ een spr. voor fijn als rag. mti

,e] asn -ui(innam oji oji\ een spr. voor het allergering-

ste. — nrii&ipiasnji\ suiker tot dikke taaije stroop

gekookt. — [Ei^iasnp de afgestampte bolster van

de padi, kaf, pel (waarschijnlijk verkorting van

(Einaagy^iasnji\ v)aarvan dan nitEiasnn een nog

verdere verkorting is). — na ei aai aan

een vrucht met een harige schil.

ti ei ia> an 1 \ naam van

O
(Li ei asnn\ freq. vorm van :lv e,i asnn\K. , zie (Li aai arun\

o o
ca

o o
nn,E,iasnji\K$. paar, in (umi ,e? asnn\ met zijn (mijn of

uw) vrouw. (hirjrLi (Ki na (ei asnji\ ik en mijn vrouw

o o O / . ..

zamen. 0JinaiE^asnarviaMah(Oi\ zamen met zijn ge-

malin. {Vrg. aai ai na zon aai aan bij onnaz). — a^ma

(ei asnna/i\ paarsgewijs , bij paren , van man en vrouw,

of ook van twee personen, die als een paar be-

schouwd worden; bij tweeën.

(?_? e? 7o,i\knt . zijpelen, doorzijpelen, lekken; lek {vrg.

UGna^noJin en ainaariaiii^iji). a_i e i ij ^i ei.tq\ nomg-
s ca (j

zeem, fg. voor iemand van edele of hooggeachte

afkomst. — c&t&ioJtjiK lekkende afvloeijen, neêr-

vloeijen {vrg. (ei(cii(k/ij>).

n~>.Eii^i/)\KS.: [OTï (en qji n\ een boomstam ruw tot een
en <Jl Oen <Jl

balk behakken.

(nnn(n(Ei(uij)x'&8. vloeijen, van de oogen, door een ver-

ouderde oogziekte; leepoog {vrg. taxiën a^n).

oji <&i ru aajj\ kn. de maan (van asii nui nai\ waarschijnlijk

voor niasniuioaj)\ vrg. naaxiasrjn).

13*



(UI (EK,
s CXI CO

(UI (El (ïX.1 \ KN of n. , (U(^in,i\KN. of k., soort van

dwerg- of waterpalm waarvan de lange zwaard-

vormige bladen tot atap gebruikt worden. J. An~

ders iun ceji nui (hiji \

(ui (ei cuui \ of ni (ei (uvi \ Mal. kn. een soort van over-Hn J hco

dekte roeischuit, orembaai; (kw. broeder G.).

(L7 0^^nk.n.j tui teiM cm (ei/i^\ fladderen
,

golvend zich

bewegen, zooals van wijde Meeren in den wind

(vrg. on-mrn(Ei^ifjzq
O

\ (Uil IE 1 D hll i (ui (Einamcnji).-

vlerken van een vliegende vogel en van de armen

bij het tandakken. ajiasiiacnrEin^s overal fladderend,

van wijde losse Meeren. (irnrEiMiu~n(Eir)^\ encatEfin^

«SS7//^ aanhoudend fladderen, of zich in de lucht

op en neer bewegen.

(ui ^.ifinnijj\ zie na na (Ei fj(Knn\

n
i
nr)

ëjjl
it™jr oo1c'^rer^-^^wir^

of (u^/i,Hïi^i^in!haiji\ golvend zich bewegen of

fladderen, van lange lokken, manen, franjes, en

drijvende planten; golvend, zooals de manen van

een leeuw {vrg. (ui(Eiri^\ run (Einiunj) ennaiuKEiunj)).

(LiM(wi(isrtji\-KN. naam van een wilden boom met door

elkander groeijende takken, en van de bloem daar-

van.— (^(Eiajui asnji\ verward door elkander gegroeid.

(ughpKJX. naam van een aan de kant van water

groeijende grassoort, toaarvan de halm met de

bloem gebruikt wordt om de krekels bij het vech-

ten te kittelen en aan te porren {vrg. (ukeii). cui

ë/J/j^s&P harig, van kleine dingen; (KW. loshan-

gend haar. G. Vrg. (ui (Einimijj). — ^XÉHl^ nai*iê'j

met fijn loof begroeid.

ïui&n\ gew. (ui ^iiaji (ei/j\kn. digt of vol van blad of

loof; vrg. oji cei ojui\ en (uiêi[)\ {ook flabberen. J.).

— "H&P weelderig, frisch uitgewassen, weelderig

staan , van planten.

tui (EJi (vujj\ kn. ; osi(EjI(wj\ weelderig uitgroei) en met digt

en neerhangend loof, van boomen {vrg. (ukej/j).

oina^ifj\KN.; ori((méin\ loshangen, los over het gezigt

hangen, van eenige losse haren {vrg. ojkèjii).

(ui (e/i amji\ zie (ui ieii amji\

(ui<wnmjt\*s., (ui (eji <rnji\-K. , raad, voorslag, voorstel, om

overwogen te worden; overleg, oordeel, meening; raden,

raad geven; raadplegen, raad vragen; ook met een voor-

stel instemmen, het geraden achten of goedvinden.

(w (u <EJiorriji\ van hetzelfde oordeel, eens van mee-

ning, eenstemmig. — (

^> (
E
c
a
ï}Jl

x m(E^cmn\ iets be-

raadslagen, overleggen, over iets raadplegen, van

gedachten wisselen; een voorstel doen. ocitEncmuji

(unna\ een zaak behandelen, met elkander overwe-

gen, daarover raad houden of beraadslagen. — aci

gioTi\ ra (ei om \ iemand aanraden, een raad geven;

zijn oordeel zeggen; aan iets zijn goedkeuring hech-

ten , er in toestemmen ; beraadslagen , overleggen, oor-

mj^pi^ niet zijn afkeuring.deelen. rt (uii z na a<n cui (ei crr

q— (XjiiUiiEicrnji en cui sui cei cmji\ zva. (ui/Bicm/) <

o a
(uifEjicmjj\ — ceji tui (ei auji en (EjI cui (E>icmji\ zva. ra

^cnyi en ^rm^ »g»£R«^ «^gjaB
(m/j of (Li tui (ei nm (hiji\~8 . , cui (ei cm chiji enz. K. , met

een ander of met elkander raadplegen , overleggen

,

beraadslagen, elkanders gevoelen meêdeelen. — cei

¥>c%ê>" V>ca^O
Cq

rmrq(hai\ (Eji(ui(EirmiHri(Hyi\ iets te beraadsla-

gen of te overwegen hebben of geven.

o o
ikei <m/)\jïw. zva. (Kj)(ui!Kn/}\ vorm; kn. voor vormn,n

2tf
N

een woord. ra? asn (Kjina cei on n\ een van bak-
en UI

steenen gevormde hoop. zulk een steen-

o
«5W\N. , na (E/i om (Hi

CO* co

hoop vormen; een woord vormen

o o
KW. zva. (ui (ui hoi (Hi/iw na iei cm aa

na(hn^(HlJ)^K., tot een hoop gevormde baksteenen.

iè\KW. zva. iK7i(Ei\ — i(uiêi\ iets op het water
co co vJco • r

laten drijven; tot een vlot aaneenbinden en laten

vlotten, bv. de stukken van een afgebroken huis.

m na(êi\ en (nai na ièi ra (hij\ zie bij arn (èi w— (ui (un i/7), na <&?\ en

(uirêi\KN. naam van een gewest op Java. — tuncèi\

riet, zooals suikerriet , snijden of kappen.

en (rinazr)(éiê\KN. een groote ronde mand.G)
(UI (El \

^ CO
O o

grooter dan een a^i (mihcriji , en het laatste grooter

en hooger dan het eerste. — {arncEix een groote,

wijde en hooge mand of koker van gevlochten lam-

boe , tot bergplaats van padi, enz., ook tot gras-

mand bij een paardestal. J.).

Ilco
(e>i\kn. fijn, klein (?). tui arn ~n ceji\_ de kleinste soort

van spijkertjes met kopjes, ook (ui ananas:^ genoemd.l^l
1%\ ZVa. (TLm:

£\.

na(ëi\KW. minnepijn; smoorlijk verliefd; (zwak van

gezigt, zwak van geheugen. G.). (Hhnatêix zie bij om \\

(ui(Ei\K.w. zva. (sic
O G)

\ en mi asn w KN. naam van een

— tui dl (ui (ei \ kn. halfdonker, schemerend,

door gebrek aan licht; duister, beneveld, bv. van
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het gezigt; door de wolken bedekt, van de maan;

schemerig, schemering, bij 't aanbreken van den

dag (vrg. ^ijf) en om z.i).

ajiiêï\KT$.; iui<êtajiMï\ goed vooruit gaan, van een

zieke ; beginnen vooruit te gaan met zijn zaken {vrg.

ni(Bn en en mr) om).

ti« di z

\

kw. zie bij mnnni&i\\ kn. een kleed, daar

men zich bij wijze van een mantel meê dekt of in

hult; mantel (vrg. nmienarun); (ook naam van een

loom, waarvan het hout voor timmerhout dienen

kan. J.). ni/n iiznirn(iiz\ in een mantel gehuld. —
ixnrniiz\ iets als een mantel om hebben.

ni 11 il l (Ki \ zie nn OJi \\

(bicm/j\Ki$. klanknabootsend woord voor een plotse-

ling hard geluid, dat schudding of dreuning ver-

oorzaakt, zooals door een harde ruk, stoot, schud-

ding, ploffende val, enz.: roef! krak! pof! bons!

(vrg. rjiumuicmjj en ^omj). oji mi ~ji crn.p met

herhaalde rukken; bij herhaling dreunen, schokken,

ploffen, bonzen. nnmi^iomn\ bonzen en dreunen.

no on/j \-KW. zva. ni (en <? \ <ui i&t cktojj \ xsn vrm \ en nn oji

ooit) (vrg. (uonn). ni\oncrnn met gedreun of ge-

plof instorten, van een berg (vrg. oniomemn). —
xm nj cmji\ KN. zie boven.

rnni otmnkN.; rnnnricmcmcHi^ onrustig, veel bewe-

ging maken, van iemand, die niet stil kan zitten;

beweging eu oploop
,
groote zamenloop van menschen.

rn nn z cmn of (unriniz cmji\ KN . schudding. — rn uzn

z

(mi of üi rj nq z om i\ iets, zooals een boom, schud-

den, om er iets te doen afvallen. — rnmzrnnmz

cmji of rn nn z on terrtz onj)\ zie bij on cm z on mm z onj)\

nncm\ ook (altkans om het rijm) TKniNCT, zva. mi

n-j)^\KW. en kn. zva. oun mi naijj\ ook kn. luijermand.

nn mi nn on \ kn. gelijk alsof. nn(m<yq(uitkiji\ zva. xm

ojKhnnKJiaajis (hnr)inznimi\ zva. xn rn oji z nirn om xm

aj) mijt \ (isn ij) smi on \ zelfmoord, onxmznn (of in urn z

asii aan) n xn /ei ari cm \ zich zelf niet sparen of ont-

zien. (EianiniamMü., (ti asii nn om \ K. , zie bij ajiasii^

nn cm xen ni(Hi\ zva. xm nji aai ~ji ifn (köji\ een schoone

leest, en zva. ajitnoji ^rtidj) xm no aai n (ia xn ~m cm £nt\\

(een bevallig voorkomen; uiterlijk, voor het oog. G.).

nn cm aun <nr\ naam van een pisangsoort. — \xncm\

in [momajiftai (of (k.j un _b«.\) kn. zich tot een gees-

telijk wezen maken, door het dooden van het vleesch

zich van het stoffelijk lichaam ontdoen, tam cm mi no

(hn\ op een gemeenzamen voet met iemand zijn. —
ptio77\ iemand optooijpn of optakelen. — Mm
ono<ui\ tot een lichaam gevormd. <hji nn cm on^(M

xn\ in den droom verschijnen. — m cm xn cm ihtjj\

getooid, fraai gekleed; los, niet stijf, in zijn lich-

aamsbewegingen en voorkomen.

nncm\ 1. kw. zie nnomw 2. k. zie ni(un\\ 3. kn. gest,

gist.

nicm\ Fransch ragout.

no rj cm z \ kw. zva. no xn xmi\ kn. belemmering , belet-

sel; belemmerd, verhinderd (Ml. ragoe, verward,

in de war).

(ivïtrmN. , (ijiom\K. . xm om\KVf.
,

prijs, wat iets kost;

kosten (Skr. arga). xvon\K. zva. xmmionw —
xnomxn\ xnononxn\ op iets een prijs stellen of

zetten, bepalen wat het kosten moet. xn xm xn ïui cm

(Hr(Lini\ hoeveel vraagt men hiervoor? — ajixjicm

(mj)\ tui M rn cm (mji\ prijs, die te betalen is; markt-

prijs, prijs in den handel.

o
iijiom\ zie (uimi\ en nnxaw
s s

(uion\KN. stil, niet spraakzaam; stemmig, ernstig,

van voorkomen; ook naam van een rottingsoort

met korte geledingen, daar zvjeepen en wandelstok-

ken van gemaakt worden.

nimi\Kj$. verlies, schade; verlies of schade lijden (vrg.

asri^).

cnnimi\ kn. ; rn txn ricmzxax storen , iemand storen in

iets (vrg. xri ooi cm no).

rnmzon\K7T. zva. (rxim\ (Skr. roga, ziekte).

<->irm.?\KN.; noem j noem $\ onbescheiden; gulzig, hap-

pig, begeerig (vrg. \crhwxaaan).

o o o o o o o o o o
nn om ^ \ KN. ; nn om q ni cm q \ zva. ïui cm % (ui cm q w

-ni-ïT7^\KN. strompelen, moeijelijk gaan en telkens

dreigen te vallen, van ouderdom (vrg. rnmtnamq).

nn->r)cmzq\K?ï. gebrekkig in het gaan; met zwakke,

kromme beenen, zoodat men moeijelijk gaan kan

(vrg. merrj^). ninrtixrnzqrnnirncmz^ spr.

rnmzrionz^\KN. het insteken van de hand, om iets

te voelen, te krijgen of ergens uit te halen. — oi

rnucizrncmz{\ ergens de hand insteken of onderste-

ken, om iets te grijpen of er uit te halen; iets met

de ingestoken hand ergens uithalen; fig. iemand

polzen, uithooren.

nir)micmj)\K3i. naam van een slingerplant, daar een

soort van gom-elastiek uit vloeit.
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T) cmiHiji\ T? ;

noa7-)/K7y\KN. vernuftig, schrander in het uitvinden of

bedenken; vindingrijk; reê; uitvinding, maatregel

aCY
,

)ctn\ (lv (KV run en rinimi). —(i-;y. u ""5_'/

rroorj^iN i*fa uitviuden, uitdenken, practiseren,

beramen. — oji nvioi-i an n\ het uitvinden, enz.

(Li rui ki hii ,j\ njiornanacnn of va >/ƒ m mm\kn. zich

groot vertoonen, grooter dan het werkelijk is, van

iets in het donker; opdoemen; groot van omvang,

van een vracht,

nii^nii cm n\ zie n~jamji\

onnrtrn cm on 3T)/i\ zie rim cm/j\

/nmzri mizcmi of ri ni i ri cm z cm n\ zie rinoz mnji\

(nmzrfcmz(hmjj\K^. lomp groot, van de gestalte of

postuur van een mensch of leest, zooals een zwaar

paard.

Clj}cm<vi/j\KN. vuil, morsig; vuil, gemeen, van het

O
hart. (ui ojt cm (inn\ het vuil, vuiligheid; uitvaagsel

ncr. _ o
(vrg. (Kn (Bi). \ oneerlijk verkregen

goed, vuil gewin. — <ig<m<io\ iets vuil maken, be-

morsen, bezoedelen.

nicm(tJ)/)\KN. bladerloos, ontbladerd, kaal, van een

loom; een dood en uitgedroogd vergiftig beest, zoo-

als een adder, pad of rups, dat, als men er met

de lloote voeten op trapt , een gevaarlijke ztvelling

veroorzaakt; boom zonder bladen
; geraamte, ske-

let (vrg. on ti on cm (k.i/i\ *~n cm co aoji en (ciktli morin).

ri ^n riem 3^1 /j^'K.^. bladerloos, gelijk nncm(K.in\

mcm(U)asii\ eign. van de moeder van Rama-déwa

(Skr. Rag-oewati? pk.).

o • omemru^ zie ivicm run\

mtncmzaruin en ti 7io-m?i^\KN. in de spreektaal,

zva. ni(hn^\ vallen (vrg. rino riem ruin).

mriemzrvi^x zie nrtoncriizrijij^\

rnmrjcmtrvijixKN. afvallen, uitvallen, ontvallen, los-

laten, van iets dat ergens aan kleeft, onder of tus-

schen zit. {Vrg. on\^ioncmcruj^\ no on ern z ruij^ en

Ti ?,T > ) — ri{(moncmoruon(Hri\ doen afvallen, enz.

rnmrjcmiru/j\K^. overdekte, aan den weg of straat

uitkomende buitenpoort in de omheining van aan-

zienlijke en gegoede Javanen (vrg. onihcnzm). (ie:-n

rn-ririemzrviji of om on ni rrj cm z rvi^\ de poortier. —
fn{irirtcmz(njift\ den gek spelen, gekheid maken. G.

— iuiinninricrniriJiori^\ de plaats en omtrek van de

buitenpoort.

rnmzricmznrviji\T'D. kn. zva - ^rjernzrun of nj 1 n »

(vrg. rnurriztncniz-rL'X)). — ontrrizoncmzrxion3-rri^

(rn (m ^OjW on <ktj \\

S
11 ri arm z \ cui cm rnanm\ of (lv cni rirLiz\ roos (vrg

(El VI).

11 )ll LI 1L1 1' I. kw. zie aj)cmiuin\ 2. kn. zeer ingeno-

men met iemand of iets, veel belang stellend in

iemand of iets. — ni ei cm cuui\ belangstellend. —
ojxuicm (uiji\ zie leneden.

(Licm^cm^KlX. ; cui cm nszem ui/is zva. cm*^ cm cm n\

gekrakeel, gekibbel; met een ander of met elkander

krakelen of kibbelen.

ni 111 £?/)\kn. een soort van vogelnet, slagnet; het

touw, daar de bamboezen dakribben mee vastgebon-

den worden; gemor over iemand (ook zva. cui z-i cm n\

J.). — {(Lncn-j (eijj\ met een slagnet vangen; de dak-

rillen vastbinden; morren; (ook zva. m&ncmn\ J.).

O OO G)
^

t
-

cui cm ei/i\ kw. zva. cm on (eii en mt kyi \ kn. een schroet-

beitel, een beitel om schroeven los te draaijen. ui

cmtEi~ji cm (Eï rirm czi nj\ spr. — uicm(Ein\ iets vast

of bij zich houden, om het te behouden; iemand

Tonder de duim en tucht houden; ook zva. di

* O O
en KW. en wj. zva. micmcmEip
DG) O G) G) <?»

(uicm(Ei\ en azicm'Ei\ zva. cm ei\ en uncmeEiw

<~>i crii \ kn.
;
(lv 11 asii z (Li cm \ oprisping met een scherpe,

brandige, heete of scherpe smaak. J.). — €~n(&iarh\

en u&icm\ met zijn velen toeschieten om iets te

verrigten; met ijver werkzaam zijn, van velen. —
ni cm (ei on ,i\ geraamte, zooals van een te lomoen

huis of rijtuig , van een te maken vlieger, ook van

een leest (vrg. mcmcKifi en (LriirLiaoKhn/i). memazi

(hnniann\ het geraamte van een paard.

rt_/?rï7i\KN. wel bevolkt, volkrijk, van een plaats of

oord; wel bezet, vol menschen, van een vergader-

plaats of gezelschap; rijk, van een huis, waar al-

les fraai en in overvloed is; ook rijk, van een

onthaal.

en -nol cm'\KN.; rim 11 cm ri «tj ri 011 \ weer op de been

komen , van een nog niet geheel herstelde zieke (vrg.

a„ o-
Tl (El Tl 7"? \ en (LI (E 1 LI E 1 ).

ICci l&i s s
*

(nmiccnji of <unnrinnzxïni^Y3$. 1. het wassen of rijzen

van het water; de vloed. 2. cnnozxmji of cnnoziuin\

een kip met eenigzins bol staande veeren. (Lmnmz

(cnn\ zva. nmzrm\ watervloed. G.). rnnizi^rm^iz

a.mji\ eb en vloed. — iun ri [ariz (vnijis zva. (LntEimn

Ttw ook zva. (lv ri uciz ihrnjj (zie lij mTttaayi). —
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itinT» i~?» \ of rnxnz j-r?? \ overstroomen ;
gevj. alleen

fig.
voor overvloedig zijn, van geschenken of wel-

daden; iemand overladen, van overvloedige welda-

den; door zijn overvloed of groote menigte over-

treffen of te boven gaan. hmnmzim xn/j\ over-

stroomd, overstroomd worden; overstelpt worden

door de menigte van vijanden; moeten onderdoen

voor de verklaringen van velen, xni'n^rtzxmiHi^x

T).C77

O
\ spr. , anders mi nn xm ?xm xnX&tm

\ KW. zva. iïsn c; ni \ en r> <un z ö m in \ (bekwaam,

kundig, bedreven. G.).

ni xm \ kn. , am(ui\ ook wel rro <ta\El. s vrouw (gemalin)

O /. o
van een man; rnocn\ of iwmnn een vrouw ne-

men, trouwen; het trouwen {vrg. (nvrmrtis:z\ nn

a,uasn/]\ tno-jiitEaq en iinri(Ei\ Skr. greha, een

vrouw). iniinnxm\ iHiicm(U}\ getrouwd worden, tot

vrouw {of gemalin) genomen worden, ikq <->! U7? \ met

o . /
vrouw. — u;\v\ x.n m\kn., tun om zj)\KI., een meisje

of vrouw trouwen. — [xnnaTniHn-mrnani^ een jon-

geling een vrouw doen nemen, uithuwelijken, laten

trouwen, hem een vrouw bezorgen, rxrirjxmhm^iiri

o
vj .hii .-ki hij isti ;i\ en uci<nxmiH7i^nin(Hri(&)asn\ spr.

— turn azmKN. het trouwen; het huwelijk, de vol-

trekking van een huwelijk.

*r) xm \ Ar. r abb o e , heer. t) vn tui _t* :eio asn o rp?

?JÏ. Ul>l%«*wj) I ),. de Heer der hemelenu°y ]3 *—">
en der aarde.

~J

(ui xn

\

kn. geheim, verborgen; geheimzinnig; #«;#. <w

<uiasnn\ — xn
)
'ïixrn^h\ voor iemand iets geheim of

verborgen houden; zva. az)(uiasn\\

(uirnxmz\ Ar. arbo'd, naam van den vierden dag

van de week: Woensdag.

mxm\ I. Ar. ribd, de vermeerdering, die bij koop

en verkoop van zekere zaken volgens het Mohani-

medaansche regt niet plaats mag hebben; woeker;

woeker drijvers. 2. kw. zva. xi(Kn(K.j, en iKnvt^n

ctli xm xn
/)

{vrg. n-j xn ) . xv rnni im\ spr.

ti.ct\ of ni -n xm \ kn. geschenk om iemands gunst te

winnen of hem om te koopen (vrg. xm.i^i rujj); zulk

een geschenk geven, l7^o^^^]m^ of .tn .isw ttti

tittxjn zulk een geschenk aanbieden, on asii z -ei —i ti

nixm\ zulk een geschenk ontvangen. — {xnxm\

geschenken geven, iemand door geschenken omkoo-

pen. [xnrm nmxn\ meer opgeven dan een verlies of

geledene schade bedraagt, te veel opgeven, vergroo-

ten. — {j^)vmxn\ iemand door een geschenk of

door geschenken omkoopen.

nr>m z xm \ zva. nrt im \\

(ut.vm^\ zie njx:n^\\

^r7?.?\N. , (u.et)j\k., neervallen, omvallen; omver

vallen, invallen, instorten (vrg. ^m; en asnocn).

isij -n nn, xn > slapen zoodat men neervalt (niet zit-

tende). -nxm^nixm?<rmh\ en ny xrn> nj zrn^ïii n

77 70 y>7,i\ spr. — x^ixm?\ xnxm?\ neervallen, als

de persoon zelf als de oorzaak van het vallen ge-

dacht wordt; het laten neerkomen op een ander.

— 'S} i" )lp f^ x:\xm ^xoi\ op iemand of iets neer-

vallen of neerstorten; iemand, overstelpen met iets.

,7,-77-77 7j7j > i7? tui ^a<hti ^&\ overstort worden door ge-

tuigen, zoodat men een zaak verliezen moet (vrg.

hv tinizxm xnn bij rjnizxmn). xmnixm?xrKmih\

spr. — («31 ,7:77 ? xv rn xm \ xn xm ?xm rm imjj > iets doen

omvallen of instorten; omverhalen, omverwerpen,

omvergooijen. \jtöKn^nriicn^aynrfafn\ iemand, die

stijf op zijn stuk blijft staan, trachten over te ha-

len om er van af te zien. —
//
xm ti xm <> n en xn

(xixm?\ zie beneden.

xir/xmz m/j\KN. naam van een klein soort van rivier-

garnalen (vrg. xri^h). — xjixinnxmz cmj \ oo mirt

CV .
nn xm z on ft\ a^rj xmz (ton of ajixri'nxnizan^ naam

van de residentie Tjeribon.

oji xm T7 \ KW. zva. mn^hw a^:(Bi(ni^.ixmnn\ naam van

een tijdvak in de oude geschiedenis van Java.

n^amn<nn\ ook (Lr)xmrhmn\K^. wat onder aarde ge-

mengd wordt om die vruchtbaarder te maken of

geschikt voor een of ander plantsoen, zooals klei,

zand,, kalk of mest; mest (vrg. <n xm z n xp z xm n en

asn xn n xi z ) ; ook wat onder iets gemengd wordt,

om het te p arfumeren.' ie?? (zi r) ,7,-77 z ni xm 707 n \ ge-

'parfumeerde tabak. — {^xmxmn\ iets parfumeren.

— {xnxm^ii\ aarde prepareren, bemestesn.

nr\uxmfhmj\ 1. kn. gelijk, evengelijk. 2. Ar. roeboe\

zva. (fji xi T7 xi «£i w/1 x een vi61*^6 gedeelte.

<-n 7.777 \ of x/)xm\KW. zva. xm op cm \ (U)^nam\ xézaz:

axin en xmxqw — ren xm\ of ijixm\KN. meer. en

meer toenemen, meer en meer overvloedig worden

of in overvloed aanwezig zijn; (ook geheel vol ma-

ken; geheel bedekken. G-.).

(L?C7?\ zie nnxmw

-rjvnxnfi (fre(freq. vorm van xrnxnxaf) n., nixmzaf)
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s., ~nirn,ia/j\K., in moeijelijkkeden gebikkeld; on-

aangenaamheden, moeijelijkheden, hindernis, last,

verdriet; verwarring; kinderlijk, lastig, ïnoeijelijk;

verdrietig, verward, verlegen. aji-nasnji nj isn axin \ aji^n

*11asn axin\ last, verdriet, onaangenaamheid.

asnann\ het hindert , ergert mij. — [asiscnap\ ucl

asnap\ iemand last of moeijelijkheid veroorzaken,

verdriet aan doen, hindernissen in de weg leggen;

het iemand onaangenaam maken ; iemand kwellen

,

O o O
ergeren, ani nj asn axi snn\ ani ti a^n axi ann\ in moeije-

lijkheden gewikkeld zijn; verlegenheid; netelig, van

een zaak.

O
nnnriasnaxi\&.~S. zva. nr\asnaxin\

cm asn astin \ zie cm ccii asnji

\

Mo^Mf., (iji.-cTi(iny>\K., om strijd, om het zeerst,

om best; om strijd doen, wedijveren; iets een an-

der betwisten; om iets zich beijveren; ontweldigd,

van iets dat betwist wordt (freq. vorm van om asn

asnji\ zie asn asn n). ajiasri<asn asi ann\ om het zeerst

zich beijveren de eerste te zijn. cm asn\asn cm tutn of

(ui ccij ipio3i\ om het zeerst zich beijveren de voorste

,

s

.. o cv j. / , ..,
te zijn. tui asn asn aas of oji asrj>asn ~ni(in\ strijden

(twisten of kibbelen) om gelijk te hebben, ajiasnasn

^ianj)\ zich beijveren om op weg te komen; ieder

zijns weegs gaan. ajiasnasn^rtin^iajin\ zich beijveren

om het leven te redden, zijn best doen om het le-

ven er af te brengen. oji asrj
]

asnaji ^\ als 't er om

houdt, meer, d. i., of misschien wel wat meer. oji

OG)
crn^\ oji asn'asn ^tn(tji\ en asn aj\iiun oji asn>asn oxj) \ spr.

— asi asn asn n\ osiasnasnn\ iets ontweldigen, ontruk-

ken, met geweld wegnemen; met ijver iets tot zich

halen; met geweld zich van iets meester maken;

uit een brand, roof of overstrooming zoeken te red-

den, as^asinctsn an\ iemand met geweld aanvallen om

hem te overmeesteren. (is^asnasii^ia^na^nnasnn {of

ajasiajinaxt) poet. gewapenderhand overmeesteren,

of verdedigen. as^asnasn(vi'-rirr)a<nzrnapz\ spr. — cei

asn asn n\ poet. zva. a:^asnasnjj\ — cuiasnas)) ann of oji

cui asn asn o-njj \ en cui asn a j/j ann of oji oji asn r n ann

\

hetgeen men om strijd zich meester tracht te maken;

om iets magtig te worden, twisten, vechten of grab-

belen; een ander, of malkander, iets trachten te

ontweldigen ; een grabbelpartij , inzonderheid bij een

Chineesch feest (Ij'io k o), waarbij spijzen en lek-

kernijen op een stellage geplaatst en op een gege-

ven teeken te grabbel gegeven worden. — ajiajiasn

asn ann of aj^asiiasti ann\ en oji oji asn asii on n of oji asn

asn ann voorwerp van betwisting; iets dat nog be-

twist wordt, verschilpunt; twistappel. — cuianaji

(cnasncnyi of cvi anasiiasii ann\ poet. door een over-

magt overweldigd worden.

niasrjasnn\KS. verwoed, onstuimig, van den wind;

betrokken, van de lucht; van het hart, erg verle-

gen (vrg. nri ajjasnn)
; (ook naam van een kreupel-

houtgewas aan het strand. J.). asn oji ar,lasn\asnn\ in

poëzie ook enkel nnasnasnn\ een stormwind, orkaan:

— i^asnasnaiani\ in de war of verlegen maken;

(het betrekken der lucht. G.).

onnnonasnasnn\K.s. morsen door telkens wat te laten

vallen. — ai nnt asn asn on om asn n of tnm z asn asn azn

asnn\ in lappen en gescheurd, berooid, van Meeren;

fig. berooid, geruïneerd; heel slecht staan, van

iemands regtszaak. — 01 iasiri asn asn/)^ iets morsen,

op den grond laten vallen; ook in een berooiden

staat verkeeren. — ai iiai asn asii ann\ het gemorste;

afval van spijzen, overschot.

en ni z asn asn r> asn asn/j qf ainnzasn asn asn asnn \ zie ainno/i

en asn asn n\

nnasnaJ)\ of aJiasnaj)\KM. zva. niaj)anin\ (najizaptn

rnajt2asi\ en aZicm &i\ (Skr. rab'asa, geweld, on-

stuimigheid; vreugde). — iasiasnaji\ en Tii^iasniKjj\

geweld plegen ; verwoesten ; overweldigen , over-

mannen.

ajiasna^i\ zie niasniKj}\\

onnmnriasn^Jkiasn^ zie bij ainnzasnji\

as) asn oj)\KS. zva. (Liasniviw a^: tei on -Jiasn iui\ bena-

ming van een tijdvak in de oudegeschiedenis van

-n asn oaji \ KW. zva . ok a^ w

(nni2asnajiA\KW. zva. (£ntnanii\ en ajiasnasnn\ KI. naar

verkiezing, als U 't verkiest, als 't U belieft.

o o
ni asn om q \ KW . zva. aj) tfojiz ann en maznw

fnnizaiasrjijdsTLS. metalen ringen tot sierraad aan een

Javaansch zadel (vrg. ai ajnz
rj gp

,n \ enonamzajfynt).

a?n^(n^iz(nasjinz\ grafsteen met ingebeiteld bloem-

werk. ^0 (Eiai'-nzfna^nnz on id i.ia^iaxin\ kristallen

lichtkroon.

n°)asn(mn\KS. caduque, verzwakt, door ouderdom of

uitputting ; afgeleefd; meestal van hanen, maar ook

van een mensch.
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ni xnt on pr\ zie bij noun w

(ciuiiuvji\kx., vedel, Javaansche viool met twee ko-

peren snaren (Pers. t i\\). — iöctil^ op de

vedel spelen.

. CY
tui vm ucn \ zie (Eixrn iun,w

o G) C)G) O , 7 ,

T),r?jvKW. zva ajiiisii\ en (ci(üiikvji\k^(. jïg. van het

hart: verlegen, geen licht zien, geen raad weten.

— aai nn cah pi <Hin\ verlegenheid.

TirmKN. in een kring of troep bij elkander om iets

heen staan of zitten. vi oji z aai ni(drinri(uri\ de om-

standers. — (J3<*^ en iuiTi(ch\ in een kring of

troep om iets of iemand heen komen, gaan staan

of zitten, of ook vliegen (van vogels). (Kv-n(uh\

omringd door een menigte. — {ro,uhiui\ bij ande-

ren in een kring zich voegen; bij een hoop men-

schen, die bij elkander zitten, plaats nemen; ook

zva. (uiashtuiw — nj ini maan of 11 Ti(uh,ui(Ki i\ bij

troepen in een kring bij elkander.

mazn cciaruiaai\ Ar. *s>.i>\ tahi K.N. naam van de

vierde maand van het Mohammedaansche jaar.

nn (un tui\fruiij) rcyts Aa.
. J.^l f*** t

> KN - naam van

de derde maand van het Mohammedaansche jaar

,

gewoonlijk rej icj ion genoemd.

» Ci
t>\ of (Cm ti\kn. naam van een zeer klein, bijna on-

zigtbaar, vjormpje, waaraan een voeteuvel wordt

toegeschreven van menschen, die dagelijks in den

modder staan. — (cvh\ en To<~n ui jv>,?\ zie (cv

-O -

tiw — T)(oii\ (ui nui\ of ikv(ui((ui\ naam van een

soort van groote roode mieren (vrg. taaiiaai).

ojï\kn. ; (ei (ui\ of oji (ub\ en èci(ui\ indrukwekkend,

van voorkomen , aanzien of gelaat; ook van een

schoon en prachtig gebouw (vrg. Si ui isnjf).

O
rj^h\ of £??<n<r)\KN. lat, dunne lat, daar de dakpan-

nen (sirappen) aan vastgemaakt worden. — tiuui\

. kw. een opstel. — vi rri7irh\ o/j^Ti^raNKN. schets

op het papier, opstel, klad, model, voorbeeld, plan,

afteekening, bv. van een brief, batiksel, bouwwerk,

of aanleg i zulk een schets maken. — ti uut 71 ni xn\

of nyi3zirjtx~izh\ voor iets een schets maken; iets

schetsen, ontwerpen. — TinhoiirKuiaan of mirn

tn {j~i_jsi aa^\ iets tot model of voorbeeld, schets,

schetsje, klad, kladje, enz.

r)^hz\ of frnii^hz\ 1. isr., zie bij mnizw 2. kn, gat,

hol of holte in den grond, of in rotsen, klippen of

steenen in het water, daar zich bv. muizen of vis-

schen, krokodillen, schildpadden, kikvorschen, enz.,

G) O
in ophouden (vrg. tiici\ en aruitoi). — tui ti ^hz\ in

zulk een hol of gat zich ophouden. (ciiti(uiz\ het-

zelfde: maar in het spreekw. (cm r) i£i z oji oji (kiikv

aan is het waarschijnlijk een zamentrekking van

(cv y i,mi z (urïw —. oiniz r> ni z (ui aan \ opene ruimte

,

bv. tusschen nevens elkander liggende dwarsbalken.

D
Ti (ei > KW. zva. om (ïK amjj\ — no <etj nr> an \ kn. huiverig,

besluiteloos, door eenig bang gevoel; zva. asnaa^A^

(Ei oi n ooi ticeizti tui^ ook naam van een gend-ing

(vrg. iei rsiw De grondvorm van beide is ten tui.).—
rcvtn-N een bang voorgevoel hebben. an-ntci^ iemand

in gedachten vergezellen; iemand in het oog hou-

den; naar iemand uitzien. — aai tui na ici \ weemoe-

dige herinnering; weemoedig naar iemand omzien.

tui(ui\KN. , njim of (uicui/i\KW., verstoord, misnoegd,
s

ft
s cj

J s p/ °

gramstorig; en zva. ojioasi^ mismoedig (vrg. (tvnn).

— mi rn (en z rn\ op iemand verstoord of misnoegd

zijn; iemand zijn misnoegen toonen, berispen. —
tui 7i (enz (Kin of oji iwn (ciz aart \ verstoord op elkander.

ti!L")\ktv. zva. anmiw — ni(uim3ji\ behoedzaam,

omzigtig; in 't onzekere, weifelend, huiverig (vrg.

nïcm ). tui ^i (ui \ op zijn hoede zijn ; zich voor iemand

in acht nemen; behoedzaam uit vrees of achter-

docht. — (uiniisn\ en i(uiiui(Ki\ voor iemand zich

behoedzaam wachten; iemand op een afstand hou-

den, niet te veel vertrouwen.

o . a C) a / .
T1(C1\1$., OJIOJlML.y (UldJl UI (Ull/j\KT)., (Ul<LM(&k\ Of

oji nnyi.\ ki. , het gehoord worden door iemand; ook

O

(El (Cl \ (El (IJ) 3Z1 (Ull/j

\

te hooren zijn, zva. !hiiTi(ci\ enz. (tui nui (va\ of

fjc~k\ is een Kawi-vorm van ojixa). — {M^
tBi(Lii(m\ hooren, door het

CY-
gehoor waarnemen, {tui mi (ui mii \ hooren vertellen,

, o . o O
liooren zeggen. (KnTjrci\ iktk&icui en arn tsi (iji (ui

O o ^ (Da O
(uii/j\ pass. — ^*2? ir

7,
N (Kil (ui (ui \ (Kn tui fiv7 (ui iunjj\

hooren, door het gehoor gewaar worden; te hooren,

vatbaar om gehoord te worden; te hooren krijgen,

hooren kunnen. — ti(ei(ui\ poet. zva. (aziici^ —
Q . O Q O O

{(UI 71 UI 2 Kïl ^71 01 KV \ (El (Cl (UI Kil (KT/f \ (El (IAJ1 (Cl (tgTtKTl

(Ki n en (EixxiKAKn.jïiniKyw iemand of iets aanhoo-

ren; naar iets hooren; iets (hoorende) vernemen;

ook iets doen of laten hooren. aai nrtnn mi z (kyi ~n en

o o A O
71 Kil \ 0X1 {KV 71 (U1Z (KV ~m 71 KV \ (KV (El (UI (UI KV

(K1JJ\
(KV

o . O ' Q O
tui mi (ui kv (kiji\ en kv (ei xd)xnasii7i(Kv\ pass. — nn

o . o O
|\ (El (Ui (UI (Kl/1\ (El (W) (UITlCUlZCKljl Of T17J(UlZ^n(KlJI-s
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o /
ipi hi j\ en t&iaM(&k<Hyi goed of scherp van gehoor.

O O c . Q ..

0-11111 071dtHl/)\T<[ , (El El IU1 071 (Hl /) OJ (UI (El (UI 071 (H1JI \

iets dat gehoord wordt, o/ dat te hooren is, een

van het gehoor. —voorwerp van net genoor. — ninri u?wm,i\ cm tui

O o O O o / O C ""
, .\

ci(m/i\ (ci ztJi (ci osn ar>[)\ (ui (ei tvui iyi art onji \ een geluid

in zijn verbeelding in het oor hebben, zich verbeel-

den te hooren. — (ui{otio7)\ cui,ei(Ci\ cui iei mi (bi osn

n

en (EKEitiniy) het hooren; het gehoor, het vermo-

gen om te hooren. — (uinarnccizariji of (ojiiicciz

(Kifi\ het gehoor; een gerucht. — ar)i{iuirn(ciztHiji\

ihll X.1 (UI 071 (Mijl OJ (Kil (El tUl (Cl (Hi jl eil (H11 (El OJ) 071 OS11

<HTjf\ te hooren zijn; iets (bij toeval) hooren of te

hooren krijgen; iemand ter ooren komen of geko-

O / Q„
men. — tui (eiojui va,hijj KW. zva. tiniaji\ oor.

nnciy\K$. doorn of scherpe punt aan het dwanghit

van een paard, arn arm n.inotci^\ dwangbit.

O Q Q O O
(ui (ci q \ kw. zva. tui t(ci op^\ en tui tui tui \\ — tuitci ^tui

a^M. smeekend, van de stem; smeekend klagen

of bedelen. — oiici^ of ttntuitci^ gaan smeeken

bij iemand; iemand smeeken, smeekend bidden of

zoeken over te halen, of tot bedaren zoeken te

brengen.

ni(cn^\ en nri izi % ti (ci <?

\

kn. fijn , rank en fraai , van

gestalte ; inzonderheid van een fijn gevormde neus

;

van het hart fijngevoelig. — nr)07i^(imrnosnoriotriji\

fijngevoelig van aard, teêrhartig.

(n<-mrntciq\ kn. onrustig , in rustelooze beweging , meest-

al van zittende menschen; ooh van een paard, dat

niet stil wil staan en aanhoudend trappelt of an-

dere bewegingen maakt (vrg. rnrrmnimq).

o
nn tci thnjj \~K~w. zva. asnrn(Ei\ tuidtji tuin en rLncrrnaj) tui/jw

O o j. O
*""

ten urn ^A<~n tci (hij of ten arn ^=n(i3) &j) tuin\ KN. naam

van een krijgsdans, die door vier mannen, ieder

met een schild in de hand, wordt uitgevoerd ; ook

is m tui aju) de naam van een soort van gebak. —
[otioti (ht/)\ rangin bakken; en itcKcianj of (cimtS

(Hiji\ zich zacht en aangenaam op een afstand laten

hooren van muziek of gezang; aanhoudend zacht

waaijen, van den wind; {ook iemand op een afstand

volgen. G.).

m tui tK)j)\ KW. zva. rnojnonnrins ligt.

nr\r> (ciz(hijj\ zie bij nitciw

nrj'-n otiihiji\kn.; fnioTifcitHi/i zacht huilen of kermen,

van een kind {vrg. {oPiarip).

t)(o5j\ zie bij -r>\\

tui (ci \ zie tuiw?
i'cim^n.; (js)i(ci\ en (ci ijjim lci\ zva2ini{,ci\ zva. oTim^ojnm^

en run ei of: arn i\ (pm\KW. aanwijzen, teregtwij-

zen. G.).

-ii rn \ KW. minnepijn. — arnijnj ui ann of arnni[07i

tciiKi^ en ariiijiTi^rci otioti^kn. verliefd, door liefde

verteerd, worden o/zijn; ook naam van een berg

in de nabijheid van Ngoengaran.

of ilmm i(ci\ zie rri ni w

. on tLii i rn -h 2(n turn zon to 2\\

n-nnini

O .

rn niz (Cl rn mi

niTi(cn (ui
q °f T) ,(C1 (Cl (Hl I ojnmw

iirnam\TP. kd. van m urn asn n in de beteekenis van:H1
o

span; bv. (Ei oi tun (ui (kqm rn nii \\

(LitH7i\KN. gescheurd, gebarsten, gespleten, zooals van

een berg , een muur en harde lichamen; fig. van

het hart, waarin de rust verbroken is; en van een

rijk, verdeeldheid; door verdeeldheid en scheuring

te gronde gaan {vrg. rt-tf<£^ tuKuiasnji en (cnrimii

tun/)). — rti7,ïoj\ scheuren, splijten; verdeeldheid,

tweespalt maken.

rnni2(Hn\ verkorting van rnuóiztHiiw

nicci <hiiji\ of rn-mtcitHn/jxKN. onthutst, bedremmeld;

niet weten, wat iets beteekent of wat men doen

moet; aarzelen. Zoo ook ti*xn urn tci tKnji en rnmtfci

rn irm (ci arn /j\

rnnmcci (Hil/)\ zie ni (in chhj) \

ti«7?^\kn. barricade, afsluiting van een weg om de

passage te beletten {vrg. rnii2rnxjii(); barrière of

tolboom aan de grenzen van de hoofdplaats {wn

rn^ztHiiHiam-n); de grensscheiding of grenslinie

van de hoofdplaats.

oji Hii
<;

\ zie oji om ? w

(unrn^\KN. houding, die men jegens anderen aan-

neemt: beschouwing van zich zelf, bv. als een Prins

{vrg. t^ii aii o,n n). — a:\iKn >\ iemand dus of zoo,

bv. goed of slecht, behandelen; ook iets houden,

behouden, in zijn bezit houden, of behandelen en

beschouwen als zijn eigendom, tin oji hij ?n ten \ als

vrouw behandeld, tot vrouw genomen worden. —
na*)oni?\ behandelen of beschouwen, als de hou-

ding, die men tegenover iemand of iets aanneemt.

— (uio7iorn^\ behandeling, wijze van behandelen.

niarn ?

\

kn . teer, zwak, zooals van een meubelstuk;

teer, van gestel; van het hart , teêrhartig, klein-

moedig , kleingeestig.
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cui rn nrn nai n of (Limoen r>-)/i\KN. moeite, veel werk. cun

mTrivi (ui<nnainmn\ moeite veroorzaken.

rininai nrn/i\KN. ; on inhnai nai n\ stijf, zoodat men moeite

heeft om te gaan, zooals van het lang zitten, of

na een ziekte, on na nai on nrii nrn naiji\ met moeite gaan,

door stijfheid.

nanainrn/}\ geio. naioiioiioinoi^KN. met getogen rug

moeijelijk voortgaan, door zwakte, pijn, ouderdom

of een zware last.

niiwniwpKN. op de loop gaan; weggeloopen, ongeveer

zva. (ei cm asnji\ — \ocinm axin\ iets wegsiepen, weg-

voeren, meeslepen. nai na nrn na
%

n\ pass.; ook fg. van

het hart, en, van een herstellende zieke, door de

een of andere oorzaak weer erger worden.

na irn aa n\ kn . ;
[o$i.roiaxijj\ de goederen, die zich ergens

bevinden, bijeengrijpen of bijeenpakken en meene-

men, de boel wegpakken of weghalen (vrg. {ahnrnnjin).

.O • -
cui hen aan \ zie na ra na n

\

na 11 nai z aa n\ zie on ni n nai 2 na n\

nanaiaxin\KTü. ontworteld, met de wortels uit den grond

gerukt en omgevallen, van een loom; verhuizen,

van een mensch; ter neergeslagen, van het hart. —
am n) naina/j\ ontworteld raken.

na 1010x1/1 of (ui(H7iaxij\TLN. digt begroeid met onkruid,

ruigte of struiken; digt tegen elkander, bv. geplant,

van heesters; moeijelijk om te gaan. na na nai na a of

oji rui nai na n\ (hoog) onkruid of ruigte, daar een

grond digt meê begroeid is.

rnnaiinai2naji\K^.; on na mi on (ia ni urn z na fi \ of na 101 na

aanrmaa^ wrevelig, knorrig; ook schoorvoetend,

dralend uit weerzin en om er zich af te maken.

narinoiasnpKN. rietslag; geeseling. — [aani urn asrui^

iemand met rietjes slaan, geeselen {vrg. arm ui \ cun

o a a/\
am asnnrn/i en nanai),

nanoinjin\^s..; uiharnaj)ji\ twee of meer een weinig

van elkander verwijderde dingen bijeenvatten door

de armen of een touw er omheen te slaan; iemand,

of hv. iemands beenen, met beide armen omvatten

(vrg. [éi^nai^ en ^arr^injiji).

naiKiioJi/ivKN. digt inééngepakt, compres, beknopt,

niet groot van volume, zoodat het gemakkelijk in tè

pakken is; beknopt, zonder zwier of omhaal, van

een verhaal; eenvoudig, zonder zwier, van kleeding

of tooi; eenvoudig, van tuigage van een schip;

eenvoudig, zonder pretensie, van iemands

(uiasnn^(Kn(uijï\ sluipmoord, en het omkomen van

iemand, met wien men korte metten gemaakt heeft;

dien men maar kortweg afgemaakt heeft, in plaats

7 / o o q„ Ovan hem gevangen te nemen, cui oji ajii na nrn (kifi\ een

aaugifte bij de regtbank met beklag over zulk eeD

oji asnm noi !Kyi\ — uuinrn ojiji \ iets digt meenpak-

ken, zoodat het weinig ruimte beslaat; iets beknopt,

eenvoudig, zonder zwier of omhaal, doen ofmaken;

iemand door sluipmoord ombrengen.— ta3ïaïri cm Ja.\

iets vereenvoudigen; iemand, die in hechtenis ge-

nomen moest worden, maar kortweg afmaken. —
[azïitrn 0^1 -y» on urn \ iets beknopt, klein van volume,

maken; iets kortaf maken, verkorten.— nïnrnaji^A.

na/j of a^nïnoi(Ki^no/j\ op een beknopte wijze of

zonder omhaal gedaan of gezegd; in korte woorden.

oji na mii oji ^rn (iri\ Of iun oji ai nai oji .^n na /j\ kortom.

rhnrnoTJiji\KN., cui frhinrnji\Kl., omvatting met beide

armen, omarming, omhelzing. — tazi nrn <ruiji\ tei

cwi nrnj\ iets of iemand met beide armen omvatten,

omarmen, omhelzen (vrg. ((cinainaji). — tajiarn nxi\

mv. — ni noinaa no n\ wat iemand met beide armen

omvatten kan. oji on nai rui na n\ met de armen om

elkander geslagen; elkander omhelzen. — lajinai

oruiri\ omvatting met beide armen. omcmaziuina^

(Ojiihai 7tiiui\ zoo dik als ik met beide armen om-
'l

vatten kan.

ander de schuldnaai nrn rui n\~EJ$.; inaoi nai nuijj\ een

geven om zich te redden, van een beschuldigde,

die geen kans ziet om zich te regtvaardigen. J.

ninrn nui/i\KN. zva. am oji ojiji\ ongelukkig, ongunstig,

een term bij het berekenen van gelukkige en onge-

lukkige dagen (vrg. /ui oji). Er zijn vijf rinkels: na

nai nji~montuiz\ ninrnrui^Ar) asnz\ na nrn orui na nai n\

a„0 a a„0 . a„ O
na nai rui ^r> <u> nrnn en na nai nimmniajizw - itm nail(U1d

ruiji\ iemand in elkander gedoken houden; iets from-

melen, in elkander kreukelen; gekromd en inéénge-

in

elkander gekronkeld raken, gekreukeld; in elkander

gezonken neervallen; (verlamming van leden. G.).

tui asii'aai na'nrn rvin\ overal bij elkander gekronkeld

liggen, noininoi nuïnoi ruin\ op allerlei wijze gekreu-

doken liggen, bv. van een hond. nrn n^nrn ruin

keld worden. na"iioiaxinrin\ bij elkander gekromd

liggen; een rol van opgerold goed. — (uininrnrui

najj\ een tijdvak van zes dagen tot berekening van

de ongunstige dagen.



204 '-naai miji\ tui mi asnn\is^n

r)afn(un\KS. dubbel, dubbcld; twee over, op, bij of

na elkander. ),r) ij ht)? hl hll R-/1J1\ zicb dubbeld

toonen, zoodat men twee voor één ziet. chacnajtqxn\

drie dubbeld, of drie bij elkander, cunm^haai ojijik

dubbelbartig. — (cui aan iuyi\ iets dubbeld maken,

doen of nemen, [cm&fnMn im\ twee werkzaamheden

of functies bij elkander nemen. — lómj oji^i\ een

kleed voeren ; iets met iets anders overtrekken ; bij

een woord een ander bijvoegen tot nadere bepaling.

— Toom oji -Ji(mn\ verdubbeld; voering, aai rui t&i -h

aai tui ~_? aaj^\ een onderkleed, (lw mimi aai tui _? aajj\

dubbelbartig.

(ui ti aai amji\ zie (uiriaaiaaifi\

tq aai .rrrj
f^ of [a^ffoi«mA\KN. donker, van een pad,

dat door overhangende gewassen overgroeid is {vrg.

<n 'iizaiaai 2,xrnn en airaiaxi/j).

rqni2rrj(Hm(criji\ kn. donker, door overbeenbangende

takken en gebladerte digt bedekt {vrg. njamarnjt).

— n^[ahz(r^!mfïiicr)ji\ overdekkend neerhangen, zoo-

takken van den waringin-boom en van over

\ ai uuizil aai z xmji\

als

den mond hangende knevels,

poëtisch, hetzelfde.

lïmnra. het onderstel van een rijtuig ; affuit, rol-

paard, van een kanon; van een zadel, als het ste-

vig op zijn kleppen staat. ni (ei aai\ en (Emmn

zva. (lh [(ei mi \ op handen en voeten kruipen of

staan. — rojo)o\ iets van een onderstel enz.

voorzien; een onderstel onder iets plaatsen; goed

op al zijn poten staan , van een beest.— na aai (ui aajj\

met een onderstel; in de vorm van een onderstel.

iiw|\0. naam van een Sekaten-muziek. — niaai

^hihch\ en \apacn\ slank of rank, van postuur.

aji(K7i\Ki<i.; (Ci aai (Ci aai \ moeijelijk, als het ware krui-

pende
,
gaan , van een pas herstelde zieke , of ten

gevolge van een ziekte of val {vrg. nicèiaai).

-riiHii kn. zva. nïiHiiqw — ti®ïW\ op de teenen

ioopen {rui (ei cm ^? ^ <if=r urn asiijl). -n tui aai ai (Ei aai \ spr.

(n-hz(nnT}z\KX. het stuitbeen; de stuit van een gelra-

den kip.

afniiajiaxijjxKT^.; rn nioiriri on ti xnaaji en iriiazinicci

axyi\ klein , maar kregel , van postuur en houding.

oji (ei asnj) \ kn. berst, scheur, spleet; van het hart,

gekrenkt, beleedigd {vrg. (uiw\ iuiaai\ (un ri ctiii asiyi

en oji 71 n-pmasnn). — (ci(ciasnji\ splijten; een insnede

of doorsnede maken.

oji (ui astyj\KN. frea. vorm van (un (ui asnn\ mot, de mot,

door lang liggen; ook benamingbv. in

een huiduitslag van kinderen. Men zegt aaiaaajiaji

asnn of tin tui rui on -^1 (ui asn/j\ en ook cm (ui asii aa n\

als iets door de mot verteerd is, wanneer

mot zien kan.

Q

geen

tui(ui(unji\Kifi. naam van een soort van kleine vlieg-

jes, oranje of zwartachtig van kleur, die op vruch-

ten, gistende stoffen, mest en dergelijke azen.

oji tui<asii yi\KW. zva. ak aai niasiiji\ gerimpeld, gefronsd.

— (Ei (ui (ui (unji\ het voorhoofd fronzen. — (ejkukui

(isn\ tegen iemand het voorhoofd fronzen, iemand

stuursch, met gefronsd voorhoofd aankijken, aai tui

(ui (un (hij\ pass.

ni(Uj(unji\ zie bij (un (uiasiiji\

ni mi asii aa ri\ voor ^htunasii aan \ verkorting van het Mal.

!i(um^h(U}i(uti(Hiji\ naam van een groote soort apen.

<inui(K)jj\ zie [coicci ojiji\

a .,, . O o .

<ii(ui(K<}ji\KN. wild {vrg. aai oji asiiji) ; vurig, van een

paard; van een vurigen aard, snel van beraad,

van een mensch. — ira(ui(Ki^k(naai\ een beest,

daar men jagt op maakt, wild maken; een paard

prikkelen om het vurig te maken. — aai nuui cki ^*

aaji\ wildheid.

niojiasiiji of nq(Mi(isnji\~K$. gevaarlijk, van een plaats,

daar iemand gevaar loopt, dat hem een ongeluk we-

dervaart {vrg. cmdJinsn/i en aJiaai). asriaxiajiKi asiiji\

een gevaarlijk karakter. — (ei ai cki (uiiji\ po'ét. moei-

jelijk maken; verderf aanbrengen.

a„ a a„ a a„ o - a„ a
<-noji 1x1 onji\ uuuMi rui aajj\ nunfKi lui aajj of umi (ki (rui

/kt^nkn. de zaadballen, teelballen, testiculi {vrg. ^

(ïiaaizri cijii 1 ouiji).

niiKjjtEin of ni(Yi(K;iz(EJiji\ Holl. rantsoen. — \^\
(K/

I\

(ei\ of (tui 71 (ki z (ei \ iemand rantsoeneren, rantsoen

toeleggen of uitkeeren.

toa^nkn. bestorming; naam van een zangwijze, en

van een batiksel. — (ogioji\ met handen en voeten

zijn best doen, om iets te grijpen, te bekomen of

ergens op te komen, en dus met dit doel op iets

toevliegen, bij iets opvliegen of opspringen; een

burgt of schans bestormen; met uitgestoken handen

naar iets grijpen; met de handen tegen iets opklim-

men. (^a^[ahaiiasri(Ki\ spr. — ten \éi(Ki\ poet. Jietz.,

ook van de in de hoogte stijgende zon. — (uikuiÏooi

^h(iZi\ van alle kanten bestormen. — laaia^i xn aaj^\
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ZVa. [OTUKil (Cl (X

ojkcj\ zie cukci\\

gulzig. (Uii(ci(Ki\'15 heston

nucituin of (xn<ui(uin\^si. met veel spitse punten uit-

steken, zooals een rij Friesche ruiters of pieken en

veel doorns.

11 to z mi trui
^

\ zie bij rnn-jzw

cui tui n\ zie (uuciw

nicm\ zie luicmw

iuicm\KN., n^o-mKW., versierd; versiersel; kw. ook

verf (Skr. rangga, kleur, verf, enz.; ook tooueel).

—
<j£j cm \ ook ici(uicm\ en ac\

>
cnn!Hi\ iets versieren,

decoreren; luister aan iets geven of bijzetten, iets

opluisteren door pracht of staatsie, fig. een 'plaats

opluisteren, door die te bewonen; iemand door luis-

ter eer aandoen; iets sierlijk beschrijven. — ojicm

aan of tui tui cm im/is versiersel, sierraad, decoratie,

tooi; wat tot opluistering dient; dat wat hij de Wa-

jangvertooning door den Dalang zonder begeleiding

van muziek gesproken wordt, terwijl Jiij één of

meer poppen op het tooneel brengt of het tooneel

verandert (vrg. ti^mnnrmj}). — ajiahcm\ het ver-

sieren enz.; tooisel, — cci tui luicm ihi/i\ versiersel,

opschik.

uicm\ of (U}(uirm\K]$. weifelmoedig; twijfelmoedig-

heid, zva. (uiiiui o^in\

^^<m^E.N. huiverig, schuchteren, om iets te doen (vrg.

ni(ci). — \aJ<m\ zie beneden.

-nam\KW. achterdochtig, wantrouwend. — entKizcm

rnam\ en ieat^ rm\ zie beneden.

n^nzcm\KN. hoofd; een titel van rang , minder dan

cm en ten q clu \ die door sommige demangs en andere

dorpshoofden gevoerd wordt, als ook door staatsie-

bedienden van groote prinsen; ook benaming van

een bijzonder soort van pieken ofhellebaarden (Skr.

wardngga, hoofd). uL'inKniencmzcm\ benaming

van een corps hellebaardiers van 100 ranggas aan

het hof van Hangkoe-negara bij feestelijke gele-

genheden, en^hzemojj'aji^ji asii\ en fn^nzcmaj)(iyia^i\

namen van batiksels. — am^ncm(haj\ de woning

of het gebied van een Rangga. a.-i lasnaari^ ern aap

de zoon van een Rangga.

r>rm ?\kn. met lange zware hoorns, van een hert of

buffel; ook van boomen zonder bladen. aaaaivixniz

''hem^ spr.

r}oycmq\KN.; {ahr>iamq\ de hand naar iets uitstrek-

ken en het grijpen (vrg. icmcncmq). — (oaiencm^

mn/HT/js of fMÏi en cm :ivi aaji\ de handen uitstrekken

om iets te grijpen.

nrïnj cm
i

^

\ o J. kn. ingesloten, van alle kanten door

den vijand omsingeld.

cr)^o7)2iw
/

fl\KN. , niin rm.K7.iNKD., een wachthmsje op

palen in de rijstvelden (vrg. cm (en cm /i) ; ook een

vliering tot bergplaats in een Javaansch huis. aaien

en tip aai ^*-hrn cmz aaji\ spr. — {oti en cm z aa\ ergens

zulk een wachthuisje oprigten ; in zulk een wachthuisje

verblijf nemen. — nicn cmz aaaa rp een in een boom

geplaatst wachthuisje, bij de jagt.

(uicmrpi(hjiji\T£8. benaming van een batiksel; ook eign.

van een vrouw

(LI cm ^li^"/)^ z^e (U1 °V ^7 K77
y5

N

?3'
tui cmasnji \kn. zva. ajiaaiaxin en ajicmaat>\ ook een

ligte schram hebben, van hout of rotting ; fig. in

de war, ingewikkeld, van een zaak en van het hart.

nricmasnjp 1. k. van aj)(uui\N., tooneelpop, wajang-

pop (zie coiojvi). 2. K. van asnai aMJoiM^NN., pu-

blieke danseres (zie asn rt armen (in aain). 3. kist. een

benaming van de reaal of spaansche mat, naar de

poppetjes die er op staan, door sommigen ook wel

als K. van ennn ajui cnAji gebruikt; ook kapje of kroon-

lijst op een muur. — [ëïcmaaijiK., ounN. de

wajang vertoonen. — m cm <vp aa/i\ 1. K., (uiojjicci

aapN., een wajangvertooning; eenwajangvertooning

geven, de wajang laten vertoonen. (2. de dans van

een talèdèk. Gr.). 3. kn. bij realen. — cumicmasti

a/T^NKN. de plaats daar de wajang vertoond wordt,

tusschen het hoofdgebouw eu de pandapa aan een

Javaansch huis.

cn^hrncm(uii^\KN. kromme tandjes als pandandoorns

tot versiering, bv. van een kris.

cnnh-ticmz asn/}\Kl<!.; ri (ccin cm z asnjis of en^nenemzen

en ash on cm z asn n\ suizebollen, slingeren, van iemand

die slaap heeft; aanhoudend door staan te eten, van,

een grasetend beest. — cn^tnemzasnaajp suizebol-

lend zitten te slapen.

(uirncmz(tJijj\K^.; (ui tl cm z oji ~ji ai cm z aJi/p hijgen, bui-

ten adem zijn (vrg. (uha^i). — (uiencmzoJi ^aaji\

hijgend, van den adem. aai(ui7i<rnz(iJi^A.aaji\ hij-

gend worden, van den adem.

(Li ot) mi tl of (ui cm min \ KW. zva. (Kn erm aaij of (uiaai

n,i/i\ — (ei cm (ui n of (cicm(ui/}\ zva. (cm aai auiti\
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^.»rRN.; rh(rrï<xnaa/i\ de vier stokken, die, in ge-

kruiste kokers gestoken, de twee bogen van een

kruisnet uitmaken. J.

aji<rrt\j£JX. vaneengeweken , van een weg of van het-

geen aan elkander gehecht was; van elkander ver-

wijderd, niet meer nauw aan elkander gehecht,

van vrienden, zva. viiodiw cuiarh<m<nji\ en rati

q„ .. .. . .

osn on mklii lï oji cm\ spr. — vioTiviononi\ vaneen

doen wijken; tusschen vrienden verwijdering doen

ontstaan. — tui oji arh on a<in\ reet.

a-i ti \ kw. zva. nri kii z (Kji (li /) en ui un z (En mi

G) G)

UI
y)

cvi (ui vi \ kn. neuriën, zacht zingen. — vj
)

vi\ iets

neuriën. — axi vi ili vi vi \ voor iemand, zooals? ,

G)
een kind, iets neuriën. — aji tvivi\ geneurie.

hvi\kn. bedrukt, zwaarmoedig, bekommerd, verle-

gen, van het hart. — \m«ha!n<nom\ het hart be-

drukt maken, enz.

mi \ I. (hni\ om\

o 7 o
mi\ ook omonojV\ omori!ui\ en w7?«iiinN., gew.

alleen aj}ononi\ soms ook cli hi mi \ en o non mi \

k., (hi (kii \ on mi\ en mmi\t&i>., vormen van het

aanwijzend voornaamwoord, ieaarvan die

met den klinker a het vervnjderde , dat men niet

zien kan of heel ver af is, beteekenen (gene, gind-

sche, daar ginds), die met oe het op eenigen af-

stand zich bevindende , dat men met de oogen of

met den vinger aanwijzen kan (die, dat, die daar,

dat daar), en die met i het digt bij zijnde, dat

men in de hand heeft of met de hand aanraken

kan (deze, dit; deze hier, dit hier); tenvijl men in

Krama die onderscheiding gewoonlijk niet uitdrukt.

— In Ngoko gebruikt men omoiojn\ om on ui en

om mi <uui \ gewoonlijk alleen van zinnelijke voorwer-

pen, die men voor oogen heeft.— omonajnono\,'iz\ en

verk. om on orvi z\ (kaló) kijk daar ginds! onirixx.ion

oiyliz\ en verk. a<n(nnrLiz\ kijk hier! mi mi ojii on

trLidhi\ daar ligt een brief. ajionoma.ziasii\ daar

komt hij aan. am om x/n om \ om'oijiojio<rom\ zegt

men voor ik, als met het oog heeft op zijn toe-

stand of gesteldheid; en onnut n i > i n i.n ,

oji on tui ~ji oah on -J),<pi nfn* voor jij of U, als men

doelt op iemands hoe danigheid of wijze van

zijn, doen of sp r eke n ; ook voor : hoe heb ik

het met je? hoe kan je zoo wezen of spreken? 01

<n ani i n o mi -n tui \ jij daar ! cun oji om un 11 xu \ mijn

persoon hier. — (unorn\ of arhojnom N., xi;himi\

of (lii aai li himi\k., on mi \ of (Kii on mi \ md . , wor-

den ook als aanwijzende voegwoorden ge-

bruikt: zoo dan, nu dau; zoo, dan, nu. — ikiojti

o a o o .,

ffonN. , (ko li (hi oni\ K. , (kkhimi\wd., of met meer

7 7 Q. O Q a„ Q Q„ O O
naaru/c x/n oji ilii (hii \ clu ,k? ?_? on hii \ en o-n :ki on mi \

nu, tegenwoordig. QJiam<najui\ op dit oogenblik. (ki

o a o o a
cun (Kil (Lii \ iki 7_7 hi Hii aun \ zva. on <iii on^iojnom\ on

on xl? on _i^ x.i (hi ,hii w (Ki an on hii \ ook zva. tui (Ei on

Hll\ en (El (TLl (KI (LAm i

— (£/?»a h ii \ in de volkstaal zva. oji ononi\ en m
(hi/j\ bv. in on (Ei (Ki won

Do o
(Ei hi oni \ zva. (Ki ?_7 on om w

II. verkorting in de spreektaal van asnwa\ 1.

in de beteekenis van ckihii of on oji z om \ om de on-

bepaaldheid v an een hoeveelheid te ken-

nen te geven. 2. als uitroep van verioondering over

iets dat g eb eurt , en dan gewoonlijk uitgesproken

als kó of kóq , en dan ook wel on om z omji geschre-

ven: kijk! 0.71 onmnom olhei\ laat het een stuk of

vijf wezen! on om z on o ; hii t o^n ,?? on <> \ kijk! je bent

zonderling! wat ben je zonderling! om t frin«n\

kijk! gaat hij weg? wat scheelt hem, dat hij weg-

gaat ! on <L7? z nn on (vyri ((Ei oi on t om \ kijk , hij wil niet

hier komen! wat scheelt hem, dat hij niet hier wil

komen

!

om\ zie bij om\ i. , omom\ en >Hii(jo.n\\

om\ 1. zie om\ I. — 2. zie (Eioiomzw — 8. als aan-

hechtsel , om het b e zit tel ijk vrnw. uit te druk-

ken, anders njnoni\T$., oniiLi\K.. en MD., om oji

ox.1 \ KI. , vrmo. van de eerste persoon: ik, mij;

wij, ons. — tunam ook dikwijls als aanhechtsel ,

toanneer liet naamwoord het aanhechtsel ajiionji

heeft. — mi \ als Tj. Sengk. één. (Skr. aarde;

en één). iKiiionojnonidsn als ik het moest we-

zen; als ik het was. — (Offm\N., LrionuMji of

(ciniiM^K., zeggen: //het is het mijne", of zeg-

gen: //ik heb het gedaan''; zich iets toeëigenen of

aanmatigen; van zich iets erkennen, bekennen, be-

lijden, betuigen, beweren of voorgeven; zich uitge-

ven voor iemand of iets; iemand voor den zijnen,

bv. voor zijn kind of zijn vader , erkennen. — oji

ooi a_n mi \ osiamon ^ii om an/j of vi mi on ~/?? om onjj\
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zich uitgeven voor iemand of iets; van zien iets

voorgeven; zich het een of ander toeëigenen. 01 ü^

xzi km a/n tv7) \ iemand, die dikwijls zich iets toeeigent,

of voorgeeft te zijn' wat hij niet is. — azi<no(maq\

aztmntn\ of ü.f,?)M\ iets bekennen, erkennen,

voor iets uitkomen; iets betuigen, verklaren, be-

weren; op iets aanspraak maken; iemand iets toe-

kennen. — m n tan z mi ~jn rn om \ osi om m mi m o\ iets

toekennen aan iemand ; omtrent iemand, iets ver-

klaren of betuigen. — a-nrimiztmj
O

ajn om on m o

of aJhonionoajix bij wijze van voorgeven, kwans-

O , O r
suis. ajn oo om z <hi ~oi tn mi z chi,i\ a/n mi on ~?7 &m on o of

Mimion~monion/j\ voor het zijne erkend; toegeëi-

gend goed; erkend, aangenomen, kind.

oi.hn \KYf. zva. oi om oi on w

oi mi z \ uitgesproken als ko of il mi z min en ook w-el

zóo geschreven, alleen in net subjectief passief

,

anders 77 mi z r> oji \ N. , (h-i rion—i nu cm o \ K. , .10 mi \

md., jij, jou, of je; U; gij of u. In Banjoe-mas

is oomiz\ met een zachte 6, kó, ook in gebruik

voor oi miz il m\ en als verkorting van iznimizw

— .rimizii miz.KX. de platte taal, die door den

meerdere tot den mindere en door kinderen en het

volk onder elkander gesproken wordt. — on onzon

oiomz\ de platte taal spreken; iemand in de platte

taal toespreken, tot iemand in de platte taal spre-

ken (Fransch tutoyer, Hoogd. dutzen). asn&i (of

osnw) on mi z r> mi z (of 11 osi z oi om z ) de platte taal.

om
f
\ KW. zva. osii £ i m mi i oj axa mi \ en ii n mi zoo\ (x.

<77,k??^\N. (nomn^\ KW.), .7,7? ,z,~7 <> \ K. (oo£ /p .? \ KW.)

,

hoeveelheid, aantal, menigte (Skr. kat ah, veel,

excessief), mam^mam <ui <-n\ hoe groot is het aantal

(of het bedrag o/ de som)? mafn^ojnonaSiz^ het

aantal menschen. oi mi ^oimi\ het aantal; ten ge-

tale; en als het veel is, op zijn meest, oi mi <>oi mi ?
t

aio,v\ op zijn allermeest. tnaai^ojiapap(nani\ het

vele of weinige (d. i. de hoeveelheid) er van. oji n

en mi ,? (77 1?_77 \ i7-? mi xp { (Lil x.1 oftn\ de gausche menigte,

alle (vrg. onnnomj). cki m ckii qoi om q 01 o.n \ alles en

alles ; in alles en alles ; in alle geval. — a.71 77 mi ^ \

Hf. f 01 mi z 11 (mi .? \ md . , amap %\ k. in menigte , veel

,

talrijk, ten 77 mi <> om 77 mi $ \ veel eu veel, heel veel.

mi (of aS) .7-7? ?7 mi q \ of mi o_n 77 mi ? o. 11 ?? mi > \ de

velen, de grootere menigte, in tegenstelling van

één of weinigen , d. i. de anderen, de overigen,

het algemeen, icn 01 mi

q

77 ilii \ ook wel zva. 01 om ^01

o . O o
ii 0.11 \\ — osi 01 mi q a^n \ of £1 n asn ^ om \ 17 on z 01 imi

j

ajn \ en aztapqajn\ iemand veel geven; iemand met

velen (met overmagt) aanvallen; iemand overladen

met werk; aan een werk meer menschen zetten; iets

vermenigvuldigen. Zoo ook £7 m 01 mi ^0% \ m«ni%i%

a.7? \ iets veel maken , vermenigvuldigen. — ki ii

11 mi j l 77 71 mi \ of 071 n imi q a.n 77 mi \ 01 ozizoi a<n ? tun

orimi\ en oti op ^ojio mi <m o\ maken dat iets veel

wordt, iets doen toenemen, vermeerderen; iets veel,

in groote hoeveelheid, doen. — wi 11 mi ^ 0.01 m i of

imi 11 mi oaji m ,1 of mi ïi mi ^ 0,11 ono\ 01 mi z 77 mi q tun

,
,." O

(mn of oi mi z 11 mi o u m o of n mi z 11 mi $ nn {m,i\ en

n r> . n
imiosii op >iL,nanq\ te veel. — cu 01 miq*nn on o \kn.

plaats waar veel menschen zijn, verzameling, kring

of gezelschap van menschen, publike plaats.

imi ojni\ kn. stijf, gedwongen (in tegenstelling van los

en bevallig); hard (niet toegevend), stroef, onwel-

luidend; lomp, ongeschikt (vrg. mimi).

mi ii,mi \ zie bij <mi\ I. , en mjoojn^

o , r7 ni ,. ocy 'o cy
001 0.7) (mo\ Ml. kleedje, ooi &i >mi lh (mjj\ zva. (Kjmiw

vj mi z a. 11 m 1 of 11 mi z C) to,i\W. en O J. zva. 01 mi z 01 ui w

Zoo ook somtijds in poëzie en Wajangverhalen.

mi o.n ki mn \ zie ten tm\\

a o
hiiojii(i<i!mji\ zie o.vofi\\

(mi £77 (m n\ kw. overtroffen worden (van (un on n\ KW.

,

Skr. anty a, laatste, uiterste; minder, laag).

(mi oi £w aa 11 i(mjj\ zie bij ojnirui^.

3miL,n\ Holl. kar, karretje, rijtuig op twee wielen,

maar zonder verdek, in onderscheiding van 01 osn

ChlW J.

CK
(mi om

\

KNT . tij d hebben (vrg. 01 om z om), oicumnitmi ajii

\

geen tijd hebben, om iets te doen.

001 om osn o\kn. zamen vereenigd of verbonden; maats

zijn met elkander; zamenspannen met iemand. Zoo

ook (h.0 mi xjii osn n\ — azi K/n asnm menschen tot een

maatschap of bondgenootschap zamen vereenigen.

07i om osn om osnj)\ menschen tot een maatschap of

zamenspanning zoeken te vereenigen. — miojnasn

•SA
\ tezamen verbonden, bv. van steenen in een

* O o
muur; en fig.

— 0.0 021 0.11 osn oa ii\ vereenigmg van

menschen tot een doel.

om 11 0.01 z osn o\ k. , mi 01 ,70) mi o\ x., onderscheid, ver-

schil; verschillen; aanmerkelijk verschillen, bv. in

grootte, leeftijd, v/aarde of voortreffelijkheid; an-
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o

(nu (un (£j1/)\

ders en beter {vrg. oixnixa); ook aaionx-iizxsn^KTX.

gedistiugueerd, uitstekend, zeer voortreffelijk; zich.

boven anderen onderscheiden. nr> xa on xa aai on xm z xsii

ii hi »> bet onderscbeid is niet te zeggen; het komt

in geen vergelijking. a^aonia^aonxmzxmxjiaans heel

wat verschillen. — cm on XjW

z

xsnji\ xnoixjiaain\ on-

derscheid maken. inmtnvi(umasn/i\ 0,11 aaoi ooi aain\

onderscheiden, zich onderscheiden, in onderschei-

ding, van en loven anderen; ook aai aa ai xm z xsii n\

kn. gedistingueerd, uitstekend, buitengemeen, onnjiz

aaiaaoixmzxsrin\ een uitstekend mensch. — aaizioi

rtxmz asnn\ ^t? &n mi ui aain\ een merkelijk verschil ver-

toonen, merkelijk uitsteken boven iets anders, aai

cei -n xmz xpirui % en nog merkelijk meer — xn/najhz

rtgrn anriaji aai \ zich boven anderen onderscheiden

door meer te doen; hooger bod doen; hooger loon

bieden, aai aai ai xm z asp aaji'\ het boven anderen on-

derscheiden zijn, bv. in rang.— azi on xm z asp aai aaji\

xn ai ,-kj) aai ai aai \ iemand of iets boven anderen stel-

len, als uitstekend boven anderen beschouwen. -

overtroffen wordenaai on xmz aai aan \

o

a^n on xm z oji n \ Roll. kous.

O
zva. aai ixi

aai oo xm z a^iji \ K. zie \m t

aai % tui \ Ar. JL^s, KN. koffie {vrg. ri aai zx,a). ajiasp^

(ui \ koffieboom. oi tui xh aai j oji \ (gezette) koffie.

aai xmxji aan ^ KW. zva. aai (tmajiru aan\ voor aai om?

xmaajj\ van xm^x.n\ zva. xm(ajiruin\

aai xm tui n of aaiorixmz ruiji\ Ar. Lj', ka ui, KN. het

zeggen, wat gezegd wordt; verbaal, overlevering;

een uitgesproken gelofte; een gelofte doen {vrg. aa

(ia); {aai on xmz rui n\ ook een vastgezette paal of stok,

om door middel van een omgeslagen touw iets regt

of voort te winden. — xnonxmzruiji\ iets met een

kaol winden, opwinden, voortwinden. J.). — xnam

rui\ iemand, of voor of om iemand of iets, een ge-

lofte doen. — oji aai xmaia aaji\ een gedane gelofte;

ook een plaats, daar men om haar heiligheid gewoon

is een gelofte te volbrengen, door er te komen offe-

ren ,
geld te strooijen of iets te koopen.

aai ai x.ri z rui n\ zie aaixmruin\

aaixmrva\ zie aaixjiauow

. T.. O v
aai ori xm rui xn (H~>n\ zie bij xm rui \\

aaiorixmz iurt\KN. het met iets kunnen doen of stellen,

er mee voldaan of tevreden zijn. — aai ai xm z oji ^j

aan\ ligt te voldoen of tevreden te stellen, ojamzai
|

aaionxjnz xji^i aa,i\ niet te voldoen, onverzadelijk.

o
901 xm (E^fi\ zie aai xm (Ein\

aai xm ej^ of ai aai z s i,i\ Ar. .Ji, kaum, volk ; aai

tun(E/in\EN., aaiun ^in\KV>., een priester, een ge-

meen priester, in onderscheiding van een priester

van hooger rang. — aaixm^iaan\ aai a^n ei aan\ of

xji aai xm ^1 aaji\ oji aaix,n ^a aan\ plaats waar één of

meer priesters wonen; piïesterwijk.

O ... O
aa)\ m poëzie voor aaiaa^

oiaaiz\KW. zva. ajiastiw

rai aaji\ kw. zva. xjiicui aanw Ar. koen of kon, er zij

!

het zij er! aai>aa ~Ji x,vi aai<aa n of aai op xvi aai aan\

het zij er, en het is er ( ^jXjJ £ , woorden uit

den Koran).

rqaaiaaji\ 1. K. zie 01 aai zaan\ 2. KW. zva. asn (Lif\ en

een voorzetsel vóór eigennamen van vrouwen of

meisjes; ook met het voorvoegsel aa er vóór aa 01

ai aai aaji\

ai aai z aan\'S
.
, riaai aa,i\K.; xmon aaizaan\T&. , xmriaai

aan\K. , xn aa aai aai ^71 01 aai \ KI. , iemand zeggen dat

hij iets doen moet; iemand iets gelasten of laten

doen; in de spreektaal xn ai aai zaan en xn ai aai aan\

hetz. aa 01 aai zaaji\is., xa x.a ri aa aaji\K. , ook rixaaa

o 'o ...

01 aaizaafi\ en aai 01 aa zaan en aaiaiaaaaji\ poet.,

xm xn op aai aai ^71 01 aai \ en verkort xn aa aai aai ~m 01

o . a
01 aai\ xm op aai aai ^m 01 aai of aaoaioai ~mriaai\KI.,

pass. 01 aai z on aafi\ pass. imp. — Na een woord , dat

een last of bevel of iets dergelijks beteekent

,

wordt het actief of passief als redewoord zóo ge-

bruikt, dat men het veelal door om kan vertalen.

Zoo ook in de spreektaal de grondvorm ri aai zaan

o o
en arioaiaaji\ en zva. xa ai aai zaan en xa a_a 01 aa aaji\

in last hebben, moeten. Ook 01 aai zaa/i\ zva. riaaiz

C?W Eet 1 V hl ? M~i(i\ aai 71 aa aa fiaan en xm

aa aai aai ^n ai aai \ toordt ook als actiefgebruikt voor

last geven. — aaioi(Eizaaj]\K'W. zva. x.11 01 aai z aa n\

— 01 aai z 01 aai z aan en 01 xhzoi aai zaan\'N., on aai ri aai

aaji en onxhanaaiaaji\K., xrj i5n(Kin\ KI.
,

gelasten,

zenden met een last; iemand zenden met een last,

om een boodschap zenden of sturen, uitzenden om

iets te doen; afvaardigen. — on xh

z

^ aai

z

m\N'.
, ^

ri x:i on aai aa\ K. , aa (£ooui\ki. , om iemand zenden,

iemand ontbieden. — 11 xh z 01 aai z aai ^m 01 aai \ ri xh

r~)

orioaixai ~iiaaiaan\ met iets iemand zenden naar

iemand. — 01 hh z 01 aai z ja aan \ n. , on aai on aai aa aan

\
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K., turiixsr) (tJi j=nxnji\ ook wel (Lj(tsrfo^i^A(Hijj\Ki., bo-

de, zendeling, afgezant; een bode uitzenden ; iemand

als bode uitzenden.— tui on xm z tmjj\'N
.
, xjionim xnjj\K.,

nsri tei ru xn/)\ KI. , last van iemand , vooral door middel
co n, Ui

van een bode of brief, of aan iemand, dien men

ontboden heeft; wat iemand een ander zegt, dat

hij moet gaan doen, of wat iemand weten laat

door een bode of brief.

nxn\ 1. KN. zie xriixmxnw 2. MD. zie xm m ?w 3.

xmxn\^., (*ro*rw\K.
,
ginds, gindsche; xixmzonxnz\

N. , innxm\K., daar, aldaar; en onxmonxn\i$., uvn

ffoj\K., hier, alhier; drie vormen van het aan-

wijzend voornaamwoord van plaat s , die

even zoo onderscheiden zijn, als xmxm\ xmxm\ en

tunxm (zie xm\ I.); in Ngoko veelal, in Krama

zeer dikwijls, met het voorzetsel xm er vóór ; en

ook van person

en tui op), vooral in vergelijkingen: gene, die, deze.

rnxmzxixnz\ \mxni\ ook voor of daaromstreeks;

bv. 01 xrn ckx xni ^a ri o^n z on xm z on xn\ tegen Woensdag

of daaromstreeks. In de spreektaal ook wel onxmzon

onxnz\ en onxmonxn\ voor (zionxmzrixnz\ en dnon

on xm on xnw (;(ir>xm\ ucJxnr\ en [tihxni\ zijn ver-

kortingen van xmnnxm\ enz., van nnxm\ mxm\

en nixm\, en dit met het Kawi-voorzetsel tj van

en zaken, (even als xmxn\

onxnz\ die steen (ofxm\ xm\ en ren), (umsririxmz

steenen) daar. xfnxn)xnxmxixmxixn\ 00/c wel xmxn

onxmonxn\ en \azixmi<cixm\ ginds en hier, elders

ook wel xmxn

zoowel als hier. (uvi\ waar het ook we-r. tazi xm tooi xm t

zen mag, overal, xmxm xnxm xn\ 1 xn run 1 xn xm \ ginds

en elders, overal, (ki xm xm xm xnxm xn \ van alle

oorden, xm on xm 00 xnon xm \ uxh xm xn aji xnn \ ik van

mijn kant; xjti 11 xm z on xnz on xn\ um mi xn m xnx \ gij van

uw kant. — diixmxn\ cèirnxmzonxnz\ (èi xi xm on xn\

t(Eixm\ u&ixm\ i(Zjixrn\ bij ituitm\ II.

xmonxnz\ zie xmctrpw

.00 °
mjjfQNN., xmxn\ poet., on rhmxn\ ook wel xrnx;ï\K.,

raak; geraakt, getroffen, bereikt zijn of worden;

in de magt of handen geraken; in het spel, ver-

liezen; te raken, te treffen, trefbaar, te bereiken,

bereikbaar; vatbaar voor iets; onderhevig aan iets;

mogelijk, mogelijk zijn; kunnen (bij een passief);

mogen; het kan, het mag; raken, treffen (vrg. xi

onxmzon). rnxmzni xmxn\ on xm z xm on xn xn \ niet te

raken, niet te bereiken, onvatbaar; onmogelijk;

niet mogen; onhandelbaar, van iemand, met wien

niets aan te vangen is. xixmznnxnixnxnxmzni\ het

kan niet anders; het is onvermijdelijk, xmxn xmxm

xji\ of xmxnxn xji\N., on xm ccïoji xn tui k. , hoe komt

het zoo ? wat scheelt er aan ? zva. xMonanon xn\ en

O o O o O
x./j xnxjixjïiw — x7i(Krxn\~ïï., x7ionarixn\ en (uixnort

"l^üpi^ poet., on xn xnxn

\

k. , iemand of iets raken

of treffen, xrn xm xn (mx\ geraakt, getroffen, ook

het hart: beet genomen.
O

(trj xn xm xan \

xn xnxm ~m xi xm \ on xn

doen raken of bereiken; maken

dat iemand iets magtig wordt; iets mogelijk ma-

ken, veroorloven.

amxn\ zie xn>xn\\

xmx)xa\KW. zva. xmxnw — az)onxn\ zva. xrion(yrixn\

o a« o O
en xnxrmw ojuji orn xui ~m xnxixn\ spr.

o
xmxn\ zie xmxn\\

(KnjjnMsr., xmxn\K., oud, zooals van een huis of ge-

boomte; gew. alleen van de tijd: de oude tijd; oud-

tijds (vrg. xjnxn\ en xmxn). a^(Ejixoxn\ of xmirui

^ti^n in den ouden tijd, oudtijds. xj)^nnsnxmxm

xc\\ verhaal van de oude tijden, xm xrn<Kixmxn\ van

ouds her. — wnaEjimy xm(£*xn\ zich voordoen als

iemand van den ouden tijd. xm(mxm(uixcr\ van oude

tijden her.

xixmonxn\ zie xmxnw

xixmzxixnz\ zie xmxnw
O . Q

xm xn xm xv) \ zie xmxnxm xu w

e, zva. xsnxnxmxnxnxMaw. Mal. regts, de regter zijd

anji\KN, stuurboord, stuurboordszij de. — anxnxan\

regts gaan, houden of wenden. — ajixn!>n<Kyi\ zva.

Mtmxn(HTx\ iemand die regts gaat; een regtgeloo-

vige; een Muzelman.

xmxaxnjj\KW. zva. asnasn\ wond; gewond.

(WMdOiWTflN verkorting van xm xvi xnaj)a<yi\

xmxnxnjt\ voor ajnxmxnxnjj\ Ml. ikan Noen, naam

van een fabelachtige visch.

xmxn\ Holl. knier, scharnier (vrg. on mi zon xmtasrut).

(tl xm xi XJi xru xn \ zie on xm on a^o otlix\ ..

xmxn\KN. kurkema, kurkemawortel. xjixn^ixn\ een

soort van mangga.

xmxn -"hnkn. kanarieboom, kanarienoot', daar olie van

gemaakt wordt. — xm(tnonnixnji\ een gouden of

zilveren doosje in de vorm van een kanarienoot

voor reukwerk, dat vrouwen aan de punt van haar

zakdoek knoopen.

14
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Q / O . Q
09 \ zie aaim u) \ .

Cd Cd

(hni!hQ(ui\ zie aaiaaaji^

(Kil ia Cl r-ï\ Zie MYiTt (O) <iyü\\

oiaaKiif)\ ILoll. kneclit, vooral ook voor palfrenier

G)
laaaain en r&i ai aai iiaa aai /}\i<(., in de sjoreektaal,

even als oiaaiiia<
G)

01 OOI 11 aa\ ZVa. (L.1 (T) OOI tl (hQ\\

G)
kii z oi aa z aai n en <e i n aai znaazaairW*°dJl ?£?

8-w ook di oi aai z
7

oi asi z aai i\-$
.

, in de spreektaal, even als niaaizii^
G) o

cnaaz\ zva. (tiaiiiaizoiaazw — a^i on aai z oi ap z aain\

(i^i(L,7i!Ki\ dinges.

aaiaaaai\ of mi (in mi \ 1. zie aaaaiw 2. KW. zva. ie/i

(kiji\ ook Kawi-benami?ig van de zangwijs Tang-

koer, en van een tuin in de Brata-joeda.

oaioiariaai\ Holl. knikker (vrg. aai oim aan).

om ii aaaai ili tosti \ bijnaam van BësiNarada, zoon van

Hyang Tjatoer-kannaka (vier-nagelige). Hij loordt

door God Goeroe oudere broeder genoemd. (
Verbas-

tering van het Skr. kany akdpoetra, zoon van

een maagd, zoon van een uuiaji aaji\ zooals ook

Abijasa. pk.).

o O C) r . . O
aai (Hi aai (&) q\ zie bij aai chji ^ w

aaiaaasnn\KN. witte arak, vroeger ioel knijp genoemd.

aairiw(isr>ji\KN. het zacht piepend, met een zacht ge-

snor afgewisseld, gelnid van een gemak, als zij op

het zien van haar tegenpartij kwaad wordt; zulk

een geluid geven.

aai(hnasn^\ zie bij asn asnqw

aaiaaasnoria^zaajix zie bij asnoKW

aaiaa(i^jj\KYf. zva. aaiab\ (aap; KN. wijfjesjong van

een aan. Cr. TTet wordt verklaard door aai man aai

a3 ,
O X

, aaioiaaa^in).

a'aioiaji(i^n\KW. zva. aan on op aaj on aa z aan \ KN . levendig

en spraakzaam, van

ziek; wulpsch.

Isje of vrouw; behaag

-

O.
(naaiaaajijj-.K'W. zva. asriaj) aruji\ cei dji asnji\ (ei> (ei nrLin\

en nrj(ijiasnn\

aaianari2(V)\ zie anmaazajiw

aai oi anz (ui \ zva. aaiaqajn\ volgens een volmondige

uitspraak.

aaiaaaruji\Y^. dik uitgeperst sap van kokosnoot, dikke

kokosmelk, dikker dan ojiaaaaj^\

den ^ on ar\jiji\ KN. sterk
,
goed afgetrokken ,

goed gekleurd,

van aftreksels ofafkooksels ; vuil, troebel, bezwan-

gerd met iets, van vochten, die anders helder zijn.

O

r>

J. {Vrg. laianoxon en aai ai ap ai in).

anajin\ Holl. knaap, oud Ilollandsch woord voor

aniaa oji\

een guéridon, lichtstander of klein tafeltje om iets

op te zetten.

om £7 oji \ en verbasterd mi aa aji ^ KW. zva. aQiamap\ dood

lichaam, lijk (Skr. koenap a, stinkend; een kreng,

een lijk).

aaiaaiak^ajnaaji\ zie bij tuniaS^w

aaioa.ojLicu)\ eign. van een Boeta van het vrouwelijk

geslacht.

aaipic&in\ zie bij aa (Efin\

(Hiiiiacniaaaaji\ zie bij aaiaacmn^^
Q -.

aafiaacmni\ 1. kw. naam van een grooten gelen bloem

,

onze zonnebloem (Prdkrëtsche uitspraak en verbas-

tering van hei Skr. kar nik dra. pk.). 2. KN., aai

Q O
aacniaa aap kd., een ronde, zwarte muts (aaioii

aaiji) met smalle strepen van geslagen goud of gou-

den passement, die bij plegtige gelegenheden door

den Vorst, Prins Mangkoe-nagara en den Rijks-

bestierder gedragen wordt , en ook door eiken brui-

degom gedragen mag worden op den avond van zijn

trouwdag. — aaiiKicnini apj\ in staatsiegewaad met

de kanigara, op.

aai on aa om aa/j en aai aa oi om tüui aajj\ zie bij aa a3i w

ot)M\R¥. zva. ajtïaai\ bv. aaiaaaii u^i\ de ring (vrg.

ajiah)-, ook afgezant, ambassadeur.

O . , O a„ O - Oaaiaqs i. WJ. voor aaiaaajnw aaiaaan oji\ voor afnaa

asiajiw 2. een jongesnaam; (ook, en verk. aa\ Vo-

catief tot een jongetje van de mindere klasse, of

ook tot eenjongeling door een bejaard man: knaap! J.).

aai on ah \ poet. en in de spreektaal voor aaiaaajiï\\ OJ.

in de spreektaal zva. aaiaaw

aai(naaz\KK. naam van een instrument, dat bij de

gamelan behoort. — asioiaaz\ de kënong slaan. —
asioiaazasn\ met de kënong accompagneren; fig.

iemands rede als het ware accompagneren met tel-

kens ja! wel zoo! of iets dergelijks te zeggen, om

zijn goedkeuring te kennen te geven of dat het

hem bevalt, spr.

o - o ,

aai,pi\KN., cmii aaaa/i\Kl. , asn cm aan \ KD., de met

gambir, pinang en kalk toebereide siiïh, om ge-

kauwd te worden, met een pruimpje tabak er bij

,

dat tusschen de lippen en tanden gehouden wordt/O s o*. o
{vrg. aaioiaaiii). — asnia\ ajii cm oi aa aaji\ aacm

sirih kauwen. veel sirihaa/j\ Birin Kauwen. — cciaa

kauwen, veel van sirih houden. — aaiaaaziaan of

(uiunahxriaan en ajicmiiaaaaaan\ sirih-doos (zie
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bij crr)iarn<rr>(hr>/i). — (U(ci(hh\ (Cl om onm cm n\ het

sirili-kauwen. ci^i tui (ct tih\ de tijd, die met het kau-

wen van een sirih-pruim heengaat ; zoo lang als het

kauwen van een sirih-pruim duurt {een kwartier

of wat langer).

a<Yi(Hr\ zie oncmmariw

orrj[£n\ zie o ij cm \

o„ O
(mi(ui\T$., (IK rn (hn\ K.

Q* o , A
o]fhj_fhj_!istioii(NTjj\ door van een ei. oncEizcuKHiicht

eel. cmi rui asi (un <n ajn z amji \ okn^ CJ

"mn 1

Q
m"

ai cèiz cm uk on ,rn\ de gele mangsa's, cl. i. de tijd zoo-

lang de veldvruchten op het land staan, ajiioncEiz

o<nm cirn rj\ titel van een vrouwelijke bediende in

de Kraton tot het dragen van 's Vorsten staatsie.

imicLii th^ 7ji\ benaming van eenpubliek kuiste Ba-

tavia. — amcEjiui\ of !hni(Ei!hq[\ naam van een boom

met kleine welriekende bloemen ~en geel hout. —
tKiitha lm on

/f

\KT$., (iK<nrn(Lifi (Hij]\KB. ,
geelkoper, icn

(Ei (hert (in cci (Hiin \ gele, d. i. beplante, grond, van het

rijstveld, zoolang het gewas er op staat. Ook is

trnjipifciariji de naam van den tienden zoon van

Watoe-goenoeng , en van de twaalfde woekoe.

oncKiiz(ih\ ook wel ot)^\kn. een vuurvlieg, een in

het donker lichtgevende vlieg , iets kleiner dan een

honingbij. on ,um on mi z tm cci'M asn de vonken die

uit het oog vliegen bij 'een slag of stoot, cm on arm

mrn<irn2(Ki\ zoo groot als vuurvliegen, van vonken.

arn ah on tmi z ui\ of iun axi on mi z on cmi 2 >hh\ de Drinken-

den {d. i. alleen de rijken) als broeders en vrien-

den erkennen en behandelen; tafelvrienden.

cmi(mazi\ of tfniiHi(in\K^i. naam van een hoogen boom

en van de welriekende bloemen daarvan.

ihm pi art (HTjp zie big oti^\

(Hn(hn(ci\KN. kaneel, anders (Ei.ui(Ki(ciim^\ coiasiiaa

<ti\ kaneelboom.

<mi imon mi m (hi\ zie bij cmicmw

CHri(th(ci(Hiji\ zie bij ojnah^

aymi2M(ui(Hyi\K]<(. zie bij Mi'mw kw. zva. ^1^ zie

bij cuiicthw

Q. -7.. Q
ihm(h£i(ci(Lii\ zie bij cunthntuniwiw

(U7i(Ni\ beter (mii7m\KW. zva. onmin ciiz\ of cmooceizw
O-h- üh f f ca J l ca

doirpri\K^. ontwerp, schets, bv. van een te bouwen

huis (vrg. (nni(n^h); (gespannen lijn, om plant-

soen op rijen te zetten. J. Vrg. miicrn). — (8a?m\
L/Ir- (Jfr

iets schetsen,- vooraf ontwerpen en regelen.

arn(crn\ Chin. KN. stroop van met water gesmoltene

o O o
SI) (l

en gekookte Javaansche suiker; suikerstroop; zva.

{hn
]
j

!,^P^ of oniKïi2cmn\ (kontja) kn. sleep, de slip van

een dodot, die door de prinsen om de krisscheége-

wonden wordt, maar den Vorst als sleep wordt

nagedragen. Dit mag ook een bruidegom op zijn

trouwdag gedaan worden. {Een ander (nmi2(cm
'

(Jb*

{kantjd) zieben.). (najii2^najiicim(n(Lmzni lmi(C7ri\ spr.

(xri/ipr) \KTX. slot; sleutel; op slot; ook naam van een

medicinale wortel {Skr. koentjikd, sleutel. Vrg.

•n oncKjizonnrizcnyi). cik ttj mi ccrn \ sleutelbe-
en

o%- ' « &y ~b o (i Oh
waarder, poortier. — cciccins iets sluiten; iemand

C^
opsluiten, bv. in een kamer. — otioi cm (hi\ mv.,

en voor iemand iets wegsluiten, ah om on cih z oen an :

a
(tciCKTion asm (ui(Hi\ spr.

(n(Kn2aii\KN. kameraad, genoot, medegenoot, deelge-

noot, ambtgenoot, collega; en zoo worden ook ge-

noemd de ondergeschikte?i van een hoofd of chef

,

die hem in de waarneming van zijn bediening be-

hulpzaam zijn {vrg. annricci); als Vocatief ook ver-

kort »o)\\ {Zie ook bij (miaspi). on(rni2asmonajncK/i\

dorpsgenooten , mededorpelingen, ai aai z term onmmcEi^

huisgenooten . 11 101 2 arm cm on tui \ of on arn 2 asm asm een

Wï tui \ medearbeider. on arn 2mn (Oj (Ei (hïi mi (n (ui\

(mjj\ medeërfge-ambtgenoot. ?7 un 2 xrtn &nkq cn_i coi <-r> ojiji\

naam. — <un xrpi chiji\ chti (hni tyrn chiji\ kameraadschap;

met een ander of elkander kameraad zijn. — (Hiiccm

cirta<)j\\ zamen als kameraden.

<riiunzri(cm\K]<s.; onccizonxpms de manen van een paard

vlechten. — on arn z on ccrn cxi /} of (Hii (n chti z (n ccrn cm n\

met gevlochten manen.

(Hiii7m%\KN. tot een paar of span bij elkander passen

of voegen ; met iemand of iets overeenstemmen of

harmoniëren. — (HTixrmsiun'im/is overeenstemmend;

van hetzelfde corps met iemand.

asn ccrncHi\ of arnrrmihn\^N. en KI. zva. cei(Kj1/)\ goud

{Skr. kdntj and). <-n ivsïj<(hki xrm cki \ naam van één

van de gemalinnen vanden Vorst, vooral de oudste ,

ouder dan een ander, die ^ asn cei cmji genoemd

wordt. (riarnzrnjicuyixcrncKix kolak van kates, om

de gele kleur.

omx:m\KN. hoos, hoosvat, schep om mee te hoozen. J.

{anders ocicKnoiapzuoi^). — (cncrn\ hoozen, behoo-

zen , bv. plantsoen of trekkende buffels in de

hitte. J.

14*
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"fik™

aan ','ino. heldere vlam of helder licht van een lamp

of kaars, ,hn xyn hiii:in\ helder branden, vlammen of

lichten. — imifcm^noan\ helder brandend, vlarn-
Ch UI

mend of lichtend. — aaaasrran\ tui ihtïaai cuiaaii \

overal helder branden.

uoïiorjNKN. naam van een medicinalen wortel, icuiajiim

(r??i\ een nog niet huwbaar meisje van omtrent 12

of 13 jaar (vrg. bij ojicnn). ae: aai aai <cpn\ een nog
V Cu 0%

niet meerderjarige jonge; doch volgens anderen een

jonge die zijn vroeg overleden vader niet gekend

heeft, en erh i aai aan \ een kleine gong, anders aai ,ei

(ruji genoemd. — aai<&iapm\ nog niet geheel vol-

wassen of rijp zijn; een këmiri-noot, waarvan de

schil nog niet hard is.

a CY - q CY . . ,

aarncm\ of aai aa ^ KN. pinkend, van een oog, vjaarvan

het bovenlid zv:akker is, dan het andere, en neer-

hangt , zoodat het oog maar half open is; pinken,

pinkoogen, om scherper te zien of te mikken {vrg.

o CY ,.. o CK o CY ,, , ,„
cun aap \ bij on aan). — cm aan ai ai aai \ een oog halt

toe knijpen.

en aai zon aan \kn. wat ergens slingerend uit- of bij neer-

hangt; slip van een tulband; ook bij de wangen

neerhangende soempings.— on aa z n aanm \ iets voor-

zien van iets, dat zoo er bij neerhangt. ,jo)r,iw2«

/ Q.
aan ai aa,O

rood lint.

on aam (Ei aain \ vermaard, cun ri aaz { aai aan nrnnitn\ kn.

wijd (heinde en ver) vermaard.

hetzelfde.

a q„
zie joaiaari\\

asnj]\KN. met door vermoeijenis of door een on-

gesteldheid verzwakte knieën of heupen wat kreupel

gaan (regtstandig vergroeid, van iemands voet, zoo-

dat men op de teenen loopt; zulk een vergroeide

voet, paardevoet. J.). Vrg. aai ai aan asnji\

aaienaan cuna\Ka. sterk over één zijde mank loopen;

(opgetrokken, van de Achillespees, zoodat de voet

regt naar beneden getrokken is; vergroeid zijn door

optrekking van de Achillespees, van een voet of

been. Vrg. ooicumcisnjj\ J.). Vrg. ook aaiaichD}asnjj\

en aai hiiaaaq,\ met een strik van roze-

j;ï7)T)\kw. en
Cl

ZVa. (B1CTJ1

0,01 (KI CTO ni
ê öh

0/a„
aai laan \

aai aan
Oh

zoo

van

i.ii i mrujpK'S. gazel, een zeer klein hertebeestje,

groot als een haas. aiaazenaziaaiaaiiauij)\ naam

een gedicht. — aaiaanaiaaaji\ van schrik trillend

blijven staan.

o n a„ o / q. o n a~
<Mmzm<nji\ zva. a,nlaan\\ — acnoEjiaanaxas zva. aai

(>
'h " ' ^Uli 7 &? 2 xKN -

'
"^^^V$ z CKn !a

ZLflV 'P N blinkend

en spiegelend van oppervlakte, spiegelglad.

o o
aai aan aa,^ zie aaiaancuiji\

o
amazrnann\ zie oaiaancuiaan cm,')

Ch <Jl Oh Ef
(taixrn ojiji en oaium ,^\KN., aai aaai cuiji\ poet., za-

mengesloten, zamengevouwen , bv. van de bladen

van een bloem en van de vlakke handen bij het

maken van een sëmbah; een nog niet ontloken

bloem, bloemknop, bloesemknop; onbesneden, een

nog niet besneden kind (vrg. cun aan cu) n aaiaiarna

aai^cuan en aai nxi clij)) ; ook betrokken, van iemands

gelaat door bekommering of vrees. cmaSoqenoaiian

en rui aann aai cta aai aaiccrn cuji\ spr. — na asm cu)n\ za-

menvouweu; zich sluiten; de handen zamenvouwen.

— cm ccin oji .^i <n h7i \ voor iemand de handen vou-

wen; met de handen een teeken van eerbied maken.

asixpn cu) -j) en aai \ zie bij chveem cuia\

ofiixsir)\KN. grendel, schuif, schuifknip; klink; klink-

sel, klinkseltje (metalen pen, waarmee iets vastge-

klonken wordt); knoop van een kleed (zva. aaiaa

(uvfl)> digtgemaakt, gegrendeld, digtgeknoopt; oo^digt-

geklemd, krampachtig gesloten, bv. van den mond (vrg.

ar,

haarspeld; ook benaming van hetgeen door de ouders

aan een dochter ten huwelijk gegeven wordt als er

wapens bij zijn. aai xziii xn\ia o\n .e? n\ de mondklem.

asn asn ? aai uiii \ een soort beitel. — cui,vni\ iets met

een grendel, knoop of iets dergelijks digtmaken;

grendelen, toeknoopen. — ccicciiiui\ mv., en iemand

de deur grendelen, om er hem buiten of binnen te

houden; op iets met een klinkseltje vastmaken. —
ociazmcuienaai\ iets door toeknoopen digtmaken. —
aai xrtii cm oaj>\ van een grendel voorzien, met een

grendel, met knoop en. — aai aai cciii cci oaji\ besluit,

Ci O (F)
bepaling, bv. van het Gouvernement (vrg. daiaaiaan

cciaaf)).

i,n i Cu \kn. gespanneu, strak, aan beide einden vast-

v j / O O O. O '•

gebonden (vra. a<iia:iii\ en aaiazin). — cuiazin\ een° V J
Cl' th' C^

touw spannen; gespannen aan beide einden aan iets

vastbinden.

ai aan), aai urn ca i erui\ KN. , aai uin cun aai ruin \ KD

.

cm aan ca \ mv., en aan iets een touw
61-

spannen, om het te trekken. — cuichii'aaicuicurn\ een

menigte van touwen door elkander gespannen.

ornci~rn\K'N. strak, stijf en strak, stijf aangetrokken,
ei*
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stijf gespannen; stijf, stevig, #v. van den wind;

vast en stevig, zoodat alles goed vast is; lijnregt,

bv. van een weg; regt toe regt aan; stijf door, van

een gang (vrg. rvuihw De grondvorm is a3i). oen

tarn -n ui \ v

iets

lak, in een regte lijn, vóór of tegenover

(F) o _.x _ i_.-_.__ .QJSlQr
. ^7? 1»!fn rt xti un asn \ vaste overtuiging, in n rm uiO c f

renuiaji/j\ vast genomen besluit, oen axi oei ren um ui

mi (S trui ^\ waarop de keus voor vast bepaald is. e?

<3<ui(ëm\ een stevige (fiksche) kogel, asn <e irriurn \

<*u. oh ° ten IHK c^

spr. landlieden, die geen pacht betalen, maar ver-

pligt zijn tot werkzaambeden en om in oorlogstijd

uit te trekken. — uiuniui\ iets stijver of strakker
Cftf

aanhalen; een regte lijn trekken; lijnregt doorgaan;

op iets stijf en strak staan blijven. — uiumuiri

riren\ iets stijf aanhalen of aanzetten; een gang

stijf doorzetten , stijf doorloopen.— ren ren urn mi ihi n\

het vast bepaalde of vastgestelde, vast besluit.

reiiurn \ KN. ; luaui rei uiii \ een meisje van omtrent acht

O
of negen jaar

;
jonger dan '^uiuiaei^crni^

OTj/nr)»\KX. tegen gereed geld, a contant, knopen.

O Gb

ccin<crn\ iets voor gereed geld koopen, contant be-

th

Cl

talen; een zaak onmiddellijk afdoen.

(Hifi\ gereed geld, contant, terstond met gereed geld

betaalde koopprijs, of vooruitbetaald, van pacht of

loon; iets dat voor gereed geld gekocht is; een zaak

die onmiddellijk wordt afgedaan.

uo)irm\KN. spanning of optrekking van de wenkbrau-

wen, tot uitdrukking van welgevallen of het geven

van lonken (un ri xji ^ un rui (isnjj) , van vrouwen of

meisjes, ojyi ren un ui un rei ~?j arn um ui (un iukkjijis een

schertsende uitdrukking : doorsteek mij met je lieve

blikken! — ncixmn\ of ui uin ui urn \ de wenkbrau-
Or J óh Q>

wen optrekken of bij herhaling optrekken; lonken

geven.

oen urn \ kn. een kuif vóór op het hoofd. Zulk een kuif

wordt door de Javaansche meisjes gedurende haar

kindsche jaren gedragen en kort gehouden, terwijl

Tiet overige hoofdhaar heel kort afgeknipt is (vrg.

arnaoi). asn cm nirrn\ het plegtig afknippen van

eenige haren, ter lengte van een duim ongeveer, op

het hoofd van de bruid, waar zij vroeger de kuif

gedragen heeft; ook wel bij de besnijdenis van een

meisje.

airoini~jii\KN. metalen ketel, met een wijde opening

en holle bodem, om bv. rn manen in te koken.

rairei\KN. snoer of dun koord, zooals een hengelsnoer

of het koord van een vlieger , misschien het Holl.

snoer.

mi rei \ zva. viremaeiw
101) , ' C-T,

ri rn ^ yi \ zie b ij un rui q w

ai ren (rei rei a\ zie bij ai a.n [rei \ I en II.

aentmiru^\ 1. zie bij ajnaprui^\ 2. kn. dik, zooalsvan

een dikke plank of laag , dik of zwaar beioolkte

lucht; sterk, van gezette koffie, in tegenstelling van

O
(Hl (asn ui mi

^
(dun); stevig, duurzaam. — (Biaziaamjins

poet. zich verdikken. — aziaei rui ri ren'

dikker maken. — (un&rjarui (HinxTL. van Q
aporutn(Kn\ iets dik of

rn rui (Hi /i\K. van (wncrrmarnns

metalen overtrek van een krisscheê.

O O O
(hiitnruyi\ kn., (uirei\Ki., moedig, kloek, dajiper,

heldhaftig; vrijmoedig; durven, durven wagen (vrg.

<uirei\ en aynrei.). — (ui tm rui ri rai \ iemand moedig

maken (een ander zie bij un rei ruin). — ren rQ,rui

mji\ moedig of ondernemend van aard. — mjjQ

an nirn^\ dapperheid, heldhaftigheid.
"~ o o r> • 7 .. o G)

ai rni rn iura\ van (un op ruiji\ zie bij unnmmijj\ m\
C- ui

en ii rui ri nn tnji\

CaJ

O / 7 O / TT 77 ! 11
(kïi (Ki rui \ en verb. (ui on rui \ kn. Holl. kandelaar.

C— o~

nr (kïi z ah (Cl (tfiji\ zie bij (unariw

(un on \ zie bii (un(Ki\\
ast. J «st,

innms 1. kn. achterblijven, niet bijhouden (het wordt

verklaard door rni xxi ii i7i

2

(ki fi\ en schijnt dus het

passief te zijn van kti^cuk of inm un <ki\ zie (un (ki ).

2. KI. zie arnoTiaTiw

ren (Ki\ of nrirrm rn \ (konta) kn. naam van een 10apen-

tuig in den ouden tijd; en van een pijl, door God

Goeroe aan Vorst Karna geschonken (Skr. koenta,

een speer, een werpspies met een weerhaak).

rnroi2M\ zie miihaw

O
KI 1

o
Kiuhi m/}\ zie (Knnow

asr^ i_Ji

O O -o
(Kil (Hl (Kl/j\ Zie (Kil nri \\

O . Q Q
(Kïi rn (Hij) n zie ren ti (ztji\

O
rn (Kil 2 (Hl !Hlfl\ Zie (TL1 UI \ en ri !KÏ1 2 Yl Tl \\

f)imi2i(Hi\ zie bij nruw2t!H>\\

/^ x ^ . oer no
(Kïi rn \ en un l^£7J^KW. zva. asnri(^i\ (iaaxi\ (uri!Hiaxi\

en cun rui (uyi\ (een soort van pijl. G.). (KiiontKnrn\

en um un ren asn \ zva. !Eiau,ia/i
i
ruiaxi/i\ — azians zva.

è tib UI ^^
(Kiri(ui\ unae>(in\ (Eiruiaxuri en aei(Eirenji\ oTireiun

/ . o o/ a a/ 7 .. o
(ki\ zva. (eji rui axi rui on /j\ (vrg. rei rei om rp \ bij un

ren aemr ra /i\ zvagg). _ oen onna (HlA ^ zva. asir^^anji ^(Ei (Kn aei/]\\ ren rei ^nt
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pwwvH.j <trntKini(hn~m(KJi)\YL., een ander de kracht

van zijn hand of arm toonen, door stooten, duwen,

enz. arnartmanajn\KN. zonder wapentuig, alleen met

de armen of vuisten vechten.

amrnar>2\KN. Holl. kantoor, bureau, zooals het Be-
( «a,

' '

sidentieJcantopr of kantoor van plaatselijk bestuur,

liet postkantoor , vendukantoor , enz.; ook een schrijf-

kistje. — ajtarnonart2'~nartji\ de plaats of het huis,

daar een kantoor gehouden wordt] bureau.

onamart\^yf. weggaan, op reis gaan, vertrokken, van

/
art ajn an\\
( <*a,

<namtn\KN. door het water meegevoerd, weggevoerd

of weggedreven worden; vlotten, vlieten, drijven;

afdrijven; een vlot; van ajnart^

cnum,ftf)(Hrtji\KT<i. 1. overal gehoord of vernomen wor-

den; overal bekend. 2. Holl. kontrakt; overeen-

komst in forma.

irtamanayf,\KN. zva. (cnortajt,\ oj at arn (Eaajiui2artjt\

(KY)tr)\iintcr>-i[j\K8. geschud; schudden, stootend schom-

melen, op en neer gaan, zva. on arn 2 tart cmjt\ maar

in minderen graad. — iuinn<(hri2cmjt\ schudden, van

het lichaam of leden van- het lichaam. (De grond-

vorm is ajnaiiari?arnji).— (Ctni{(m?cnia'tart l \ iets doen

schudden of in een stootende bewegiug doen komen.

rnam2,ar>cmjj\KN. sterk geschud worden, zoodat het

dreunt, geschokt worden, schokken (grondvorm on

tn(umimcm/j\ sterke schudding dat het dreunt;

schok (vrg. (hmon^2cmjj). — (r
l
a=lZ

\%tl
a
'Jlfl^

^s

sterk schudden, in een schokkende beweging breng-

en. — iuim,ar!2cm(n*oT\ iets sterk doen schudden

of schokken, een schok doen krijgen, zoodat het

schudt, onast2,art art-t on arn oii art \ en on (e, 2 (Ki on ast 2 , art

art om art \ spr.

onam2masnn\¥3&. te kort schieten, tegen een ander

am,jM\KNv; ^ !hi712[^ lfm{^s ner* en derwaarts gevoerd

worden, zooals een schip dat geen stuur heeft , of

een zwemmer in de onstuimige golven; rusteloos

heen en weêrloopen (vrg. anajrt2ahajnart).

arii
{

KÏartaTtiajijiart\ naam van een bosch.

amartartt\ zie (unaoMiw

o 00'. o r

arn art arn \ en amanam\ Of artm anarn\KW. zva. a_oa.jt
asi^ asi^ J ( «a,

(j

(hm/j (Skr. ketaka en -ki. pk.), en zva. iruicuuiw

a a . o
arn art (Kr) \ zie arn art arn \\

o . a
on hii art arn \ zie ant art arn \\
( «a, «il,

O •
7

.. O
arn 'trtasnji\ zie bij tun ari(isnji\

niet op kunnen (vrg. on ast 2 on arnjj en amastt).

arn ort op 2 a^ijt\ zie bij ajn art \\

aoamanajtji\KN. op den wal, het strand of een droogte

geraken of stooten
;
geheel ten eiude (waarschijnlijk

voor arn om op ajtjt van ajnartaj}jt\ Vrg. arnarmcKijt).

— ort ast art a^.'i Afkort arn \ iets op den wal, het strand

of een droogte doen geraken ; iets geheel van kant

of ten einde brengen.

o
arn (in ast aji n\ zie (hm asn t> n\

«a, <s(

ihniastanjiji\KN. het hangen aan iets, bv. aan een draad
,

zva. (hmcmiru/i\ — arn <&i art aru)ji\ aan iets hangen.

om (EjI art (tut -jricun asn \ aan het hart van iemand hang-

en, in het hart gedragen worden, in de gedachte blijven.

am(n(m!i\f)jj\Y^. een smal stuk katoen van ongeveer

4i el, genoeg voor een borstkleedje (om (Eiartji).

(hm(hnru/)\ 1. kn. een vergiftige pad, een soort van

pad, met gespikkelde huid (vrg. arnarma^ijt). 2.

verbastering van het Holl. ketel (vrg. vt arn art

on asn (n.in).

a-m art aruji\ zie at om 2 art ai^tjt\

rn arn ai art 2 arhtjt\TI>. zie on om on (&i ~,i 2 arLijt\

on om 2 art ar,,jt\KN . door een slag of stoot op een afstand

neer komen vallen. — on ast 2 op oa,t on arn \ iemand of

iets op een afstand neer doen vallen.

onamzanaxfijt of artiartar^ji\KN. een soort van reiger,

een witte vogel met langen hals en hooge beenen,

die zich in de rijstvelden ophoudt, on om 2 ari^ay ajnyrt

. a
on art arn ~m ai arn aai arm \ en oji om art ojii on art arn ~rn on arn

trn

O

Cd CJ

arnartajtji\ zie bij ajn on ajtjt en ajn art asrt/t\

on armM ojij\ zva. on arn 2 on i^Jtf \ zie bij ajn art nsn/)^

O • 7.. o'
arnartamjt\ zie bij ajn art xnrijt\

Q . Q
arytann\KVr. zva. arn art \ zie (unartw

on arn 2 ah<\ zie bij ajn art \\

on om 2 art OJtji\ zie bij ajnartajtn\

arn arm \ of verbasterd om art arm 2\ eign. van een Dé-

wata of Besi, aan wien als eersten auteur het ver-

haal van de Wiwaha wordt toegeschreven (Skr.

Kanwa); ook van een Vorst van Mendang-ka-

molan, en van een Pandita, den vader van Dewi

Aloepi.

O
arttartrvtji\K~N. een kleine ijzeren knods, daar menmeê

op twee op elkander gelegde këmiri-noten slaat; een

dergelijke houten knods bij het ketjak-spel; het bo-
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venste van de rijst, die in een pan gekookt wordt,

het zoogenaamde vel; het afschraapsel van overge-

scliotene pap of van de op een iun mui non overge-

blevene rijst.

(Hii cm \ beter (Kii(mi\ zie niiiai2arn\\
GO GO < GO

tunarrnsKN. een van rniEvnmrnz touw of iets dergelijks
CxJ ' ' CO

gevlochten, zak, zakje, tasch of buidel (vrg. nmnn

rnmrtz). Ook is (miam\ gew. uKi>Kiiarn\ de eign.

van een gemalin van Ardjoena, een dochter van

Vorst Droepada. (ioicmi(un(u>i\ naam van een too-

neelstuïc.

n., (rui(in<.ui chijj\k., een waterkaraf van fijn
O o

iaainm \ ]

GJ

aardewerk met een nauwen hals en een tuit. tiaiarn
Gd

O
i(V)asnrnj')\ een bijnaam van Ardjoena.

(hnr](rrm\KN. slap, los, niet strak aangehaald; slap
3

CK
slapjes, in den handel {vrg. turnen); fig. flauw of

traag; slap, flauw vorderen, bij het zeilen bij den

wind; (kn. de vliegende eekhoorn. Vrg. minrn\ bij

cciiiê:\ J. Vrg. OtfW oolc ikikui\). — (uiviarrms
' CO

slap of flauw te werk gaan, verflauwen, verslappen.

— (ciri(rrMpr\ iets minder straf of met minder

drang tot spoed behandelen, er niet sterk op aan-

dringen. — (GTticnmarn^miitM^ iets loslaten, niet
' CJ

'

stijf vasthouden, maar laten slippen; iets losser ma-

ken, bv. een riem; iets verzachten, temperen.

<Knrmï\K.N. pottebakker van fijn aardewerk, zooals een

L) O , Q O , .

.

ani.irn\ (vrq. ,h)iim\ icm.uiij\ en mi ,i:in 30 ,i on
GJ

J
CJ O ^ <5i Ui J

aez!ni/j). — (uiuni\ potten bakken. — <uhinj rn errn

ariji\ pottebakkerij
;
pottebakkerswijk.

tnihiirnarrmwiiti. naam van een lost van geraspte ko-

kosnoot, gewoonlijk met kleine garnalen bereid. —
arn on (Eji nam z \ of aai n mi rnam 2 \ benaming van de

kokosnoot, als hij juist geschikt is om er kéndovan

te maken, als hij reeds een harde pit begint te

krijgen, ouder dan de axi arn orif>\

/. O -
rntbii2<rm\ of (Knarn\ en tKnonarmarms of (KiitKnamn\'CO „GO '

GO GO
-, O /. . o
1. KW. zva. cmonapna\ of (unam!njin\ ikjioji\ mem 2

on (ej\ fiz >K~n/i en o<nniasn\ (Skr. kdnda, stengel,

steel). 2. oi(Kmar)i\KT$., vertelling, verhaal; een

verhaal doen (vrg. aj)masr)\ en. on/Kma^^). .rnihrm

ctm ?? fVT? zmm \

GO ' GO
overal vertellen, itni ri aaiW

tellen. — ni(ui2arm\ vertellen;
' CJ
a

en zva. (un<umni\\
O

arpi(hn\ iemand iets vertellen. —
GJCf - '

" ~ )CW
am^mriini\ iets vertellen aan iemand; van iets

vertellen.

fn{Hmrnrrrn\ Ml. kn. kapsel, haarwrong, opgerold en

op het hoofd vastgemaakt, zooals het kapsel van

JEuropesche en Chinesche vrouwen; het haar zoo

dragen (vrg. amorui).

ihrnnpiq\ zie bij tuiirnn^w
GO GO

imicrrn^\ zie bij (uiiarn?\\
CJ GJ

inicrni ^\KN.; (Kil arn ^ cun thnji s animmvKHiji of arnnj

ojmmi!iJitHin\ overmeesterd; overstelpt; onder iets,

zooals kommer
, gebukt gaan.

(Hiicmi^ zie bij lunamiqw
CJ GJ

tininrri?\ 1. kw. verdreven, verbannen, gebannen. 2.
(I CJ

kn. in den modder of het slik gevallen en bemorst.

(Het wordt verklaard door (uiuun\ om >ru>m q tun

iKij\ nrn (&1 (tli\ en arn ruamji).

n aai z n om

z

\ kn. een breuk, liesbreuk; gebroken, een
'

' CO

breuk hebben.

tui

i

oj» ni

\

kn. offerfeest, groote (KiiiJitiai^\ of (kk&icuii

ari/i (Pers.
L c'.»

i
A,Xs > een groote tafel; een linnen

of leêren tafelkleed). — arianm^i\ op zulk een feest-

maal gaan. ici ah azi arm t> \ tot zulk een feestmaal

uitnoodigen. ihiicmirn^ricKiji\ te zamen zulk een
GJè

feestmaal houden.

on -o
(Kil ciiii (ui nfti(i\ zie toi art] ni mij\

(Kii'cmi -n ioiji of (Hiiani (ui(myi\KT$. met opgezette vee-

ren ineengedoken, van een zieke vogel. — (uiarn'~n

<xyi/i\ tui afii tui (Kii /i\ met opgezette veeren ineenge-

doken zitten; niet fleurig er uitzien, van het gelaat.

— fai <rro nri irnaaj^ niet fleurig , kwakkelend, pipsch s

bv. van kippen, ook van menschen.

(miarn^n (mijj\KN. zeel, koord of touw, om paarden te

leiden, een gevangene te vleugelen, enz., minder

dik dan (ujuioi, (vrg. cuii(rLi\).

,miamiTiiij}(mjj\K^i. benaming van een rang of betrek-

king in den ouden tijd, zooals bv. 01^12 am\ of cm

(ri(un^(un\\

(kv mr> *rnji\ 1. kn. neergeslagen, neergedrukt, de lust

en moed verloren hebben, van gemaks, die niet

meer vechten, of tortels, die niet meer hoeren

willen; getemd of gedwee, van een wild beest , ook

van een baldadigen en moedwilligen jonge (vrg. iurr

mnidoi/i en (Hn>uin\). 2. Ml. ,*;AJl<', een vrouw
GO Ui g^ (ju*^

daar men minnehandel mee heeft, ontuchtige (vrg.

oixrna.h (ui (inji). — (ui errn urn ti nrri \ maken, dat een

vogel lust en moed verliest.

ri mi <n ami (hmj}\ zie bij (uil on arni (hcnn\
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o /
aai crrn ckii \arm (hri '

Col I
imi arm cui aan\

O
(KW ,hll\ Zie CKJl/KllW

asn crrn asn n en (Kiarm asnn\~K~N. een touw om daaraan
Cd <Jl Cd Ul

visschen door de kieuwen, ofook gevogelte ofvruch-

ten, aan een rist te rijgen. — xnarna£ii\ en xnn

arnasn\ iets, zooals visschen, aan een touw rijgen.
Cd IU^ Jo

aai crrri dsrtn\ KNF. , en aan cmi tisnjj\HD.; ca crrn osnjj en rn xi

crmasiip iets in of onder een kleedingstuk verbor-

gen bij zicb hebben, dragen of steken, bv. in den

gordel of in den zak; fig. iets heimelijk voeden of

koesteren; iets in het schild voeren; iets geheim

houden. — (ei arm agr> \ iemand iets in den gordel of

zak, of onder zijn kleed, te dragen geven. — xi

arm as)i rn aai \ iets in den gordel, enz. te dragen ge-

ven aan iemand. — mi arm asn aan\ wat dient om

iets bij zich te steken, zooals buiszaJc ofgordel {vrg.

aai rn crrn z xn aan) ; een kind in den moederschoot,

wat door een vrouw onder het hart gedragen wordt;

wat iemand in het schild voert; zijn innerlijke,

niet blijkbare, aard of inborst, run ru aai crrn asii ri aa\

slecht van inborst.

O
aaiarmasnn kn. afgebroken, gestoord, geïnterrumpeerd;

O O
interruptie {vrg. lucnrirjizcisnn). rnajvzno aai crrn asnn\

onafgebroken.
O Cd

(ai arm asnji\ afbreken of interrum-

peren, niet aanhoudend voortzetten; zich zelf van

het leven berooven of van kant helpen, door ver-

gif, door zich te verhangen of te verdrinken , of

in een afgrond te springen {vrg. xncrcj). rnxmznn

xn<ncinzxn arm asnn \ zva. riajnzniaai arm asnji \ — xn

mrn(isn\ iets afbreken, voor een wijl er mee ophou-
Cd «*,

den, aan een einde maken.

ffojornasn^KN. een strook of band, dien de vrouwen

om het lijf dragen, om er de xnarm van voren enJ 6 Cd

van achteren aan vast te maken; een bandje of

koordje om het lijf van een kind, om ziekte af te

weren; een streep van een andere kleur rond om

het lijf van een beest; een rondom loopende ader in

het hout; een richel of randje rondom iets heen;

iets als een band om den middel hebben. — xricmi
Cd

asncnaai\ iets als een këndit aandoen.

aai crrn cmji\k^. in het water grond raken, op den grond

vastraken, aan den grond, op een bank of droogte

blijven vastzitten, van een vaartuig {vrg. riaaiaa

nurt). — (ciar)i(Ki^irn'Kïi\ een vaartuig op droog

of op een bank zetten of laten loopen. — aai crrn
Cd

(KijjKHin\ bank, droogte o/ondiepte in een vaarwater.

aai api (ai aajj\ zie aai crrn^
aai rn arm z rui aaji\ zie aai crrn %\\

Oarnarnrhin\K^. ongel, gestold vet of smeer {vrg. aai

niiirxin); ook naam van een wilden boom, en van
CsJ '-J'-

een gewest, cru aru aa crrn xlij \ smeerkaars, Chine-

sche kaars.

O o
aai arm iri

Cd
ui\kn. een kleine ronde aarden of metalen pot,

daar rijst in gekookt wordt, met nauwer opening

de kïi cai arm \\1
MimnanN., aai crrn

Cd
(Kjjrru/i\K., breidel, bit, gebit,

van een paard, aai crrn cru "~n cm .? \ zie nnxnqw aai

arm etui oji aa \ naam van een berg, waarop Hano-

man als kluizenaar geleefd heeft. — xnarmanji\ xn
Cd

arm oji cruri \ breidelen, cin aai crrn trui arn<

f

ml«^yi ) spr.

T
speling op ajn xa oji aa asnjj\ daar ajnajicuin ook be-

drog beteekent. — xn arm na cru cki\ xn crrn oji coji\ een

paard een breidel of gebit aandoen.

aai crrn ano. glazemaker of sparrebouter, een vlie-

gend insect met vier netvormige vleugels {vrg. aan

of (kïi aaajii om xji (uijt\ een

xnn).

O
aicrmcrL7\KW. zva. asn nn emi rruji\ asnri xn z oj}n\ (Kn^j\

asm (Ei osn
O

snji en (kti rn xa z aain\ {Skr. koendala, oor-

ring, bracelet, veter, band). aa

S
arm cru om arm \ en
Cd

verb. KrixxncLuiKncrm\ bijnaam van Karna , naar

de aai m\ die hij draagt {Skr. koendala-karn a,

Karna met zijn {van de Zon ontvangene beroemde)

oorsierraden {koendala) , waardoor hij onover-

winnelijk was, zoolang hij die bezat. pk.).

(Kn arm (vi /]\ zie bij (im crrn cui n\
Cd c-/' Cd 'J{

arn crrn xii arii ckijj\k^. naam van een wilden boom,

waarvan de bladen tot medicijn dienen.

arnamiann\ zie bij ajncrmamji\

amcnman\KN., om arm am\KT>., een langwerpig vier-
Cd Cd

kant kistje. Zulk een van lontarbladen vervaardigd

kistje, met een volledig stel dienst-, oorlogs- en

dagelijksche kleedingstukken daarin, door tweeper-

sonen in een glbdbg gedragen, behoort tot de on-

derscheidingsteekenen va7i den Vorst, den Kroon-

prins , de prinsen , die een geheel verguldenpajoeng

heiben, den Rijksbestierder en de acht Najaka's.

a
Kn arm on \ zie om arm cm Yv

Cd Cd

om nrn \kn. hok, kraal of stal voor beesten, zooals
Cd

J

koeijen, buffels, schapen, kippen en eenden {vrg.

O - - v (?)
om en ,ijj z cm (Kin \ ikïi nn xn ann en lamri .kïi ) . (K>1 ojïi xm
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o o
(nnarinoi!ci\ om crrn cru on] asnnam een en cru am \ en omna

en amiz teniru^ luri'om arm \ spr. — (Cicrm\ in het hok

gaan. (on arm am arm \ iemand van alle kanten als in
cj cd

een hok insluiten, in het nauw brengen. Gr.)- — ^
cmt(m\ iets afsluiten of opsluiten in een hok of
CJ

kraal. ciacminmtviajioj)oni r^as:\ rondom afgesloten

met traliewerk.
CJ

hokken

in het hok of in de kraal drijven of zetten. — am

een af)i\ zie oni ten nfn w

<hoicmi\KN. een langwerpige trom, die lij de gamelan
CJ

gebruikt wordt; de groote trom bij EuropeseJie mu-

riem , vanzieJc (vrg. ccnurncmn en omasnajj) ; oolc

papier. — omarrnamonn\ het tromvel; ook het trom-

melvlies van het gehoor, om arm am arjcutiasn omn\ het

hersenvlies.

(ki)am\K.tf. pees, gespannen koord; pees van een boog

;

bergketen; naam van een bergketen over het westen

van Java en in Pasoeroean {vrg. aJinm\ enomarfn).

Ci (Pi O (Pi— (uiam \ en oni cein / / »

\

CJ CJ

zich uitstrekken.

<707<m7\KW. zva. asn arm \\ —
ooi Is cj

een pees in de lengte

ren arm \ zva. asn ten am N

vjt ê ê cj

en (hv(amn?\\ kn. versierd; versiering (vrg. ajicrn\

en zie ook bij &iarn). om ten anmiun erin \ fraai ver-

sierd, fraai gemeubleerd.

o
n naomrhiw KI. van amasn

aj)\ gedeporteerd, verbannen, verbannen worden

naonicrm\KW. zva. cru am\

{waarschijnlijk van cunarn).
CJ

verbannen.

na am arm am na 1

na om zam \ KW. zie bij (Lonanrn\\ KN. zva. am cm ctli ~m op

crvin en omajnw am nxi onna omarm \ spr.

oniaincKjrun\ zie omcrmaa^iw

omon\ beter omamn\ 1. Ml. KN. stijfsel (vrg. asn as:

imj} en arm oma w 2. kn. door een aanhoudende vrees

bevangen, bevreesd blijven (vrg. onianmomn). — am

osm\ 1. iets stijven. 2. een bijblijvende vrees hebben.

omnav?m2\KN. mislukt; van de kook af en niet meer

gaar te krijgen. — cmnten na arm z imn\ hetz., en afge-

broken, van den slaap, in den slaap gestoord, zoo-

dat men niet weer in kan slapen.

cm\117777 on

\

kw. zva. omiyinnon/j\ verliefd zijn, van lief-

de kwijnen (Skr. koédjana, gekreun; gekir. pk.

go en dj' ana, een dof geluid of gebrom.).

o 0/ Q ^Q o . 7 . j „ _

omi7w\ en omamii'-n\ Ar. chinzir, een wild zwiin

(vrg. naoj)<ntrui).

omarmno\ ook wel amamnna\ 1. KW. zva. cmas:q\

olifant (Skr. koendjara). 2. omnrmnns ook

ernammnrt
ê <5>

077 ,77777 <d\kn., aj)asmni\j!LW., gevang-
en G>

enis (Skr. pan dj ara, een kooi). — arnarmrya\

kn. iemand in de gevangenis zetten, gevangen zet-

ten, in gijzeling houden; fig. zijn driften en

gevangen houden, bedwingen.

spr. — amarmnnaonn\ ook wel aj)armmnoon\ gevang-

enis, hechtenis, arrest; kerker. — aj)amamini\
S <5n

het gevangen zetten, enz. — (uamxmn^icmn\ ge-

vangenhuis (vrg. am na ciji z\ en cu^nonomamrina).

rncirmaomji\ verkeerde spelling voor 01 om zamriomns

)oma~mamji\Kyf. en kn. zich ligt laten bepraten, ligt

tot iets bewogen of overgehaald worden. (De grond-

en O
es
xrmomjj\ zva. ajna_nomn\) — cimamnomn\

o O
"17777

W
X

ai om z 117777 oma \ zie bij am isn w

omrrnajviomarm\ zie bij oniamion

O CJ
naomzajm rsyj\KN. met het hoofd of aangezigt tegen

T.
(of bijna aan) den grond. (De grondvorm is ajnxn

(eojj\ W.wb.). Zoo na omzoom een -jrïiinrziiqw

omoa\ of oma,in \ verkeerde spelling voor amaJhw

om ,77777 \KN. naam van een fraai, velerlei gekleurd,

viervleugelig insect, waarvan verschillende soorten

zijn: juffertje, pieterman, sparrebouter (vrg. omarni

N
o G)

cru), om 77777 ^577 on ^7 11 oji z cxn \ spr.

niamccni\ in oj)(no<mccm\ of ck>7 na om cern \ verkeerde

spelling voor cij)oiom~fnccrii\ en dit voor cKnrjam

anriw Vrg. naomojjomns

omonn\ gew. om oo/j kw. zva. iojicij) onn\ een jong on-

gehuwd meisje, maagd (Skr. kanyd, maagd, meisje

van ongeveer negen jaar), om onn cuj tï \ het verblijf

der jonge meisjes in de kraton (n^zarramcv^'nasnz

ruyi)- ^;isnMionj)\ een jonge regerende Vorstin,

die nog ongehuwd is. omoqnom(icnni\ naam vaneen

dichtmaat en zangwijs.

9monri\ zie omonnwm ¥jr
OiirnojTj)%\KTt., naooiaiorjjj^'WJ., een sirih-pruim (vrg.

oman). —
(
im na onn ^ om na cm/j ^ \ zva. om na onn z % om

aionnz^\ J.). — kina onn jam\ een sirih-pruim klaar

maken.

<707-77<70fl2.?\KN.; omnaorjjjz^omnacmnz^\ het zacht ge-

luid bij het kauwen van sirih , halfgare groenten, enz.

naomznaonjjz^ zie na arm z on nn q \\

o • o
om cmn % tm \ zie am ^ on \\

mn \ zie arn; on \\
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(K)>(m/j
l

(miKr)j}\ zie cccrr)cmij(mi/j\

iKti cm /)

\

kw. en kn. straal, stralende glans, stralend

licht.

(IJ) CU) f) \

acy
Chcn ~

~

CiS-
cmiitumjj\ stralen; KW. ook zva. ck

cmj)\Kïï. gevoel van lust, neiging, van het hart.

(r)>mmoqcm r)Z\ KN.; no^nizr)a^i)zr)Miznacmj)Z\ nieuwe-

lings, sedert kort. ckji &n\ti-t-W *?i 2 r> ^y] ?. rt tmn z o/ chi nz\

een wezentlijke broeder of zuster, niet een ojjcuiiri

in den zin van ne ef of vriend.

cm[)nicmf)\ zie bij cun cmn \\

_„ O... O.
cmi cmj) asnji \ KN.

;

«c^psiasnn\ trekken aan den

O
tepel, van een zuigend kind. — cmi céi cm iasrui\ aan-

getrokken, aangetrokken worden, van het hart,

door een aanminnig persoon.

cqcmficmnasr)ji\K^. vervoerd, weggesleept; verrukt {voor

cmi cm f) (isnj) van cun cm ,1 cu)i n). — noem cmn cis)rncmi\

iemand verrukt maken, verrukken, bekoren.

tmi cmj) as)i cun cm/)\ zie cem cun \\cmjj cun cun cm /)\

(Ktl W\ ^ÜA
x KN "

'
Chai

^V\ 'W ¥PI °^!Jl
N er ^ker uitzien

,

zoodat men er lust aan krijgt, van eten, ook wel

van een vrouw.

o j. o on j •o
omn?mj\ruu) of cuj)cmruii)\ en cmi cm,iix) cm/j,n.i/j Of cxs)

tfo^ïo.rt^NKN. bet gevoel van iets dat elastisch

(zacht, maar veerkrachtig) of taai is (vrg. cmumn

vyu))- — emi cei cmj) i-Liri\ stijf, maar elastisch, voor

het gevoel, zooals van dik gekookte djenang en het

vleesch van een mollig kindje.

O o . o o O o O o o. O
emi cmnruj) of cm mrujj\ en cmi t<aj)i\.) cmn-trin of oo)

imiriimrun \KN. zva. cm) cmn run enz., maar alleen

van 't gevoel bij het kauwen van iets elastischs

of taais.

(hiicmnrun ofcKsnm<ruji\ en !mi3j^%ii^cmjjrxjjn of cut

cmrticm>r-uji\KN. zva. cmi cm/j irvi/i enz., maar alleen

van 't gevoel bij aanraking (vrg. imicncmnz 'run).

cxn r) cm/j 1 run en emi ven on cmn arun\KN. elastisch , veer-

krachtig, meegevend, van iets daar men met de

hand, een stok of iets dergelijks, tegen aan raakt

of aan trekt (vrg.
O

rujfl.

O O G) O . O O
tmi cmn cuin\ kw. zva. cu>cm\ cuicvh\ en cki csiw — crni> cei

tmj)CLf}/)\ zva. cui(m\ en cehc^v\

cmicmnca,in\ en cm) cmj) ki cmn zin\KN. smakkende proe-

ven (vrg. cmicKi) cui/j).

cmiahn^KN. het jong van een aap.

a
smi icmcey)\ zie bij cmi cehj\

cm)tm\ beter Kncmi\ zie oncmizarn s

!K-nain\KN. metgezel, iemand die een ander vergezelt,

vooral tot assistentie; die een ander tot gezelschap

strekt; iemand tot medgezel hebben; vergezeld met;

begeleid van; geassisteerd door; met iets er nevens

(vrg. (Yj^ticiji), asncm~jicmianm\ zonder medgezel, ge-

heel alleen. (uv(miarn(Kncu)cu)i\ vergezeld van (b'e-
Cü (1

krachtigd door) een eed. ooi ru ui cmn ajn cm tin oajj\

spreken met lachen , al lachende spreken.— cm arm \

iemand als medgezel of tot assistentie meenemen of

bij zich nemen ; iemand bij de hand leiden, cmi cm

arn\ tot gezelschap dienen; ook naam van eenzang-

wijze. — cen onrm cm\ iemand een ander tot medge-

zel, gezelschap of assistentie geven of meegeven. —
cm r) arn nm ^11 -n mi \ iemand tot medgezel , gezelschap

of assistentie meegeven aan een ander. — cminn

onimcmj)\ hand aan hand, of aan den arm met

een ander.

O o t - C) o
chncrm\KW. oiiepot. <t» ^7^ unerrt >\KN. een soort van

kleine ronde witte pompoen, waarvan de uitgeholde

harde schil tot oiiepot gebruikt wordt (vrg. as)i cm

«J).
o • 7 ..

un.am\ zie bij nr)CLmarm\\

iimaiii\ tn<un^(HT}cmri\ eign. van de moeder van Vorst

Karna, en van de drie oudste zonen van Pandoe

(Skr. Koenti).

rncmicrm\ zie bij meun arn \\

tncmiiam\ of cmiarn\ ook cmi cm \KW. zva. miorhp en

ni cu \ (Skr. kant ha, de keel; en nabij; kdnta,

lieflijk, bevallig; de maan; en een edelgesteente);

kn. de gedaante, het voorkomen, van iets. ojicm

(narmarnMS., (OjrLirjcmzarn\ nieuwe maan, donke-

re maan. rncKiiri,irici<iizcmicKi(nnriz!i^.\ een steen in

de gedaante van een lotusbloem, fraai met bloem-

werk besneden toetssteen.

a- G)
mi om m\ KW. zva. iajtcisn>mi^\ rnnncmi\ en cmcminnw

ook naam van de derde Windoe; en een valsch ge-

rucht, valsch alarm. chriariinitEiiKrajis naam van

een oud wetboek. cuhamcziJhasii((m^(Lmimiarnn~>(&i

a„ a o
thQ(U)\ spr. chi asri ck.i ^m rrn emi n^mci^cm cisn\ zva. cli

asn (K/1 ~n <aj) asn cmi q cunxncio ru amj)\\ cmj arnm cm cei cm

Q„ O O
(«SJ2N zva. icui as))cmiqajWM(^ni(is)y)\

r) 'm) z arn cmin\ kw. heet, scherp of brandend op de

tong, zooals bv. Spaansche peper.

chcn rn arn (ts)ijj\ ook wel cm on arn asr)j)\K8'. aan iets an-

ders aangehecht of aangevoegd; aan een ander ge-
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bouw belend; aanhechtsel, aanhangsel, aankleef. —
azi7iorrias)ij)\ aJi om rtmm asiiji\ iets aan iets aanhech-

ten, binden of naaijen; een boek innaaijen. — (uin

tri mm ast) \ ajh om n mm asn \ aan iets aanhechten, enz.
< Cd lliK I Cd ^

ihm 11 mm asnji of 77 aai Z7jom asn/j^KN. klein gebleven,

niet volgroeid; verschrompeld {vrg. aai orn).

m aaiz rj orn asiiji\ zie aai 77 oori asiiji\

(h7)07Ti(K7j)\K$. naam van een kleine pad, die zich op-

blaast en Of zijn poten verheft, als men hem na-

dert {vrg. aai on auijj) ; ook de naam van ee?i zelden

in de bosschen voorkomend beest , dat wel op een

buffel gelijkt , maar niet grooter is dan een kat. —
Ci O

(ijijj\ of (Hii (tl ami (Mij spr. opgeblazen, ver-

waand, vol verbeelding.

aaiorriauijjM^. aan iets blijven hechten of hangen;

aan iemand gehecht of verkleefd {vrg. aai tg run en

n aai asiiji) ; ook naam van de tjampaka-bloem; en

zva. aai op tx.1 fi\ ti aai zopi tuimi i tui n\ gehecht en

verkleefd. — tgiarm(nj>\ iets behangen met iets

kleins, zooals snippertjes papier offranjes , zoodat

die er los bij neerhangen.

ckii 0777 7\ji(\\¥3S. dik, van vochten, stijf (niet vloeibaar),
Cd ^ (

gestold; geronnen; dik worden, stollen; fig. niet

meer fluctuerend, tot een vast besluit gekomen; het

O

O
ihii (Eiom (

besluit of resultaat van een beraadslaging {vrg. fi

xm
n o v

oom tui f) en is: omi tui n

)

n n
0J1 (ITT) rui

Cd

y>/}\ dik of stijf worden;

irncAntnajty ijs. —
stollen. — azimn

Cd

melk stremmen.trui) aai \ iets dik maken, stollen

— aai aai mm tui aa /i\ het gestolde; het resultaat van

een beraadslaging. — anianimn m,i(hn/j\ te dik, bv.

van inkt.

n.i/1 of aai aai orn 77jiji\~KSl uit eigen beweging

digt achter iemand aanloopen, overal naloopen, vol-

gen en bijblijven. — anoiii tuij of oji asi omi iri n\

iemand, die gaat, achternaloopen en volgen.

77 aai 71 crrnz rui n\ verkort 07 /ui 2 <ru,i\KN. een eeretitel,

die door de dorpelingen bij het aanspreken aan hun

hoofden gegeven wordt. Zoo nui no % n aai 77 orn z ruyi

of 77 uil 77 mmz 77^1 ^n^w

on 1101277 orn 2 ix) /i\ kn. , aai orn azi aaji\ ki. , de balzak , het

scrotum. m sa z 77mm z,ru/is iemand hij den balzak

grijpen of trekken.

O
71 OOI 2 17 0777 2 77J) (N7J1 \

hangslot {anders 077 77 (Eiz 00x1).

thoi 07 11 \ kn. , 77 aai z orn \tp., een klem soort vanprauw.

om ti ofn z\KN. zak, beurs, tasch, die men bij zich
' Cd

draagt {vrg. aaimn\ en aan ten ~ji auij bij ojykbi—i

tuiji). (H7i 77 rniiz 77 (C77Z on 7ibn\ bijnaam van Pétroek

a. O O
aai 77 orn z asicun asn aoi/i\OJ. het hersenvlies {vrg. a<n

oom (ui (Hi/)). — (ui 77mm z \ iels zakken, in den zak
Cd &lJ *

( Cd
steken. — (ui 77 ofn z on \ mv., en iets opzakken, in

' Cd
een zak doen of hebben, in zakken doen. — aai 17

n/im 11 z (ui aaji\ zak aan een kleedingstuk {vrg. aai

nas,
CJè asK'

aai ofn \ KN. aardappel, aai ofn 17 tji z on \ Europesche aard-

appel. aoiomfi^(ui\ aardaker, kleine zwarte obi.

—

ih /; ofn 7oi cm! \ onverzorgd in de open lucht liggen

of staan, hoi a,7i 7777 \ in de open lucht staan of zitten.

aai orn \ rn. gespannen touw of lijn; een lijn die ergens

om gespannen wordt tot afschutting ; de lijn die

om de vier middelste stijlen van de Pradata gespan-

nen wordt {vrg. aai,urn). — <U7 077)\ een lijn trek-

ken, die niet overschreden mag worden.

MimmKJf. het geluid ting, een klank, fijner dan
Cd

aoimm\ en anniofn^ en iets bij afspraak bepalen,
CeJ Cd

O

beklinken {van de grondvorm (uj\ voor aai asi\ een

icoord zooals ons getik en geklink). — aai mi) (ui

Cd

aajj\ met elkander afspreken; ook zva. aj) ui ui -t-i ari7\

'T
kn. de klank, zooals die door het slaan in het

Q

rijstblok veroorzaakt wordt {vrg. aaiorh\ en aai 71

77ofnz\). — 7oi(E>im"n\ zulk een klank geven.
CdL

,7Y77tf7 0777\KN. het geluid teng, een klank, fijner of

scheller dan aai orn \ en aai 71 mrn z \ zooals wanneer
Wb ' Cd

men een steentje op een metalen schenkblad vallen

laat ; tp. zva. 077 77 ofn w mji ceji Jj 0Y77 17 omi \ een rij st-

blok van keisteen, asinmi {of aai tui aai n) rrui(ui~7

O
eu

aai77ofnz\KN. het geluid tong, het geluid van het

slaan op een Toapzriirizs of aai 77 ofn z xzi oaji\ het

slaan daarop {vrg. aai orn). — aai 77 orrn z azi aajj\ een

groot uitgehold stuk hout of een stuk dikke bamboe

met een gleuf, daar de nachtwacht op slaat, en

waarmee seinen gegeven worden tot oproepingen

{Zulk een seinhout hangt vóór de deur of in de

pandapas van de hoofden, en in de wachthuizen);

op een këntongan slaan; ook een trog {zva. asn

aruiTJi^).

^77 7777\KN. klein blijvend, achterlijk in zijn groei, bv.

van een jonge {vrg. aai no oom asn/i en \^a<jiaojij)).

71 aai z orn \ zie aai omi w

aai /?o7 \KN. een vlak glas, glasschijf, glasruit; spiegel



220 o r>
907 90) 97 90 90 ,9 \

van een groot spiegelglas {vrg. ajiaTiTitruzcmj);
fig.

een voorbeeld voor anderen {vrg. asmn/HiJi); pagina,

bladzijde, eig. de geruite pagina op een bladzijde

{Skr. kdtja, glas o/kristal). 90790) 907 9oi\ betraand,

nat van tranen, van de oogen.

<K77(W)\KN. verschillen, boven anderen uitsteken, uit-

stekend {vrg. (tm ri (tj) (hrnji) ; ook benaming van een

soort van breed Europeesch geiveven wit katoen.

Zoo cqtEnnri (pf cnjiritoiztKui) aoiaoiw

amajL\KK. zva. oji out cm arin\ zakdoek, neusdoek; ook

een lengte van katoen gelijk aan de breedte, ikji toï

ojj\ een breedte. tui asïi itcn oji\ vier breedten. 907 r?o)

(&1CM/I is de benaming van een piramidalen koker

van goud, die tot de insigni'ên behoort van den

Vorst , den Kroonprins en de prinsen, die een ver-

gulden pajoeng voeren.

O
907 90)\kn. zva. 907 ,w) !EJtji\

iwri^nvKN. de tuit van een kan of ketel, zva. ckjjo^

<kt?^\ en de knop in bet midden van een gong of

kënong, waarop geslagen wordt. — an/naotiiHi^ iets

uitwasschen met een tuitje, zoodat men allee7i een

gedeelte, dat bevlekt is, tot een tuit maakt en

uitwascht.

^m7(Ka\KN. roover, roovers, die in een gewapende

bende bij nacht met opentlijk geioeld en met fak-

kellicht een huis , of ook een geheel dorp , overval-

len (vrg. om (&i ~i (kttji en 9790770779x79). — (nunaor

rooven; bij iemand roof plegen. — 907979079790)2

ihtj^\ schade lijden door roof; een gepleegde roof;

roofpartij. — ajir)(0(vq\ het plegen van roof.

907 97 90) ;? \ kn. in ondiep waterplassen. ajiiU)^iN7irnajt^\

sawahs die onder water gezet kunnen worden.— 93

9i«o)^\ aanhoudend doorregenen.

O • o
907 97 90)2^\ zie (umnw

(hen ikj)^\ ofarn 907 (KJ)j\ en 907 <w> ^ run anj) of 907 907 90)
^

(un(mj)\KN. afval; wat men als overschot weggeeft,

gift, geschenk. 90790790790790)^ spr. Zoobv.ookccmrj

O o q„ a O
97 9,0 2 07 (Eii thn ^ ojn xji an ~m ckji ^ 907 907 907 ^ no 9jo ïeiji \

97 007 97 90) <? \ kn. gemorst door overloopen, van vocht.

— 97 907 97 907 .? 97 907 97 90) ^ \ en 97907290)^979079790) ,?\

of ootHm(K}}j(H7)Qi(hj>q\ morsen en storten door het

overloopen van vocht.

(Kiiao)(ur)\ of (hni(hj)(un\ ook verk. oj)(un\KN. naam

van een soort van Chinesche prei.

97170729790)90^ zva. tn 9072 rn npn a-on \ zie nri 007 z 97ot w

O
907 90797 9000 9 \ zie bij to) 97003

90790)90) tl^en. naam van de vrucht van de koesam-

bi-boom.

007 ooi <kj) \ KN. ; ar> tui iKT> \ o/" 90790)90) \ iets stijf of hard

maken; verstijven; stuiptrekkingen krijgen {grondv.

9o>\ vrg. itmaSi en mini^asnji). — 00? (kn a3) an inifj

of 907 90)00790? 00^ stuiptrekking , zooals van een

stervende.

/ o .

007 ?7 907 \ KW. zva. (lw rLi w

o
907 \ 0O? 97 90) 77 90) O-)

(ui<r)(hj)m\ zva. ccktli

97 00)7790) 't-) 00 9\kn. verloren, te zoek ge-

raakt {vrg. .90)90)).

jo7 90)\kn. vocht dat men door persing uit laat drup-

pelen, zooals uit een citroen {vrg. 97 007 97 90)\ en ri

on K77 2 99 90)?). — (WTj(&j»o)\ watertanden; naar iets

watertanden.

9/7) rn 90) \ kn. bekkens , die bij de gamelan gebruikt worden.

o CV . o CY
xx

9,7? ,)o\ zie 9o?907n\\
Oh

00? ?o) \kn. een ligte wond, die aanhoudend een weinig

00? 90) 90) \ aanhoudend bloe-bloedt {vrg. (lttkji).

den, van een ligte wond.

arn 90) \ kn. kuif of haarbos op de kruin van het hoofd

{vrg. (hii,rrn); haarstaart., zooals bij de Javanen

door de jonges gedurende hun kindschejaren meest-

al gedragen wordt {vrg. <n on z (ei (Knjt) ; ook haar-

staart van een Chinees (90990)90)90). asnamcn^(tJi\

het afknippen van de punt van de haarstaart van

een jonge, wanneer hij besneden zal worden; en

het plegtig afknippen van eenige haren, ter lengte

van een duim ongeveer , op het hoofd van een brui-

degom, waar hij in zijn kindsche jaren de koetjir

gedragen heeft.

rn 90) 97 90) \ zie bij 9^))i?o)N\

97 007 z 97 90) z \ kn. geneeskrachtig bad- of wasch-water,

waarin kruiden of wortels afgetrokken zijn; het

water, dat men een haan gedurende het vechten

een keer of drie door middel van een lapje (97*092

97 9_9?<?), dat men uitwringt, in den snavel laat loo-

pen {vrg. 907 007). — 97 vn

z

97 90) z \ een geneeskrachtig

bad gereed maken; iets tot zulk een bad bereiden.

—

907 97 (ei z 97 cxj) z \ sappig, saprijk, van vruchten; het

water in den mond krijgen, van flauwheid.

/ a./ . 7 .. O Cl/
97 907 Z (KJl 907 KJ) \ Zie bij OJTKhJiW

907(90) 907y9 of 907.70) T71 907y9N OJ. K.N. ; 9^1*^907^9 Of CO

90)T7 9079N de bovenste digtgetrokken korst van den

grond met een patjoel of puntig stuk hout losste-
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O
ken of loshakken (yrg. ckii ti tjicktiji en ticuizti

tKnn bij ti ckti z il ^ncKiijj).

O
mrii(tK*Kr>ji\KN. liet geluid van een hak , houw of steek,

helderder dan ckti 71{ckjiz (kv/j^
(
vr9- faii^MVfl). —

O

O

71 <i7 ^ckyu^ een hak, houw of steek geven o/ doen.

— [nii ri {(K!)iKri cm
jj

\ een hak, ew.?., #y telling.

n [ckjiz ktu enz., zva. (Knvi^Kru) enz., maar dof-

fer van klank.

ckii 71 ukjiz cuj of ikii 71 (kji z cu^\KN. het geluid van een

hak, steek, slag, worp, enz., in iets weeks en voch-

tigs, zooals van een spade in een waterachtigen

grond of van een steen in den modder (vrg. ckti

o
(hm rn ckj) ckii

1

' N zie ckiiticl7iz(isiij)\ en vrg. cktickjiw

ckii ckji ckiu\kn. de pit van de sawo- o/" tandjoeng-vrucht;

C) o ii,
ckii a-u cci ihochji Kr>j)\ naam van een spel, dat men

daarmee speelt {vrg. m mi 71 ckji ckiij)^).

ckii ckji ikiu\'kn. naam van een lekkernij, djoewadah

met stroop, ckii .kji cktiji en clti ckji ckyu\ dik modderig

sawahveld, waar niet geploegd kan worden, door

Duffels klein of fijn laten trappen.

*rtiMjfl)|\KN.; cai K)i Kiin\ van tets een wemigje olie

koken; een geneesmiddel met een wemigje olie ko-

ken. — cu cci (kji ckti cm n\ een hraadpannetje.

ckii ckji chrnji > zie bij ai ckii z ckji ikiu\

ni ckii 71 ckji ckii/j\kn. naam van een spel met sawopitten

of duiten: even of on; even of on spelen (vrg. aai

ckjikitji). cijirci 71 iKiiri ckj) Krinx naam van een soort

van sprinkhanen. — ti cun 71 ckji ckiij\ zva. cin ckji >kii /<i\

en geld hij worpen schieten (vrg. 71 ckji ckii n).

71 cktiz ckji ckii /i\kt<!. klotsen, klotsend of schuddend zich

heen en weer bewegen, of een klotsend geluid ge-

ven; beroering, van de zee bij zwaren storm; leven-

dige beweging, van de oogen (vrg. m ckii zri ckji zckitjI).

— 71 rmiziKJi ckii ckji ckii n\ klotsend zich heen en weer

bewegen, ckii vm ckii ti ccn 71 ckii z ckd ckv >kji ckiijj\ spr. —
bjcaiz ckj) (Hiyi\ iets in klotsende beweging brengen,

heen en weer schudden dat het klotst, ckii 71 Ta 2 ckji

(Kn/i\ pass. on xn z ckj) 71 ckti z ckji ckiiji\ om- of door-

een-schudden of schommelen, cm 71 cun z ckji i?7 cktiz ckji

(kw/I^ pass. — oi c& z ckj) chni 71 (hm \ iets in klotsende

beweging of beroering brengen. — ckii 71 cei z ckji ckiu

of <7m (zjckj) cKnji\ zich bewegen, schudden; een zich

bewegende glans.

TfMizoiiKiïzchnij^KN. het geschud worden, van kaarten

(vrg. 71 ckti z ckji ch-rin). — 77 ca z 71 ckji z ckyu » iets op en

neer schudden; de kaarten schudden.

ckii ckji ikïi\k\y. zva. cun tui asii cktcki^ een vriendelijk ge-

laat, een vriendelijke blik (Spr. koesjika, loensch

en lonkend).

O o. . ,.. o
CK11 CKJ) 71 KJI \ Zie bij CKJI CKIIJ)\

O . , ..

71 CKÏ] Z CKJI (Kil CKJI (K71J)\ Zie bij 71 CKII Z CKJ) CKII (1\

ckii ckji isiiji\KN. zuur (vrg. cki cui asn/j en cuncKi ceiji). ti cei

ckji cki (kji cuyi een zure (lelijke, kwaadaardige) glimlach.

O
(Kil 17 CKJ) 0511sh^\kn. de groote pees boven de hiel, de

O
Achillespees (vrg. imiiccrn ctsn/i).

o . o
ChlllJ) Ut\ Zie CKÏlCKJKUlW

ckii(kj)(U}\ of (hfn(Kji(ui\KTS. onvolkomen, gebrekkig, niet

voldoende door een gebrek of onvolkomenheid; te-

kortschieten of tekortkomen; niet in evenredigheid

zijn met iets anders, er bij afsteken, 77 cvv

z

<"n ckti ckji

dj)\ niet tekortschieten, niet onevenredig. — ccickji

<untn\ bij iemand tekortschieten; bij iets afsteken;

in gebreke blijven, niet voldoen aan een belofte.

(M/ ckd rhij\KN. met de ééne hand achter den rug den

anderen arm bij den elleboog vasthouden.

ii H7i z 11 ckji 2 rtiji\ ongebr.; tickyizti ckji zru7CKi/)\KN.
tL\ Ui

kleine cum cui (kii asr)
l

^h]^

ckii ckji cuijj\ zie

71 hii ui 71 rh? ~/ii ckji rui CHijis zie bij cun <nj> w

ckii ckji tui (Knj\KN. zich bedrogen vinden, teleurgesteld

worden; zich vergist hebben.

7 .. O
bij (KJI CL7) CU (j\

ckti cki a_7j)\ zie bij ckj) txi cun\

O • O
(Kil 71 CKJ) Z Cun \ Zie CKT1 17 /ffJ) Z CUJ1\

cKn(KJicuj}\ zie bij ckji (u,p

cun ckji cun * ook wel ckti ckji (istj^kn . geheel ergens inge-

stoken, of ingeduwd of ingedrongen, tot waar het

niet verder kan, zooals van een kris tot aan het

gevest (van ckjicu/i of ckjicijhtji).

o -, O o o
(HricKJi cu/j\KN. een pmangschaar. ckti arni 7x1 ckti ckji cun\

een stanggebit, stang.

ckiickjiclji/)\-k.-n. smak, gesmak, met den mond (vrg. ckii

bQJ\^J\); gepraat van iemand; lettergreep van een

woord/ praten (vrg. ojtickji cuji). ckji ckti ckji cuj^\ een

spreek, een syllabe, ckti ckji 0.1 ckji cun \ aanhoudend

smakken; slabben. — chai cbi ckji cuj\ den mond open-

doen,, den mond verroeren, tot spreken. — ccickji

cliJ3\ met den mond smakken.— cu ckii ckji cu ~ji cku\

de beweging van den mond bij de uitspraak van een

* letter, zooals die bv. verschillend is bij de na ende&Ji.
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aiomojt iufl\KN. soja, Japansche of nagemaakte.

ojomzoj) <uijt\ zie bij ajnos) ajtjt\

(kn(tj)iu)\ of om 00) ajiity KW. £y#. (ki ai^/j om asnjj\ {Skr.

Jcattj api, een soort van luit), kn. iïriïitii cui\ of

om dj) oji \ naam van een boom , en van de {eetbare)

vrucht daarvan.

ornos) (ui\KN. naam van de eetbare peulvrucht van een

slingerplant.

Oom o<n oji om a\ zie om asn rui omj)\

om ast (Ui am/)\ om ast ajtom/i\
o o

om as) (ui om /]\ om on ast (uiW
/K7?^\ om on as) on oji om rt en om rt ast z as) om a\ ook om

(b (ei oma \KN. geklets, geplas of geplomp in het wa-

ter, naar het verschillend helderder of doffer ge-

luid van een beweging in het water, om asn mi om aso

tui omrt\ om ast (Ui om ast (Li) om/i en om on ast art tui om on ast

on (ui urn n\ in het water plassend of spartelend ge-

luid maken.

ar>i ast (ei n kn. bleek {van het gelaat), verbleekt, ver-

kleurd; zonder glans, vau glans beroofd; somber,

treurig {vrg. om ast \ a_aastastij)\ asn ast asijt\ (uv ast\<zyi s

O O . v . O O o a
00) ri (tui 1 (E-ijt en astonaruaz). om 00) (Eo 00) oei ^kuii (ui ~? \

spr.; zie bij om ast w — ast ast ^.a ai om \ doen verblee-

ken, bv. het licht van de zon.

amasi(Ei\KW. zva. om(uii\ {Skr. koetoembï, huisva-

der, koetoembini, huisvrouw, huismoeder).

dai 007 (Ei ^

\

KN. gekiemd, uitgeloopen, zooals van zaad,

in den grond of door broeijing ; door broeijing ge-

kiemde këdëlé-erwten, die als toespijs bij de rijst

gegeten worden; en fijn gesnedene rauwe katjaug,

këtjipir en këmaugi-bladen, met sambël door elk-

ander gemengd.

O • O
omasiasn/t\ zie aai ast ajtjiv

O ,. • O
omastasr)omjt\ zie om 00) tui>omjj-\

omastuhsKN. de datura of doornappel, een soort

van distel, en het zaad daarvan, dat een bedwel-

mende of dronkenmakende kracht heeft, om ast ten,li

o o . . . o . , .

asnq\ om 001•iuti cun (ui \ en om astasrtam asi q (un on a\ arie

soorten, waarvan de laatste de beste moet wezen

om gerookt te worden bij krampachtige aamborstig-

heid, (ui asn {of on (>j) trui) amastasfi\ een violetkleurig

edelgesteente , amethist. — asiastishs iemand door

het ingeven van fijn gestampte pitten van den doorn-

appel bedwelmd maken.

0O)0O) \kn. peulvrucht, erwt, boon; ook de scherpe

zyde van wapens. Er zijn veel soorten vankatjang,

zooals arnajiajnonae:2\ of omasiTta*:\ omastomicui^

of ooinnarn(aj)\ (onze erwten), om ast ruiasmm cm n^

>0V7\ of om ast mi cmi lEijt is een soort,
CJ

enz. om 00) 00)

waarvan de boonen in den grond zitten, en daar

olie van gemaakt wordt, om ei om ast \ een krulletje

aan het onderste gedeelte (de ai cm z asm) van-een'

GS

kris. — ast ast \ iets met katjang beplanten. — om

as)asion/j\ met de scherpe zijde van wapens tegen

elkander slaan, om de wapens tegen elkander te

beproeven, bv. om een weddingschap; ook naam

van een visch. — (U)omostasionj)\ een katjangveld

of lcatj angtum. tui arn (ko iun m asn tui oen 00) asn onjj \ spr.

amasts verk. ast\ zva. 0? asizrtri Ji\ maar in het Soe-

rakartasche weinig in gebruik , waarschijnlijk Ma-

doereesch.

0<t?0J)\kn. een onaangename lucht, trassilucht {vrg.

Oq«« O q<> O q» , 7 , 7 Q- a„ -
(uio^i). on 00) <K7) 0O) (veroastera omastomast\ of om

O O , a a
00) fatast (eijj) axinicun nji~^i\ spr.

O0O)0O)\kn. 1. een kat {vrg. (K/tontêi). 2. een door knij-

pen in het vleesch ontstane buil, die eenige oogen-

blikken staan blijft. «Ai ortï>94$.\ iemand knijpen dat

er zulk een buil ontstaat; kneuzen door een slag.

art cm z oq ah z ani a-at {of arn aouui ort/t) , het kruidje roer-

• • • . a« q^ a» o
mijniet. om a,vi om 00) au on ~m 0^| \ spr. om 00) im 00) axt

m ajti aji _? \ spr. ; zie bij om 00) w

[om\ verk. van ojiiooi\ zooals in den eign. iorrt((Lci(Ni\

voor 00» (0D7 taxi on w

O
ai(om\ Zie omatnow

iM)\KW. zva. (utnoastiW

o/ o
om \ KW. zva. 1 (ui 0,1,1 1& en (oiasttiun asn\ {vrg. 001 nq).

O/ Q r— (Eiom\ zva. ocinn oj asm on w

ooi \ 1. kw. zva. aomznjiw 2. kn. een klank, daar

men de kippen meê roept :. ckïj om {vrg.- cun om). 3.

N. , zie (un om w — ast tm sn \ kippen met 001 vrt roe-

pen; en iemand in zijn behoeften tegemoet komen

of bijstaan {vrg. asiruini).

0o?m\KW. zva. miaa,vi\ en asn^h\ en verkorting van

(M)omnn\ zva. astcrti\ (&i(iq\ en cm ctrn ojijj\ {o/cr.

kara en kdra, dader, maker; wat doet of maakt;

daad); kn. 1. zie (unomni\ 2. verk. van (utom'-n\

of (uj
t

!tmnn\ vooral in den zin van een ergens bij

gerezene onaangenaamheid, quaestie, ruzie. 3. alge-

meene naam van verschillende soorten van boonen

of peulen, zooals om nn cm ojk j \ om^{ut<ioi(iJiji\ om

O O * O
'T) asn ast omjt \ omm (u ctj) \ enz. errt oft(Eini\ zva. cm
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mïiêiïluïiim?ri\ beraadslagen. om ti «i on \n., uiten

(irncui m\R., oorzaak, de rede. ojii oji om tioi on \ of

mi om <~n <n oa^ wat is de rede er van? om wat rede?

waarom? wat scheelt er aan? — (k^om ti\ a-maker,

benaming van de letter êwm en zoo oolc acnomTi\

oji om ti\ enz. Even zoo worden in het SansJcritsch

de letters met 7c dra, makend, maker, benoemd.

a a— iKï}no(hrnnn\l<!., joiiüjwoimj^K., zva. amniarn

n"i\ of itm ojiojii cui\ iet of wat, het een of ander.

rh a/n ztiojti on om ti om ti\ er is volstrekt niets ; er

is niets dat hindert of deert, tun: n 0JÏ1 Z Tl Om Tï

m\ mij deert niemendal. — m<i_i mi ni \ N. ^
(Kr)(V»(M/i\K., zie beneden.

oniTi\ I. KW. zva. 07ïiti\ en asnxnonji\ {Skr. kara,

hand; en de tronk van een olifant; kart, een

olifant); als Tj. Sengk. acht [omdat er volgens de

mythische voorstelling aan elk van de acht wind-

streken tot steun een olifant staat. pk.). — II.

oniTi\ in de spreektaal ook n om ti\n., om on onji\

K. , achterblijven, terug-blijven, overblijven; reste-

ren; thuis blijven; achtergelaten, achtergelaten wor-

den; verlaten, alleen gelaten worden door (mimi t^z)

iemand die weggaat; achterstaan, achterblijven,

ten achteren zijn, bij (omoiTiz) iemand; achteraan-

komen ; overblijfsel, overschot; achterstal; later,

latere, laatste (in tegenstelling van a.aia^ianjj en ti

(Bi (mi anji). om om ti cn xj) rn ,un de alleen overgeble-

vene, de allerlaatste. tmT~toniTi\ ten laatsten, bij

slot. (ui asii vi ia» (E'! om ni ciji (ui ;ki \ van mijn laarzen

heb ik maar één paar over. oniTi (of éiomTi) ai

O - * i

nri (un z ma ^aiajtian (ei ai on t om ai ojtizti ai om z n am

z

\ al-

leen het huis van den Dëmang is niet in brand ge-

raakt, om ti ojii (Li oriji iei asnn\ ofenkel ammitii \ voor

vaarwel! gewone wijze van vaarwel zeggen van

iemand die weggaat. Zoo ook urn ti Ojvi (ixo mi £\ blijf

zitten! voor ik groet je! imi mi tui ^ om ti (Li rui (&i asnji\

vaarwel zeggen, ooiti cm ai vi\ geen deel kunnen ne-

men aan een werk (of feest), omdat men te laat

komt. — (citi\ rrj(am\ (izionan/i\ (opzettelijk) ach-

terblijven, door langzaam te loopen; achteraanko-

o a a t,men. — azi ai ti on \ aia^aiT^on\ (ci(hniha\ van allen

de laatste zijn; de anderen overleven; het laatst iets

doen; van een te betalen som een restant schul-

dig blijven. — annriTioni ~maiom\ oei on ononi onji\

iets achterlaten, overlaten; iemand achter zich la-

ten.
Oom ai ti (Hin of om om ti nri anji of om ai ti on

anji\ en om manonji of om mi onononj\ het (of de)

achtergelatene, achterblijvende, achterstallige; rest,

overschot, overblijfsel, achterstal, om ai ti on ~nrjasïi\

als rest nog schuldig blijven, aai "-nnmvi'~n on n\ het

laatste restje zijn; als restantje.

i?oi7i\KN.; <tr)TTj\ rijst, als ze half gaar is, in een

pot (öji azi ai ti z anji) storten, er heet water op gie-

ten, ze klutsen en omroeren, en dan weer in de

koekoesan en in de dandang doen, om verder gaar

te koken , wat men asii ojj< om nri *n z anji noemt, azi tj

anajj\ zie bij asnojjw — omaiTizanji\ half gaar ge-

kookte rijst, om verder op gezegde wijze behandeld

te worden. a^i mi oitiz onji\ halfgaar, van gekookte

rijst. — oji azi ai ti z onji\ aarden pot, waarin de

half gare rijst geklutst wordt, en elke aarden pot

van die vorm, ook wel voor bloempot (vrg. a&ièi

xnonji).

mioitiz\n.
}
omai_i{\ of aoiruoAJi onjj\K. (pass. van

nrinnz), met of bij iets anders of een ander tot twee

vereenigd; beide; benevens, bij, met; ten tweeden,

en ook, en; vergeleken met, of zva. ons dan in

vergelijkingen', in de spreektaal ook tot verbinding

vóór een bepaling van voorwerp zva. cluï of tEiannw

nriiÈiz<Ki!Kii iitiz\ de tweede mangsa van het zonne-

jaar. o,n tn <~n z <ri on\ om nru ^ a_m mi\anji\ de (of het)

tweede; ten tweeden; beide, om ri ti zom vi nn z <n on\

omni9om,rhi^ajnajionjj\ beide aan weerskanten;

beide partijen, x/iïom rin^zimorin^zrnoris (viïom annqam

(lu^ojriiui onji\ van weerskanten, door beide partijen.

(K>iomrimz<rion\ oji om otli % ojv (lo onj of iko om arvt cl\i

anji\ met hun tweeën of beiden, beide te zamen,

gezamentlijk, tegader; ook in den zin van met zijn

(haar, mijn of uw) echtgenoot te zamen of tegader

o
1

1

cc
{vrg. mti <Ei asn n). om il ti z asn ca q \ om rui q asn on q\

anderhalf. omriTizann(rL,i^\ amarui^tzn (rui^\ ander-

O
half honderd. om ri ti zam (rei ^vicunrui-

oriTizajM^ionji\

anderhalf dui-

zend, 1500. om r) Ti z oiji (KjI on fl\ om aui ^ ajia^ian/i\ twee

of beide tegelijk; alle beide, om vi to i °n nxi rn on \ om

(Oji^oianon of amaru^<nan'n(Hi\ alsmede, en ver-

der, en voorts. onioiTnzo^annnon(Birion^\ en ver-

der nog. — a7}7iTizoji\ azinjiqajn\ iets met zijn

tweeën doen of verdeelen. axi om onm z on\ of unon

nriTiionji\ passief. — omoriTizanji\ zich zamen

o o
vereenigen, zn om ai ti zon hji\ om oi tiz on ^i^\ omii
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/

tnnrticKi ~maj)^n\ en a<ri rq n^ zm irvi asnn\ poet. VOOr

vleeschelijke gemeenschap hebben.

O
iKnni\ zie (tairnw

(hu ^n\K.N. jeuk, jeuken, krieuwelen; kittelend, krie-

welend; kittelig; ook fig. van het hart {vrg. amasii

a a a a . o» O o . .

,

, ,

(TLïji en cun nui (nu ~m trui ihhjj ). (Hn>(ui(Hnni\ Kittelo o -

O o o O O
rig. (hu niasn aa ~ji cui (iaajiiisiins spr. — <hti (nm vyis

jeukachtig, kittelachtig; kittelig, kitteloorig van

aard; kregel van aard.

(Hiiai<-n\ of on ;(hii \ kn. een van bamboe of rottan ge-

vlochten voorhangsel; bv. voor een gaanderij, om

het inzigt te beletten; een van koper- of ijzerdraad

gevlochten harnas of pantser. — cci(nm\ een (hu

w-n maken.

ffo? ti \ n. , <Hn(m(Hyi\K. >
gissing, meenmg, wat men

denken zou, onderstelling {vrg. ancm\ ajiasn-nx en

turnan). (LCj'ïi(ui(Hn'-n\ mnaoi ^(htkhi anjt\ de meening

hebben of koesteren, in de meening of onderstel-

ling zijn, meenen, zigh verbeelden. (Hn^Knjos (hu

<mP} (U
li

a
[!JI^

naar .wat men denken zou, naar ge-

dachten. (Hiin^fnfHiiLmaji (Evasn\ zou hij dood wezen?

O Q Cl n /•

(Ki(Hnm\ >jji (hii (Hi (HTjj\ zooveel of zoover men zou

gissen , aieenen of onderstellen ; met mate , bv. eten.

(Kg irn ni chti<- zooveel als ik denken zou, mijns be-

''3
-i o o o O o O .

,dunkens. ihii t) ihiim \ aai (Hi an (fn chiji\ wat men mm
/.

of meer denken of onderstellen zou ; verdenking.

(K,iiHiim(Hnno\ zoowat naar gissing, zoo ten naas-

ten bij, zoo wat omtrent. on(unzni(Hnnn(Hnno\ niet

om te bepalen (zooveel, of zoo sterk).— a^i tj\ asi

$g<HT/l^ als denkelijk vermoeden, onderstellen, zich

verbeelden, vermeenen; van iets of iemand iets

onderstellen, een meening of gedachte opvatten, of

een denkbeeld trachten te vormen. ori(unz r-na7i'-n\

onvoorziens. — (aim an ^n \ ca (hiihi (hkhij)\ iets bij

gissing of onderstelling bepalen of schatten; om-

trent iemand of iets het een of ander als min of

meer denkelijk of vermoedelijk achten; iets in over-

weging nemen, om te trachten het juiste te treffen

en zich voor te stellen. (latHn-niHnms of (Hninnni

a o o O • •

ffojTï\ pass. — (ui(m nn\ oji a^i an (hij\ gissing, ver-

moeden, gedachte, meening, opvatting, onderstel-

ling, (njjajjasn -jtïtui (m ti \ zich vergissen. asn
. «^

o . . o a a ü a O
(U(ci'-n\ vergissing. — ajiaai^nxnms (u cci cm ihi ihn

cht^\ bepaling of schatting bij gissing, enz. — mi

<tfn.unnv\ (uihikhikhkhijjk eenig waarschijnlijk ver-

moeden, eenige waarschijnlijkheid, waarschijnlijke

onderstelling.

(H7i-n\KW. zva. (Hrinnq\ of (nrinp^w kn. een soort

van landschildpad, die zich in bosschen ophoudt

{vrg. M(Hy^\ en a^n^a^)

CKr
J,

ry
V' I- n., (Hn<n\K. , mager, schraal, het tegen-

overgestelde van KD.&P ook van schraal gewas en

schrale gronden. — II. j,t|ti\kn. eign. van het ge-

slacht der Korawas (Skr. Koeroe). (Hnnrj(uiisn\

naam van Soejoe-dana, den oudsten zoon van Des-

tarata, den Vorst van de Korawa's. cnn nri<ri ihh^a

iasr>\ of (hm[Ti tri (ku i(isri\ en (hii<rrirui'ri\ het Koe-

roeveld, naam van het veld, waar de strijd tus-

schen de Korawas en Pandawa's gestreden is (Skr.

Koeroexétra). (hti nridj) ax/i asnji\ naam van den

Yhden zoon van Watoe-goenoeng en van de Vtde

Woekoe. — (n(Hmm(ui\ ook wel cHinn^iai\ de le-

den van het geslacht Koeroe, een benaming van de

zonen van Destarata, in tegenoverstelling van de

Pandawas (Skr. Kaurawd).
CY

^*o?t7\kn. scheel; scheel zien (vrg. (nurnfia).

(ntHn^n\ 1. n. , zie tHir-nw 2. nri ihti t? \ KW. en rnarn

nis (van ajnnï) kw. & kn. zva. mi tui (Ml. kiri.

Vrg. rrjiHTiiidOi). (HTithntriarini (of ii(Hnn^\) zva. (Hn

on o o j t
(vi asn ca (hij \ — rna7inn\ zva. (ai(oi \ naar de im-

ker zijde, links af, ter zijde gaan. — (nasmiccirn

(ri(Hn\KN. iets aan de linkerzijde hebben. — ajianxn

ti\ iemand die links gaat, een ongeloovige, heiden.

oihti nm\KN. bedelaar, (ri ihti rin^(èi<rn$(uiiayri(n rui \ en

rntHnnrinn (e.<khicgi (&1 trui (ia/i\ spr. — (Hn on chti 11m \

als bedelaar rondloopen. — (n(mcnm\ gaan bede-

len; doodarm, als een bedelaar.

tri(Hm'~n\ zie bij trui(iji\\ (ook zva. nri(Hmrn^n\ G.).

(ri(Hm(nn-i\K^., on/Hman (hnji\KD., benaming van het

land Bima op Soembawa. ihw ajiri arui zin m\ een Bi-

maneesch paard.

((Hri(un\ of (Hnm tuh \ kn: een soort van lange kom-

kommer (vrg. asn (eji *^/?)-

(wwti^nkn. een metalen ring of band, zooals om het

hecht van een mes, (ook om een ton of wiel. J.

Vrg. fM^ en (hyi tui asnjt\ 2). — annn^(vn\ om iets

een metalen ring of band maken of leggen. — (Hn

n^i^(uï)arin\ met een metalen ring of band. Zie ook

bij asna5Yiajij]\

/Hn-n?\KN., (HniHiarin kd., bekende, kennis (verb.van
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<K7? (tui ?\' of pass. van 117 -n ? \ iemand dien men

toespreekt (vrg. <m<Ki%\ en asnaJi). (KntKnni^\ een

kennis; kenuis maken. — MYinrt^ajnafin of .mjti.u)

(K7
;
i\ 1. o., CTMKiiMrKD., een tekende (vrg. hu

(uttatojncHin). 2. N., ffoj^ffO'KT^NK., innm gn<HTjf\

poet., bekend; bepaald, gewis, stellig, zeker; te

bepalen (waarschijnlijk verbastering van urna$?

17? ir? ,1 \ F?-^r. 077 m ^ \ £« «SM £7 ) . 7? 177 2 T7 ,7,77 -77 tj?

tKifl\ onbepaald, onzeker; niet te bepalen, waarvan

men niet bepaald zeggen kan, wat het is. unnritvn

•?7 17 \ stellig. CTTinw- zeker! be? wel zeker!

niet waar? — vnnri$ajn<n<nyi\ naar iels of iemand

onderzoek doen, om bepaalde zekerheid te erlangen;

omtrent iets berigt inwinnen en door vragen onder-

zoek doen, hoe het er mee staat.

ttm-nni^ zie bij rini^w

hoiti <>

\

kx. bijtende vechten, of vechtende bijten, zoo-

als honden
,
paarden en andere beesten. — (Ci -n {

\

kx., aynnui^NKW., een ander beest bevechtende bij-

ten. — hu -n ^ ,i 77m ?\ elkander bijten.

tKnm?\KX. water van e?n sloot of geut afleiden. (kii

ttmnrt^ hetzelfde, en vermanen door een betere

leiding aan de gedachten van iemand te geven.

mjit))\kw. zva. 7/77 r?^\ en nmiirn ?o? (vrg. (Knni);

kx. den mond uitspoelen (vrg. tfrnt&i). arn^nni^

gorgelen.— 17n ? n spoelende en schrobbende schoon-

maken (vrg. an-nnajin bij j.imx)?. — kiti^iwin

iets door uitspoelen of afspoelen met water schoon-

maken (vrg. xns-Ji^ojn).

on kii ni „/ \ kw. zva. (Kn tui ojiji\ waarschijnlijk het Ar.

'iyX^- (chirah of chiarah), verkiezing, in het

spr. 0^1 77 kii na? tji 77 7,->j "-77 ?\ al wat men verkiest

en bedoelt.

O o o
,7,7? "77 1 7? \ Zie 7,77 17} \\

(

7,7?77i77? aa ,7 \ kx. maar half o/ gedeeltelijk met vleesch

gevuld, aan de andere zijde enkel met water , van

een kokosnoot, zva. (k. ?,t77 xn^an zrn on ,7 \ fig. half

simpel, stumperig, onnoozel, onhandig. J.

7 .. o o
IM) 7. 11 7,7 7\ .27 £ 6?; 7.C7 7.77 1/7 ,7 \

ttni&A(my\ Ar. .}ï, a o er -dn, de Koran, de heilige

schrift van de Mohammedanen , als Gods woord.

7,77 77 .177 l 7U,7 \ 2ï<? /3z/ 77M\i

1

7,77 77 7.77 n KX. <?£?? ^7^ ^'«?^ iemand van goede geboorte

bij de Makassaren (minder danxzirinJri)-, eenBoegi-

neesch krisgevest, dat defiguur van een mensch heeft;

ook een figuur van goud aan de greep van een kris.

!hrnor)\ zie (kd <77 ir? w^
. /

tHii(Hi\ zie (kikkiw

S / CY - o„1 77 17 \ 7,7? f7777 \ (Kil (KI \ üf (Kil (KI \ KW. ZVd. 7,77 1^7 \ 001'
,

en eign. van een zoon van den Zonnegod, geboren

uit het oor van Dèwi Koenti, vóór haar huwelijk

met Pandoe (Skr. Jaarna, oor, en eign.).

CY . /
7,7?7Y7\ Zie 7V7J !K1\\

mi on \ kn. een vruchtboom, lep. een langlevende vrucht-

boom; en naam van een getal van tien woerda's

(Skr. kir na, bezaaid, overdekt, vol). ,7.7,77,77,77 ,ki \

de vruchten van langlevende vruchtboomen. (Hnni

oY
,hiiKi\ kokosboomen en andere vruchtboomen op het

erf, de këbon, van een woning, ajiomaos een mil-

lioen millioenen, een onnoemelijk getal; kw. com-

pleet (een verb. van %jkuvim\ compleet, een com-

pleet leger van alle wapens, pk.).

7Y7J-77.147^\ \. zie bij .7. 11 11,Kip 2. ZVa. ,Klim!h1\ of

ajitcnamji (Prakretsche uitspraak van kii -77 ,ki\ pk.).

17?<77 7,7^7? 7.7 \ of 177 (UI (7,77 T7 (KI
fj\

0U1 Wat 1'ede ?

waarom ?

7,7? 77*77
<)f>

,1 \ Zie Mj 7,7? 77W

kii ii ii 2 ui ij\ zie bij .7,77 -77 \ en iniiinizw

kniuian/f\KN. een aarden komfoor of test, zonder

rooster (vrg. 7.7777 vi?).

,mi,uwj\KW. zva. orid^zonxazw — tciiuioa/i\ zva. ir?

77 ? 777 ? 77 707 Z Kil _77 71 .7,77 \N

777,7? ?? -77 a.7,77\kx. in verlegenheid geraken om een

keus te doen. — skii 77 /e? 77 07 2 an>,i of ktj -n (Eiri -77 1

afin\ in verlegenheid zijn om een keus te doen; ook

jaloersch, naijverig, bv. op een medeminnares of op

een kameraad (vrg. fni 77 e? 77m on n bij (unm).

Kn 11 (Ki ^ of im(Ki\ 1. kx. middel waardoor, of wijze

waarop iets gedaan wordt. 2. x. , ,7,77 07 fn (ki ,7 of

KiitkiiKi^ oorzaak, rede, om rede dat, doordien;

, cy . cy o
want; zva. ajiicrKcnji en x,W(Eiam\ of .7.77 ,&? 077

\

(Skr. karana, en karana, middel of wijze van

handeling; daad, handeling; oorzaak, rede, beweeg-

rede). ,7,77 11 3T) (Of ,7,7? T7 TO (Kj) (OU (KJ1 (KV jl (of (KI 77

nri(L7i\) goedschiks, zonder dat er geweld behoeft ge-

bruikt te worden. Kiiniwri(Ln\ van aangezigt tot

aangezigt. 77 t:7 1 ,7,77m m nn un \ een opregt, eenvou-

dig mensch. (irnnriiHié^inji^s om Gods wil. ridJiziKn

-77 (ki 5^ 71
.7
^ \ iemand die om Gods wil handelt, pro

Deo, voor niet, iets doet. (isikki-^i kiih(ki\ zonder

15
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G)
oorzaak. iaaiaaasiaji\ want, namelijk, zva. (Efiaruiiuin O o
(naaizonaaz\\ \aariaaajiij\aaji\ zva. (tiaua«m^

\ en iniiniiHjn\KW. tederheid, deernis, mede-

lijden, ontferming, gunst; ook weenen (Skr. ka-

roena, en kdroenya, tederheid, deernis, enz.,

en droefheid, "bedroefdheid. Vrg. naaaa).

(m)tiim\ct. lichtstraal, straal van de zon of maan,

ook de zon (Skr. kir a na. Het wordt ook verklaard

door oji ieji aui aaji\ OJiiaai ni on aa\ en onaxfiojiajiji). on

(nasiziaa aami aa\ zie bij rnajiz[aa\\

m,™w7^\KN. door list misleid, verschalkt; misleiding.

— na (ozithtr { \ iemand misleiden, verschalken.

aaiah\ kn. mandje van gevlochten bamhoe, zooals

waarin de dorpelingen vruchten of drooge eetwaren

voor hun hoofden op de hoofdplaats meenemen (vrg.

O o
iaaiasm\ en ajiaaaaiji).

miaaizwasmzaijiji\KN. sparteling, om ergens uit of los

te komen (vrg. aaiai'-rizasmzai^ji). — on^izanasmz

al I

O
aai ri ai z ain^\ spartelen. — on taan on asm z ai n aa n\

on asm z orui aaft of aai ai mz ai asm zaaiaa/)\ spartelend,

al spartelend, liggen te spartelen.

ii, nasm \ om ai arm \ of aai <~n asm \ ook aai t-rsm \ KN. ge-OO 61- ' Cl- Oi-
&

rinkel, zooals van geld, een bos sleutels, ketting

-

. O O Qv
en, enz. (vrg. aiiooi zriipnz\ aai asm rru \ en on aan

cfji-jki). — aai(E!\(jcnï\ rinkelen.

onaaizoruxpiz\'&^. metalen ringen, die een rinkelend

geluid maken, soms met belletjes, door kinderen

boven de enkels gedragen (vrg. \twn(<cm).

• O -
aai (tl asm \ zie Oiii on w

s <> <%
o o O O

aaiaiaa\K]$.; asi ai aa aa oa\ zva. (EjI (tai iuiiji\ asmam

asnjj of clti (ei ~ji q \ bedwingen.

^ho^n zie bij -£%nj^

iaaiaaaaa\ zie aaianaaw

aai (ui ii aa (ui/j\M.; (ui abiïaai tui on aa ojiji \ overal druipen

of druppelen, bv. van het zweet; zva.. asnrn ai on asn

(uijj\ van on asii on asnajiji\ van den grondvorm ort asn (k,iji\

aaiaiaaaui/i\KN. naam van den hoeeden zoon van

Watoe-goenoeng , en van de vierde Woekoe.

o • ... o O
aaiaa<ni/i\ zie bij aai asii ctnji\

MiMOTriN zie bij (tai asii crr)jj\

aaimii\ kw. zva. as)i asn rui \\ tp. , lijkbaar (vrg. asn tui

oi asn aai a); ook KW. naam van een soort van eend

(Skr. kar anda en kdrandaw a, eend. pk.). aai

arm(iji2(un(Hi\ naam van een bosch ten noorden van
Cü

Soerakarta , dat door het bijgeloof voor gevaarlijk

gehouden wordt (Skr. kdrandawa-wana, een-

dewoud, pk.). (Lm aai ^7i (of a-Ji.dJi) aaicmn\ schrift

op doodkisten en graven, een soort van schrift,

waarvan de uitvinding aa?i Adji-Saka toegeschre-

ven wordt.

aa^aiïi >kn. hert met gespikkelde huid, anders (Fjiasm

(Cl (Hi asn, auijj \

ai aai arn\KN. of N. zva. on ai aai \ of aji(aicmji\

ai aai z ia arnz\K^. een groote korf van bamboe, waar-

in levensmiddelen en de gamelan-kloppers bewaard

zoorden; ook een bak van omgebogen en vastgenaai-

de oepih, daar men rijst en andere dingen in be-

waren kan (Skr. kar anda, korf. PK.).

(haimmrn^MLN. bloedverwantschap, familie. — imjti
CxJ

arii^ajnaaj)\ aan elkander vermaagschapt; een fa-

milie uitmaken.

aai ti arn aa

n

x zie bij aiaizrms en aai ai arnw

aai ai arn \ of a,ai aiam aa/)\~KT$. naam van een wilden
Cü j co ^

bloeijenden boom; (ook naam van breedte boonen,

die gekookt bij de rijst gegeten worden. J.).

m)tk»})\kn. naam van de vrucht van den gebang-

boom.

iM)o?7\KN. 1. een hok, kooi, korf of ruif van houten

of bamboezen latwerk. 2. i aai vrm \ of mitk
O

o
07171 \

<5>

ook (un aji (F/im asm \ naam van een hoogen boom, en

van de vrucht daarvan, aangenaam zuur van smaak,

minder zuur dan tamarinde.

o . o
aai ni asm \ zie [aaiasm\\

(oaiasmsKN. meer of min groote, grof gevlochtene,

lange ronde mand, gew. van bamboe, tot verpakking

en vervoer van goederen (vrg. aaiaa\ enajiaaaaij)).

oniaairi aa,a?\KN. ruw van oppervlakte, geschikt om iets

op te slijpen of een lucifer te strijken, ojiok riiaaiai

aiaajj^\ een soort van plaatijzer, daar bv. bak- en

braadpannen van geslagen worden, (uiajion , a^ri aan ^ \

een soort van steenachtige of ijzerhoudende kleiaarde.

[aaiaajja^iji\K^. het branden of bijten op de tong, zoo-

als van Spaansche peper. — aan^aaana^iji\ bran-

den of bijten, van een brandend of bijtend gevoel

in den mond, of ook wel op den huid (vrg. (uiaa ojiji).

iaaiahnaji/i-sK'N. een sissend of piepend geluid van iets

in het vuur. — fiaiu&iaajtaji^ in het vuur sissen

of piepen.

iaaioj)\ of oiioaizaiajizsKN. naam van een soort van
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kleine schelpen, or> ui z n okii zr>aj)z\ een scheldwoord:

gemeene vent!

(ti ,iK7> z <n tuit \ zie rffmoo)W

aai noji ^\kn. het aanhoudend doorregenen, #<m den

regen. — (ci7i(ui^\ aanhoudend doorregenen, zon-

der ophouden voortregenen.

i{K->i(Kf)(hrn/i\ zie tusijaji iHii n\

<K7j<KT»ojfl\KN. geldetter van een aantal lansen; een

menigte van lansen, die kletterend een voorwerp

doorboren (vrg. uviKnihoyi). — imi twaji fhmn\ klet-

terend doorboren, van lansen; snorrend door de

lucht vliegen, van pijlen; snaterend spreken, snoe-

ven, pochen.

aiaiaji aaiji\ of \fHriaJiirnj\XN. dof gerammel, zooals,

van in een zak door elkander geschudde spijkers;

ook gerammel, voor veel gepraat. — iktj\ceo <k» bcnn

of <nrj(^Jia<Ji(tain\ dof rammelen.

a a . o
i kh >>o) iKii/)\ zie urn (k>ikhjj\

OTiiMjiriMiMj/nKN. met olie half gaar gebraden buffel-

vel; ook rekenen, berekenen (en confijt, confituren,

snippers, sukade, vruchteu in louter suiker gekookt

en geconfijt; ook klein, slecht van soort, bv. van

metselsteenen en koekjes suiker. J.). — (niaziaribJi

aai/i\ krètjèk maken. — nri{aavyi(ijiaaia<iji\ bereke-

ning; ook klein, bv. van een kleine soort van met-

selsteenen; klein grut, bv. van kleine manggas.

rniKiizrityjizaainMifi. gekletter van een aantal lansen.

— nucizri(Kji2Kiijj\ met zijn velen er op aanvallen

om iets te doen; op iemand met zijn velen met

krissen of pieken aanvallen om hem te doorsteken,

o O
zva. [ccion (tl ^.i z anji (vrg. ti aKn 2 <n(Liiz aai /j). mi (kir)

(ïi^nznnii^)Z!tai[) of iKiiaatrin^2tria<jizaaijj\ pass. (i-Ji (ia

ri >nm 2 7i (kj) z ihain\ een scheldwoord, waarmee men

iemand zulk een behandeling toeivenscht.

{Jj^foiru/} of aai njiKii trui/i\KN. klein, van wajangpop-

pen; en zva. aaiariiw (oiajüi\a<xi»jiriJin\ een klem

soort van wajangpoppen.

O . O
o<nii(Kji,7-Lijj\ zie \«W(U) mjijj\

{!^nlm^Kyf. woest, wreed, vergramd (Skr. Ter o era,

hard, wreed, onmeêdoogend, barsch , verschrikkelijk).

mj tt
\

/n nr
> * Min \ zie nru -ii\\

{aai amjï M£W. zva.

bosch.

O
,f^^/T ^YQ^jorni~L>\ naam aan

aainrutaijiwm. gekookte en daarna gedroogde rijst.

(ei na ihiyj \ gekookte rijst droogen, karak maken.

aainiaaijj\K^. bloesemknop, van sommige vruchtboo-

men, zooals de djamboe; knoppen, bloesemknop-

pen krijgen of hebben, in de knop staan (vrg. aai

(imi ajin en iktj tui ajin \ — aai izi n-j aai j oj aai (ea na

<^tj^\ groote lust toonen te hebben, zich erg belust

betoonen, zooals tot eteti , van een herstelde zieke,

naar iets haken.

(Kiituihmji kn.; (ei (vi hm /i\ iets bijtende vasthouden,

niet loslaten.

OTTMnMNKN. schraapmesje of klein werktuig ommeê

te schrapen (vrg. tafinanain). — tznnatKn/i\ iels

schrapen, afschrapen, uitschrapen. (Een ander zie

j .. O o . O o o -. -. ,

bij tunnaaayi). anm asn ~/n tru (ki n\ de wenkbrauwen

met een mesje gelijk scheren.— (Knniasn ckiji\ of aai

O o

O
77(kt^n schraapsel, afschraapsel; uitschrabsel.

ti^nkn. geschrab, en een ijzer of iets om mee

te schrabben of te poken (vrg. aainiaain\ aaiainiz

(Kiifi en aainj<nyi\). — (cinaunji\ schrabben, af-

schrabben, afkrabben, uitschrappen, uitkrabben.

—

(ti-niai\ mv., en ergens inkrabsels in maken. —
ri(Kti(Kij\ schrabsel; schrab, die gedaan wordt,

O

bv. met een scheermes, on <vj 2 aai ni aai aa
Ol^T twee

schrabben.

aaiainizaaiji\K^. schrobber, schrabber; roskam; het

geroskamd worden, roskamming, van een 'paard

(vrg. aain-jaain). — ajiain-izaai^ schrobben; ros-

kammen. — itirinazaaionaan\ iels bezigen om te

roskammen; met iets roskammen. — aairinazaan

(Kif}\ afschrabsel; het vuil dat met de roskam

wordt afgeschrabt.

o q . , , . . a a *

(KiinniKnjj\KN. een jonge hond (vrg. (uikkjj). aaimorn

o.
ani <? tuil iisri ai itli \ spr.

onKnonnnaain\i^. het ratelend geluid van een werktuig,

zooals een katrol, waarmee iets opgeheschen of op-

gewonden wordt. — <ri ccnonniaanj)\ hijschen; iets

ophijschen, opwinden, ophalen; ook om iets een

touw heen winden of halen , om het weg te trek-

ken. — on,i<iitnn^iKn(Kin\ werktuig om op te win-

den, katrol, hijschblok, blok, schijf, windas, spil;

roerstok, kruk.

onaaizn-iaaijj\ 1. kw. alom bekend, berucht, vermaard;

een algemeen verspreid gerucht. G. 2. kn. naam

van een zeevisch.

(ti<Kn2rnm(Kn/]\Ki$. een koker van bamboe met één of

meer gaten of kepen, waarop met een latje van

15*
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bamboe lieen en weer geveegd en gekrast wordt;

een soort van muziekinstrument van bedelaars

,

waarmee zij hun gezang begeleiden; ook een lang-

werpige metselaars troffel. (Vrg. cna^ritpzKnjj). ij

rn aai ztn -naai p\ een klappernians ratel. — iqazizrn

dim(Knn\ vegen, zoodat liet een krassend geluid

geeft; den vloer vegen; ooJc, zooals het Mal. ko-

rek, zva. asi{x^aain\03. (zie (Kiii^aain).

(naaiz7i-nzaain\KN- een wisscher om iets, zooals een

kanon of geweer, van binnen schoon te maken. —
rntmzvi-nzaai\ iets met een wisscber van binnen

schoonmaken, ani mi tcnaj) cm ri aai zvimz aai \ spr.

aai -n aai q \ kw. zva. aKcrnrvin\ slagter.

(hoi^(KV{£nvyi\KW. veel, te veel. G. Vrg. tuaoijw

/ / /
aai aai \ Zie (Kïjw

mi aj aai -n \ kn. gekir, gekoekeroê, van duiven; kir-

, O O /'x
ren (vrg. aai tip.Kn).

iaaiaai'Uijj\'KN. een groot vischnet.— \aziaai axi/i^ daar-

mee visschen.

iaaiaaituij]\Kü. alles op of weg, zoodat er niets of

niemand overblijft. — ultiihti tuiji\ alles opmaken,

zoodat men niets overlaat (vrg. ^iniaai).

[*oi,K)itic)j\KT>s.; [ojiKiitiap alles tot zich nemen, zoo-

dat men niets overlaat (vrg. [tmtminxyi).

iaaiaaiasnn\ zva. laoiaai aan\

o o .
7

.. O
laaiaai nsnn\ en aai [teiKii asnn \ zie bij -naaia^in\

iaaifnaai2a^in\KN.; {ojirj rni z (un/)\ knagen, knabbelen

.(vrg. acniKiiztisni). — ^-namzzsn\ mv., beknagen,

beknabbelen, verknagen.

aaiaaiasiijpKïf. geknars, een knarsend geluid, zooals

met de tanden (vrg. aai ai -n z asnn en arnamasni). —
aai (snaai asnji of aai t&i tui (Kn asnji\ een knarsend ge-

luid maken of geven.

o a o o o o o
/aai 'Kn asnjj\ tast aai Asnn en [xnaaiasn\ zva. taai ai aai z

nyy enz., maar van beesten met kleine tanden.

ai i aai z ai aai z asnn\KN. een soort van groente, een soort

van postelein.

(Kn (Kn asnjj\ aai aai asnn of urn tui Kn asn/>\ ook wel tvi

(Knasnji\KN. opgewektheid; energie, zielskracht; op-

gewekte lust; sterke lust of dorst naar iets. — asi

a,i aai asii ai aai \ tot iets een sterk opgewekte lust

gevoelen.

O
ai(aaizaiaaiztK.in\KN. zva. tuntcrnajij en ulti aai.run \ —

tri itciz n tKn

z

ojiji zva. aci unitKin en aïi hii axin\ iemand

overbluffen, en minachten, met minachting behandelen.

iaaioaiaruin\KN. groote keisteen (vrg. : aai aai run en ,ti~n

aaia-Lin). — uvnaai irun\ een weg met keisteenen be-

puinen; ook algemeene benaming voor dwangarbeid

verrigten. — (a^aai(n,iaiaai\ een weg met steenen

laten bepuinen; iemand dat werk laten doen of dafar-

toe veroordeelen. — tuiuGirKniruijs het bepuinen,

enz. — uKnaaitnA aan\ met keisteenen bepuind, van

een weg ; en krakalwerk.

\aaiaai n.) n\ of aai

m

mj auin

\

kn. kleine keisteen, kie-

zelsteen, grint (vrg. taaiaaiarun). tun axi^aaaai rua\

N., ik vi
i
ti (üi z .m k. hagel. — wn aai (run\ een weg

met kiezelsteenen bepuinen.'— \aaiaai ru» aan\ plaats

of weg waar veel kiezelsteenen liggen. azi (eji ^\aaiaai

nryi!hnn\ over de kiezelsteenen loopen.

a a . o a
(Kn ni aai arun \ zie ioaj thrn run

{KntKii aznn kn. een dek over iets; bv. over goed tot

beschutting tegen regen; een kap over een kar of

vaartuig ; een dek over het zadel van een paard,

zadeldek, anders rti-n ma (vrg. (aaiaaiunn). —
\xnaaiarn\ iets van zulk een dek voorzien of ex mee

bedekken.

[apjaaia^in\KN. dekkleed, elk kleed om het geheele

lijf te overdekken (vrg. aai tEirufi). — {jm Knznyi\

iets geheel met een kleed of sprei bedekken of over-

dekken over iets een kleed heen spreiden.

/: a o
tKn xa \ zie tKn tisn \\

Q/ . 7 . . O
aaiaxi'

/

O

i\ zie bij aai ia \

laiiaw

O
aaiajiaxi.p zva. tKn (hi asiiji\ — <&i thinan\KN. het hals-

stuk van een geslagt beest afsnijden. — ooi tui op cktj

of i<ntia(Kij\ het halsstuk van een geslagt beest,

het deel van den priester , die het slagt.

r\ xm z nri tui n\ kn . onwillekeurig vloeijen van het sperma

(een ace. pass. van (unnriinn).

rntKnznnnn(i%i
/
i\K'N.; (Kn ri tKn z n no tan n\ potten of pan-

nen of borden uitschrapen om het overschot te ver-

zamelen (vrg. arnaiiKnzin^najijj). — rnxnzonniap\

eten uit een pot, pan of bord schrapen of bijeen-

schrapen. — 11 kh z ii nn tun aan \ het uitgeschraapte

of bijeengeschraapte overschot. (LmiaiiKniV"^^

oan\ het laatste kind, de schrabbelkoek.

<Knzciaaj}\ zie bij aai(Uixan\

CV /
aaitiatiai\ zva. aaixa^rnw

/
n aa Kn \ kw. afgeleide Kaïvivorm van aai

woede, woestheid.

ia \ zva. aai
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iKnxcifjitsn,i\^y. zva. ini on cm ui
/j\

ikd asnj\ zie bij kii tu osn^n

ooi,kji<> lim asn\ of om asnxKN. rustig, in vrede, veilig,

zonder zorg voor gevaar; ook wat van een stof,

zooals goud of zilver
,
gemaakt is; kw. zva. oiunz

O
rnru^\ (Li) rn arm rn arui

-f\
t>

f
cun cvlj \ run m/i oifl ^ r:rt

CY a o o O
cih\ cuicuininnji\ \ajtcm tli n\ (uinm\ en cun cun cun

{Sier. Ier et a, gedaan, gemaakt, voltooid; geschikt;

toereikend, genoegzaam; enz.). fan cuimm cm \ leids-

man, raadsman (eig., zooals men zegt, zva. ojiti

cu) cm&:q\). fói <w< ck,j T)\ en ckam ckti tui \ benaming

van twee rijleszetels. fan cxsn e?

i

t* ia ;> \ eign. vxn een

0.0 / * /
persoon in de Manik-maja. cin om cui <z i -n uu ui > en

CKJ) KT1 (Uil CC1 (K0 (UI \ Spr.

O CY O j. / O /o
(Kvthn\ (Kr>(U)\ of (M7«swn en fancici\K.vr. zva. onri m\
t?

'

Tj. Sengk. vier ($£/•. krëti, daad, verrigting, <?M2.

„ . X o
A
/
/$'. omcuj/i). cui cm ^i ckii in \ zva. cui cm^i inonuiw

**
o CY a Sa S o VTO— cvi.h-rj ii \ uikd,ui\ uhmui\ cu kii etc) \ KW . en

kn. werkzaamheden , daad, verrigting, onderneming;

,,-, o / a * O on-
wijze van handelen, cki ti ? cu ikii cui \ of ajicicirnr^i

ajiasn ao\ het hoofd van een onderneming. (uruiurn

cbii\ zie beneden.

icKnas)i\ of r)
{

!KY)(ui\'EJX. het manggatorretje, een tor-

retje, dat veeltijds binnen in de manggavrucht zit

en die uitvreet. J.

a
en ikii tui \ zie ;:hm ui \ en uii n ti asii \\

oiirnirjcui\E.^. een jonge kaaiman of krokodil (vrg.

cana^nruji).

tn{307i'nasM\KN. miereëi, het ei van de roode mieren

(nh^).

(Kil CU1 \ Zie (Kil CU) w

X o o
(Kil tUl \ Zie CKT) CIS)) \\

CY . *
(Kil CU1 \ Zie fall CU1 w

CV a La
CKT) CU) \ Zie Kil (UI \\

amcun^KN. speelkaarten; kaartspelen (Port. carta).

o/ Q
(Kii cui \ zie wiifcj) w

af a a
(Kn asn \ zva. urn cun w

uriTj(unf)\KN. jonge djagoeng, daar nog geen vrucht

in zit. cw ini ;zini cuyj\ vruchten en andere eetbare

voortbrengsels van een land, kleine mondbehoeften,

snoeperijen (vrg. rLii\.irma-nj).

ikii rn-n ruij)\ Kjsf. 1. gom-elastiek. 2. taai, fig. van

iemand, van wien men niet gemaJeJeelijk geld kan

krijgen. 3. de stok met gom-elastieke knop, waar-

mee op de gong geslagen wordt. 4. het paren van

varkens (een varken dat loops is. G.). — ccirini

«sr7^\ een pen versnijden, door afsnijden en afschra-

pen (vrg. rnccizcui^tun);
fig. iemand afzetten. — ckii

nr)nicui(Hij)\ versneden, van een pen; de snee van

O
CKl) (UI CU)

O
«^

^\ ofcKJ) .vrniKii cu cui^\kn. naam van het schrijf

-

teeken p (afgesneden Tjakra). cui ckd cu cui ,i of ck)

ckt) cutji\ een door insnijding met een mes afgesneden

stuk van iets dat lang is. tui cciicm ckd cu cuijj\ een

afgesneden lid van suikerriet; en benaming van een

soort van gestreept goed. — cuicucuij)\ iets door

insnijding met een mes afsnijden; in iets met een

mes insnijden; (afschillen. G). — cucm(ui(uin\ het

afsnijden, enz.; (snede, wond. G.); dwars- of bind-

balk van een dak, boven de wanden en halfweg de

hoogte van het dak.

iKiir)^n2(uy)\KN. geknars met de tanden. cKDfnnmcui^

cki\ knarsetanden (vrg. cmioaicuin). ncn <n ii i on cu) vn z

m in Ti
ruiiUncHi\ spr. — cci rn nm cui ,i\ met de tan-

den knarsen. — oni cEinmz(uij)\ geknars met de

tanden; ook een knarsend of krakend geluid, bv.van

een deur en van een tak van een boom (vrg. orn cui

cn-mcui/j).

i.i) ij u)/)\ zie bij cL^ti'ri cuij)\

(ntimnicuif) of nr)!KT)nn(Uij)\ verkorting van cunricKTi

ni iUin\

n mi ^iiui/)\KN. meegevoerd door water ofwind, weg-

gedreven, meegesleept (vrg. ritKncrun en ikiicujcutji).

(KTi'nni(ui\ of on ickti cui \ en gew. rn n^ cui ^kt$. rijtuig,

wagen , op vier wielen (vrg. on cen cin \ Port. c a r r e t o).

a a a . a a o
(Kn>i(ui\ zie (Kimicipw

rn ckt) il rui \ kw. de zin of beteekenis van een woord of

uitdrukking ; en een van een ander woord afgeleid

woord.

ckti(ui!k-)\¥JN. zva. cuiKT^\ en ajiasn(Mji\ bedreven,

volleerd (Skr. krent ana, snijdend).

ckt) cui cui \ KW. zva. cui ctsn cijij) en ctni cu) cui\ of cru vi^

riTizcKj) (Skr. kretdria, gelukkig geslaagd in een

onderneming. T^rg. ckd cu) cui\).

(kti t) cui il cu \ een bijnaam van Batara Goeroe (Skr.

kirdtaroépa, in de gedaante van een Kirata (wil-

den bergbewoner), een bijnaam van Siwa, die zich

als een Kirata voordeed, om Ardjoena te mislei-

den. PK.).

[UT)CU1CKT)J)\ ZVa. (ni^2(Ul(Kllj)\
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en wiiz asn Mn/i\ of arnainazasn(kiTa\KN. gekrak, zooals oniniz^i), zetel, stoel met rugleuning (Ar. ^ £").

arnaykoji <rui\ leuningstoel. miS,.isiriaxi?ari/j\ stoel

zonder armleuningen.— chnj/n i^(Kin\ op stoelen zitten,

acn na
aj)ji N kw. zva. (ui tui (htji \ <n aai z op Kiin \ au i&i \ en

axi axi (ó)

\

kn. plank; deksel van een graf; het bord

van den band van een boek; de houten schee van

een Jav. degen, die met leer, zilver of goud over-

trokken wordt j de lijst van een schilderij of plaat.

asii hh kh na tKyj\ kastemaker , krisscheêmaker.

nnicM/i of fWMiusvKN. sterk, hevig, streng, straf;

hard van den loop van een paard of den stroom

van een rivier; heftig, driftig, ai ajn z naanma :ki n

m

van brekende takken. oji asnafnrnnaiasna-rnjts overal

gekrak.

aai asn kii \ kw. zva. maa\ een gesternte (Skr. kr et-

tik d, het zeveugesternte) ; ook benaming van een

soort van troepen.

/ cy
asn asn aJin of (kii asn(Kajj\ kn. Europeesch of Chineesch

papier (Ar. ^Xh.^ > van het Gr. yaqrr^, Lat.

charta. Vrg. &a nui oji \ ). asi aai asii (Kin ^ papieren

geld , muntp apier

.

asnasnaji/i of kv asn ajin\ de gesp

aa\asnn\ a,nasnn\ en hii asn/i\Kvr. zva. aaiaiaji (bkr

aau een ilickiw

t>

kretyd, te doen, te werken; daad, werk. Vrg. kii

asn). — (Eiaaiasnn\ werken, doen, maken.

aama asn n aan \ KW. zva. kii na ai asn z aa ,a\ zie bij niasnw

o •• ... O O
(kii asn aaij\ zie bij aai asii aain\

O/C) 7 7 77- O
aai asii amj)\ verkeerde spelling voor (kii asn ann^

[aaiasii arin\KN. een hagelbui van steenen of iets der-

gelijks. — (S2''tf)
/1

<r>2/r een hagelbui van steenen of

iets dergelijks gooijen.
^1 xsii m \ mv., en op of

a

naar iemand of iets een hagelbui van steenen of

iets dergelijks gooijen. — afn,{3i lsrl crnJl °f w
*5|

<b,<7
j|

asnaiinx in een groote menigte en aanhoudend als

een hagel- of regenbui neervallen. sj
*?i ™>r

het gooijen van een hagelbui van steenen of iets

dergelijks; het schieten van een hagelbui van kogels

met geioeren.

rji(Kiiriasnaiij\KN. ; ai urn ai asn aiin\ schraal, van het

loof of de vruchten van hoornen, daar weinig loof

of vrucht aan is; schraal, armoedig, van iemands

voedsel.

O O
(kii aji asn ann\ zva. (kii asn aain\

(kii ni asn, cmn\ zva. {(Kn asn arnjt\

hKii(Ki/j\ zie (Knna(Kin\

a . O Q
i(Kiiayijj\ zie (Kimi(KJin\

(Ki)(K.i\ zie bij ajn ast ajiji\

a . / o
[(Kil (KI \ Zie (K11VAW

o . / a
11 ,(K11 Z (KI \ Zie (Kil 13ÏA

rni(Kiizn.Ki2\K^. een (van boven digte) broeikorf ofha-

nekooi van gevlochten bamboe ; een dergelijke korf,

daar men wel een waterkruik in doet; een langwer-

pig ronde korf, bij de vischschers in gebruik.

aaiayi\ zie bij Ojii aji ojijj\

CV . ...
aai ayi\ zie bij (en oji (uiji\

a,iiLi\ gew. tiltgesproken als kroèsi (arn<KJi\ of il

a-O
oji hi) ïi (Kii

O o
aftinifKOJI Of (WM.(^N., MM\L, <?Jl(Klï(Cl(Kin\KI.,

kris, Indische dolk of ponjaard, daar de Javanen

van alle standen mee gewapend zijn (vrg. ajinacm).

— tbimtKOjp poet. met de kris steken, atonvwari

niK^y\ elkander met krissen steken. — (KuniiKi^i

on n \ a.dj. ö asi (Ki ,i of ao Ojöj, oji, azi aan en oji aaiasi ,hijj \

met een kris in den gordel.

a-rnnKK^^KN.; asini(Kyi\ een vat, of al icat hol is,

van binnen met water schoonmaken, uitspoelen;

ook zva. aiisi2HKii\ — ajiasinrta-Jins het uitspoe-,

len, en zva. ajiiiasiini(Kin\

n hu -n ki i of ii hiim >?-.? ^~i(Kin\ kn. naar de letter , let-

terlijk genomen ; bv. als iemand in het donker om een

fakkel vraagt, en me?i dit dan naar deletter neemt

en hem een fakkel geeft , maar zondert die aan te

steken. aji(Kiiiiaia<mi(Ki^A.(Hi[\\ antwoord naar de

letter, (kji ikii cei ri aom (Ki^A.arin\ een raadsel , waarbij

men alleen de laatste lettergrepen van de woorden

opgeeft, bv. rt ii^iri am,K-n/j(Kiao\ voor rniKiirirCin

cy
ai ei z r) au z Kiin l?j ^? asni aa \\

asn^h(Kan\KW.; (EiKnna/Kin\ zva. (ktikii\ zich scheren.
CJl

X— asinrxKKp zva. asmKn\ iemand scheren.

HHmw|\ ace. pass. van ajnnMf\ bij ongeluk ge-

sneden worden.

.?)M)?ti.H|\kn. boekdeel, ingenaaid katern papier

met een omslag (Ar. kor ras, boekdeelen). asn kii

fn,Kiizii(Kin\ een boekbinder. — ai asi z ïi (ki n\ in-

naaijen; een boek inbinden. — sji n asi z na (Kin\ het

innaaijen , enz. ; en zva. asn kii ri ,Kn zm ^ip

w^kw. zva. ojiiaji\ (üiajiasn\ en wm2^\ ook

eign. van een incarnatie van Wisnoe , den Vorst van

Dwdra-icati (Skr. kresna).
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Kn i] kw. een jonge vrouw (zeer jong. G. Skr. Kdrs-

ni, de zoon van Krësna, en een naam van Batara

Katna).

tmOsjnmn\ zie bij tkmw

aai D mnkvv. zva. vn ns\ «snthp en wn vi l))\ (met

iets ingenomen zijn; beminnen, begeeren. G. Skr.

karsana, trekkend, wat aantrekt; maar waar-

schijnlijk is hei het passief van vn vi hi). — kh

/ o o
mi vA<m\ zva. vi] vi >\ nas» ut un ek en ii crm rn r

(itrnMam^KX. geruisch of gedruisch, zooals van door

een sterken wind bewogen bladen, of van een langs

den grond gesleepten boomtak met bladen, ook ge-

druisch van een sterken stroom en van een stort-

regen {vrg. tm m wn i . kh vi un
j
en >j h >i >i m ?>77 )).

— mi ei kj ten )\ zulk een gedruiscli maken; rui-

sclien, van de door den wind bewogen bladen van

een boom.

i.ii i°) kii i\ ongebruikelijk ; km wkm i.i r kx. een soort

van koek.

hii ui hii 7,kx. gedruisch, zooals van bladen, daar een

klein dier (bv. een rat) door heen loopt {vrg. \aai

O

°f ^

o o

O
(tJiomji \chivki hii i en kii ?) hu i). hll El U) hll

hu i zulk een gedruiscli makeu; ge-

druiscli maken, zooals van een aantal kinderen

{vrg. ui &ï<io).

i(Knojiinvn\KS. geritsel of geruisch, zooals van de bla-

den van een boom en andere kleine vooricerpen

i Cl s
o o

{vrg. hiiKimii en unajibcnn). — tfn &t(MOfnji\

ritselen, ruisclien. mi eiki hii tm ^i hu vi m oon\ sjor.

kii r.) hv
i
kx. gedruiscli van veel stemmen door elk-

ander, zooals bij een garebeg en van een menigte

kwakende kikvorsehen; ook van een piasregen {vrg.

^miKimi/j en kv ki hii n). — hii\_EiKihii/j\ zulk een

gedruisch maken.

ii hmiMïny}\KS. gedruisch, zooals van drooge bla-

den, als men er op trapt, en van het gesleep met

sloffen over den vloer {vrg. >mih~imi-i\ ii wnzaJiamji

en ii hiuriKUKiifl). hii ii hii ui ii , hi ri .ki hiijj\ spr.

— hu n Einmmii of hii ri ei ri K7 kvji\ zulk een

gedruisch maken.

•ii -K77? ki ki7,i\kx. gedruisch van bladen door eendaar-

in veroorzaakte beweging, zooals vjanneer er iets

doorheen gegooid wordt {vrg. taaiajiarnji en 11 hrnri

<r> ki hii i). ivi .vu hu en nn i ki mn i\ overal gedruisch

door de bladen.

ii hu? ii Kit hu r,KX. gedruisch, zooals wanneer men

door zwaar zand loopt; grof, van zand; ook bena-

ming van de op de West-Indische wijze bereide

koffie {vrg. hiihi hn i\ 77 7,-77 77 ki hii.i\ ?i kiizki 7,-77

)

o o .

en hii ip hii/i).

O . 7 .. O
hii ni ,?o hii m/i\ zie bij nmhiiw

hnnj\K^. zva. hnriniiw

hu 11 vi \ zie bij n vn -\

3<n Ti tui \ zie bij mi 11 \\

77 1.11 ril o \ zie bij mi ni w

7,i7 -7 7 vi ki 1 1 zie bij kii 11 > \\

hll 11 VI ki^\ zie bij 1:1 l 11 7,7 7\

7,77 11 11 z.vim/i* zie b ij 11n ? vi w

i.n om7 7\kx. geruisch {vrg. 7,-777.77,177). — 707 eiki

hii 1 of kii ei vi hii y gedruisch maken, ruiseken,

zooals van een waterval en van veel stemmen of

geluiden {vrg. 1.11 ei vi 1.111 en 1 .77 jii o hn 1) ; ook

het stroomen van water door een openiug van een

dam {vrg. 177 eivij).

1. n vi hu 1 kx. geruisch of gemurmel van het water

van een fontein of kleine beek; ook eeu hitje, een

soort van kleine paarden van Koeningan. — kii

ei ri 1.11 7\ ruischen, murmelen, bv. van een vliet

. o o
{vrg. hii ei vn hii 1 en hii \ei o kiii). — hiivihii

7,7) een vliet of kleiue beek.^
• 7 .. O

^77 vi 7,77 ?\ zie b(j hii vi hiii\

kii isi kii i\ zie bij hiitihn/i\

'Kji vi hii 7\KX. gerommel van de buik. — hii^Ejmi,

kii 1 \ ruischen van water en van vele gehdden;

rommelen van de buik; aanhoudend knorren {vrg.

o o v

{hii £ 7 ui kii
f

en hii ^ 7 vi kii n )

.

rn kii ri ki hii ,i\KX. met een holte of holligheid, door

uitvreting of uitknaging {vrg. (nhiyw viihiii en

en .Kin vihii/i). — ri 3111 xj) kiij\ iels uitvreten of

uitknagen; in een boog aan de einden een inkeping

maken voor de pees; en een weinig dunne stof la-

ten loopen, terwijl men ligt, van iemand die diar-

rhee heeft; ook gedurig uitloopen van bloed, bij

een bloedvloe ijing.

r>1 KIM VI h!1 ,1 Of hll 77 <D Z 0J1 hll (1\ ZVa. 11 [hliri V.1 h1TJj\

maar in een sterkeren graad {vrg. ook n hn 1 xji min

bij ,vii vnmifi). — 11
' vnz xji mui\ zva. on imri xji mi n

in sterker graad; met de vingers en den duim knij-

pende uittrekken of uithalen.

rn hin 77 vn i hn /j
\ kx. zva. rn hii 77 ?_'7 hii 7 \ maar met
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dieper holte. — (n ucid n (u>i t irn \ in iets een holte of

gat maken.

(Y)t(KT)zrr)(iJiz(iciji\ ongebr.; rnttKnznncuiz&ci (ki/)\K'N. alge-

meene benaming van veldgewassen , die op tëgals

verbouwd worden, zooals peulvruchten, djagoeng,

katéla, enz. {met uitzondering van rijst).

tttaiaj}asnj)\KN. een Land, koor-d, touw of draad, om

iets Lij of aan elkander te kalen en te kouden (vrg.

(hnaj)(ibn/i). — wnaj} asnji\ iets met een band, enz.

bij of aan elkander halen; een gebarsten pot met

een band er om keen bevestigen; een keurslijf rij-

gen; een soldaietrommel spannen; ee7i scheur van

een kleed met naald en draad bij elkander kalen,

stoppen {vrg. (UT)((t~rn <&i asiin\

O Cl O Cl
i!Kl) (O) rlSll/1 \ Zie 11 OJi aa/j\

(ihfn (t>i asiyj \ KN. ; (hm {jen hji ashn \ wemelen , krielen , zoo-

als van een menigte kleine vischjes in het water en

van een menigte menschen {vrg. cm ces ttn asnn).

{9-ni aj) nsiijMs.'W. zva. rn [arnzrnfHT) ? asnjj^ KN. klein of kort

van gewas, zooals van rijstplantjes
,
gras en hoofd-

haar, i+m (U)(<igi(i3)(is»j) en{jria3)(isnj)\ klein of kort zijn.

O 7 .. o
toni (O) as}i(hn/)\ zie bij n oji asn

\j)

\

t(hni(i3)Mji kn. karde woorden. — i(ciaj)(Ki,)\ tegen

iemand met karde woorden uitvaren; iemand goed

doorhalen, duchtig den mantel uitvegen.

o /' O j, Q
((kiihji pi \ ooi (V) p9p of omn ,u) pi\ kw. zva. cut cm ihn/)\

— umaj),pA\ (ei.vipi\ of (cmajipi.\ zva. tuiantw

(hrnihnajinyk^ zva. nrtthncm {ioaarschijnlijk van het

Skr. we sta, insluiting, omheining, omgeving, pk.

Zie (i3)<vA.\ en dan moet het de freg. vorm zijn van

oaiaj}(pi\ omgeven, omzet, en dus overal omgeven

of omzet. Vrg . oni ti -o pt\).

onin tv) v&\ kw. rand, zoom; lijst, lijstwerk. G. {waar-

schijnlijk in poëzie om het rijm voor ornmajivA).
GJ

(ntoniziuitruyisKN. oneffenheid, ruwheid, zooals vaneen

onbeschaafde plant. (uitiS)ïnr)Fornzaji(ruij)\ overal ruw,

overal met oneffenheden; onbeschaafd.

iwM.u)\KN. naam van een olie of vet, dat als zalf

tegen een zweerachtigen huiduitslag , en ook tegen

spruw, gebruikt wordt; ook naam van een residen-

tie en een daar doorstroomende rivier.

(joiiünKN. een soort van pek of stopverw, van een

zekere harssoort en aardolie gemaakt , daar men de

naden van schepen mee stopt. — (S? 1^ ^s me^

zulk een specie stoppen of digtmaken.

nn i^rnv ie»

\

kn . potscherf, scherf van gebroken aarde-

werk {vrg. ten ruï) ; ook benaming van een gering

hoofd of beambte , wien na eervol ontslag nog eeni-

ge diensten opgedragen worden, waarvoor hij een

toelage ontvangt en 't gebruik van rijstvelden heeft.

on)m (ïx/i \ zva. (henn (o w

. O
on) (U) ro (uij) \ zie (Kii ru) ajin \

(kii oji\ of (Kii cui\ of (kii (oi \ eign. van een Panditd,

zwager van Drona {Skr. Kr epa); ook kw. onbe-

leefd, G. {waarschijnlijk beter onvriendelijk, liefde-

loos; verbastering van het Skr. akrepa, van

k r ëp d , teederkeid , meewarigheid).

iMit-nra. naam van een zeevisch.W
* CY

om x.) \ (kii on \ of (Kn (ui (li \ KN. naam van delfstof met

blinkende kristallijnachtige oppervlakten , wel ge-

bruikt voor steentjes in ringen, voor rozekransen

en lovertjes; {ook zalf. G.).

(Kil (Ul\ Zie (Kil (UI \\

cy .
^

(Kï) (UI \ Zie (KI) (UI wV
CV

(Kil (U)
t

\ Zie (Kil (L) \

o
(hiinn

(Kii tui iui/)\ zie bij <un (ui (Liji\

iuij)\KN. harde loop of ren van een paard of

buffel om het beest te oefenen tegen een ander beest

om het hardst te loopen; het driftig vliegen van

een haan tegen een anderen haan , om hem te oefe-

nen in het vechten; ook wel gebruikt voor (cmrui

(ui-^i(Kij)\ wedren {vrg. i,,,n tuin). — ccinajij) of

(unuci (uij)\ tot oefening hard rennen; snel en met

drift spreken. — om\(énn iuij)\ zva. (Hn cedh (cnnx

— (cin(ui^iojoni\ of i (ei (ui-^irn (Kn \ doen of laten

rennen, bv. een paard, om het te oefenen tot een

wedren. — omn oji _? onj)\ om ket kardst loopen

of rennen, bij zvllc een oefening.

uii «jïo^xkn. digt aan elkaar; nauw aan elkander ge-

vlochten, bv. van een peiger en van vlechtwerk;

dikwijls, dikwerf, {het tegenovergestelde van (un

rr O O- Q^> O O . , t ,

ii \ Vrg. (K,mi\ cuïiuk)). — (ei tui (ui ~~i\ iets digt

aan elkander doen sluiten of digt op elkander doen

volgen; iets dikwijls doen; iemand dikwijls iets

doen of met iets aankomon, bv. met verzoeken.

o o
(Knm (ui,)\ zie (Kt)m (cn/)\

(kt) t) (ü)j)\ Ar. l 9 . ^., kn. (Arabiscke) letters; be-

rekening van den dag daar de eerste verschijning

van de volgende nieuwe maan op valt. {Een ander

zie bij nwj2Tim\ 2.).

O
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n himi 1.1 p 1. «ie bij iunnri(Uin\ 2. j nu -n il/j
ƒ
o/

;,/,i) ui o. in overeenstemming o/ evenredigheid

met iets anders ; accorderend , tv;? iemands bereke-

ning met die van een ander; en zva. tuiasnasnmasnjis

{Het is liet ace. pass. van om t\ w/j KW. zva. l,> ;i

in evenredigheid met iets anders, Ar. L i ~ .

'oerph, overeenstemmend, accoord).

i) i.n ? n ii li j kn. witte schurftige vlekjes aan den kop

van een haan, door verwonding bij het vechten ver-

oorzaakt ; zwarte vlekken aan vruchten ; ook bena-

ming van een zekeren huiduitslag. — hiiijhiuijn

(Lil of ij hii? rpn n Li? n n v> 7 gekookte rijst uit

de pot of nit een rijstmandje (>i Li) nitschrapen

(vrg. 71 hii? r) 77 in i). — » ?,7? ? 77 ~n li ^i hi r zva. n

ij hii?oji i ?,7 (Hl/l\

hm (u li \ zie /.t; ij \

amajumyi kx. spaanders en kleine af haksels van hout,

voor brandhout ; ook ui Lihiii ofm li hii j\ drooge

bladen van suikerriet, die tot brandstof gebruikt

worden. — Li.Lihiij^ hard droog, bros van droog-

te, zoodat het in de hand ligt brokkelt en vergruist',

brokkelig.

wnOsKKn/i kx. kruimelig, dun, van témpé; valsch

,

nagemaakt, van geld, zva. lij wj \ (vrg. Hnojtarnn).Ooi 77 .
,

.— .ki &i
;

m/ li hn ;.\ zeer kleine zwarte mieren. —
uxn (ui uva en kïi cjl/m:?- kruimelig, broos, van

iets dat gegeten wordt, ajite/incfnan vnajia<nji\ hij

eet kruimelig (weinig), tuniuitgn &i<uianyi\ kruime-

lig, tot in kleinigheden kiesch of keurig, ?_?? l~i

o a o o
m) ei D hu 7 hi vm hu m hn

j
. spr.

[om u tmji kx. een toespijs bij de rijst van het bin-

nenste vlees di achtige gedeelte van buffelhuid, of ook

wel van visch, broos in olie gebraden.

ni trnz li kii ? kx. het blad van den Tal-boom, waarop

de Javanen in vroegere tijden gewoon waren te

schrijven (vrg. asnaruin en iiixu^).

(toiLjhiii'K?;., bemorst, zooals met vet of slik, bv.

van iemands mond of handen (vrg. rn Lihiij). —
K1l^j IJ/

1] h
2lV

schraal en dun, zooals van het

padigewas , het hoofdhaar en den baard.

r) 7,77 ? n Liihiir kx. sappeloos, voos, van hout en sui-

kerriet. 77 7,77? 77 L7? 7,7? 7 Ol hll 11 • El l Tl (Ui t {K11J1\ m&üX

den halven wasdom bereiken en door gebrek aan sap-

pen verschrompelen en afvallen, van een vrucht,

zooals een djamboe of mangga. — ?7 hiuiiuidhii

tOJÏ hll Ij EU Ij LU hll hl 1 0J Kil 11 , E i
I? 77 7_ 1 ? 7,7? (Hl ,1

\

door gebrek aan sappen verschrompeld en afge-

vallen, van een vrucht.

hiKLi< (Kiji of hn li ki r kx. muts, slaapmuts; ook de

vorst van een dak, waarmee de nok van een dal-

bevestigd wordt (Port. carapuca; en vrg. rciisi).

77 ?,7>2 77 lii ki »\ KN. uitgevreten , ledig, ijl, bv. vanpa-

di en katjang ; ook vermolmd, week, van hout {vrg.

v ^iKLin^fj).

Kil .11 77 Ll^l hl/J\ Zie bij (Lil (LI LI 1

o o
1.111) li ^1 hi 1^ zva. ij hii r~> 1 li ^1 ,Kyi\

a . ,.. o
n hiitni Ll~i hl i\ zie ölj (lll-ri .-ui\

ï.ii yii.iirK. I. een tot afschutting omheinde plaats;

een omheind park voor herten en andere dieren,

hertekamp. — II. hii kj i hn i of himi Lijhii p

het geluid van een gekletter of gerommel van tegen

elkander stootendc lansen of schilden, of van pij-

len in een pijlkoker; getrappel van paarden of van

veel stappende personen (vrg. ^jyil^V h11 hJ 1

K>i
1

en rjhiiipMKVp). — M/5^|''3r zu^

een geluid maken, kletteren of rammelen. — ttn

ZA
A\ een plaats door een omheining afschutten.

KI) LI ] 1 .77 7 Of hll 11 LJ JKni\ Cl 77 7>?7 ^ 77 XJ 7 ? Kil 7 of

i. n ij il '77 li j? r.7) 7 > kx. gerammel , zooals van een

groote hoop geld, als men het bv. naar zich toe-

haalt (vrg. taiMnacnj)\ II. en ^[aaniBi^n). —
/./f j.i ij jhii r zulk een gerammel maken; klette-

ren van tegen elkander rakende wapens,

ij hiiLijhnpKS. iets van smalle plankjes nevens elk-

ander, zooals voor een bruggetje en voor een klap

in hoornen tot verjaging van de vogels; jalousiën

van een venster, l^ n irn ili 11 kiklj ii
kii /i\ venster

met jalousiën.

Ij hll ï 77 L 1
j

? 7,77 7 en hll 77 11 1 77 7_7 7 2 Kil
j
\ ZlC 1^K77 (LI 1

hll j\^
~~y o

hlllCl\ Of hll.IJl \ KW. ZVa. (E 1 hl hll LU hl, 1 Of El hl hll

zniLiihi.p anders ki isij hii ih genoemd', (ook naam.

van den vogel, die anders ie/imw (un tut asn genoemd,

wordt. &.).

Cy cv
BQiao»\ of hn/icj,\ ook am(wi\ of ornaat*. KN. een groote

leêren tasch, reistasch; leêren randsel (vrg. hii(Ki\

en Knin).

o cl' oS q/
:hiiici\ hii(ici\ hii ui \ en hu nsii \ kw. zva. (uiin_K>\\

o/ Q/
, j

kx. ?,7/ 1,7 n en kii isii \ van een vrouw, te doen

hebben (gemeenschap hebben) met een man. hinui
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utcnrii(hcnjj\

(h,j(iK(U)\ in liefdesgemeenschap leven met een vrouw.

o/ O
iHTi(U)(Kjinn\KVf. zva. cun rui ^ cm cm (Ei mji\

[io](ij)\ rnuKTi2(ij)\ chma.cn \ of acn ra \ KW; zva. cm (rui

ihcn p (K£(bi(Mj}\ (hntuirè&s en (imrn\ vergramd,

gramschap (Skr. kroeda, kröda en Jcroedda.

Vrg. Ti(ij)\ en iimzcij)).

rrn(iJ)\KW. zva. ren im cui rnijj en ren on rui z 11 rs: z ren n\

te ver gaan , om terug te treden ; voorthollen (waar-

schijnlijk passief van tun oji \ zie rrnra).

CV
renciJ)\ zie rcnrj)\\

CV . *
rencu)\ zie

O

(Kna(j)\ zie trenciJ)\\idrna

(kti(iji\ zie [ttend

(hen (ui (in (ui n\ zie bij om a.j) (ui

n

s

iiircnzi'irjiz\KN. gordijn of kleed, waarmee iets bedekt

wordt; gordijn, waarmee een plaats op het erf af-

gesloten wordt, om daarachter een jonge te besnij-

den; en zva. 11 cun ri rh \ gordijn van een palanquin

(vrg. 11 {tuin zri cun z). <ri irenz rn a.5) z na (un \ een voile.

mir^asnji of ren cuirs: asnj]\Ki$. kleine beweging van

het lichaam, rair^raitun rs)i\ gemoedsbeweging (vrg.

renthpernn en reniir^zrairi). —- azins: osnn\ zich een

weinig bewegen, zich verroeren.

//Kw<Lfcï\KW. zva. cmiuvi\ (Skr. krijd, werk); kn.

kunstwerker, ambachtsman, zooals een smid of ko-

perslager ; ook algemeene benaming van een klasse

van beambten van den Vorst voor allerlei ambach-

ten (vrg. (uin(rm\ en ojiojui).

„ wO o TTTrnirenzrn\ (hen ri na z

m

\ zie ((uw\ 111.

S / , /
raicvn\ ten rnn of (Kii (im \ kw. zva. cm nq ui \ en oji cni

vjcujw kn. zva. cniij(ui(hnii(uiz\ een hoeveelheid

rijstveld, als één man met zijn gezin bearbeiden

kan, anders cun cun genoemd (Skr. karjja, te doen;

werk; bezigheid), aai om cuma\ zva. mi 11 ui raor) oji z

cuinaw raiiunrairn\KW. de maker, de schepper. —
(Hii(uiii(b(ijj\ zva. ern r> (ai (vu cmjj\ — (ui ren rn\ hetz.

— oji acncLvi cm n\ KW. en KN. zva. cui cm 11 cui (tu ctnj \

iemands bezigheden, waar iemand zich mee bezig

houdt

(kiicivi\ zie bij
f «4^

^rojj

III.

(Hi/)\KW. zva. CHll 11 ni (Hl f)\ (Hll (TUI (Wl (KIrn^n (hDJf' *2A

rnn^ZCUKKl (K1J)\

l^i(iii(hnn\ zie bij cij) cun ckij)\

(Mncbwctcnji^KN. gekraak, krakend geluid, zooals van

o O
onrijpe vruchten, als men die kauwt (vrg. [ttciirn (xpn)

fioi!iii(hcnjj\KN. gekraak, een krakend geluid, zooals

door het trappen op doppen van noten, kastanjes

en dergelijke , of door het vergruizen van iets dat

broos is, zooals beschuit (vrg. irentiircnj) en narn

kiij)\ — (ten >, (Ei in mi n \ kraken, een krakend geluid

geven; krakend.

\Kn(hvicurij)\¥.is. een Chinesche aarden koffijkan.

r)
{

,yiizr)(vnz(irnjj\Kl>i.; iE.1 ruin icmizii rnz ren n\ ook cei

iuïcncmiz(nrnz(mif)\ dieven, die met zijn drieën of

vieren 's nachts met geweld in een huis komen en

zich meester maken van goederen; halve kampaks ,

daar men onder urn aai ~ji ikyiji een grooter troep roo-

vers verstaat (vrg. cwjih). — w rcciz >n tvn z turnt en

ii (ui z iii.ii z ren /i\ zoo bij iemand in huis komen en

zich meester maken van zijn goed; op iemand of

iets met zijn velen aanvallen; iemand of iets met

zijn velen grijpen, aangrijpen of aanpakken; ont-

rukken, ontscheuren, afgrissen, ontweldigen (een

ander riunzrirviz tmin zie bij onunzonunz renj ) .
—

rnir)i(Eizr)(thiZ:hnijj of ren cei on na z ri tun z ncnji\ met

zijn velen tegelijk op iets aanvallen, zoodat de één

den ander verdringt; (ook het gevoel van kriebeling,

jeuking, prikkeling, over een uitgestrektheid van

den huid. J.). — ri niniz ri rn z arn rnjj\ op zulk een

wijze, dat men met zijn velen tegelijk ergens op

aanvalt.

imiciAji(injj\ zie bij nn cvnra n\

/ - . /
rcnrn\ zie ren rn w

crnicviii^ een klanknabootsing van het geluid, dat wa-

terkruiken of holle bamboezen veroorzaken., als zij

in het water gedompeld worden, ren (rrrirnnrvirj) ren

/ o
ii rn cun(Kfjoii(ipunj\ spr.

irni(Ei\ 1. KW. zva. asnrsn\ rniui^

imiS\KD., heuschheid, beleefdheid in het spreken;

welvoeglijkheid; heusch, beleefd (Skr. krama, ge-

regelde, behoorlijke gang, regel, orde), cun ci^i nmi ceji \

de beleefde taal, die de mindere tot den meerdere

spreekt, en die door ambtenaren en aanzienlijken

tot elkander gesproken wordt. irencEi mn'cm ruiji\ het

hoog-krama. irai cei iun ra \ puik beleefd in het spre-

ken; zeer heusch, zeer zachtzinnig van aard. wri

(Eirnrai\ edelmoedigheid, edelaardigheid, groot-

moedigheid, ah chen ,i<n (Ei \ spr. — icuicEichrn^mfntheiis

een woord in de Kramataal overbrengen.

II. ukii(ei\ in Krama ook wel iicntEi \Ki. van ni

tun/Eiw KN.
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én en otvkhvs trouwen, huwen; het trouwen o/hu-

wen; getrouwd, gehuwd, in den echt verbonden; in

poëzie ook zva. a£?asnwnt£/i (zie ben.) of on cv tonus: zw

— <&kui wn(&t\ iEi(uimri(Eji\ hetz. — (uiMmiBis of

a a a o
Mihv tE)\ en oji\hii(ei\YA. van tunn(cn\ en (uinrui

(kv\ het trouwen, de voltrekking van een huwelijk.

Q Q o a o— (ei:hiieji(hi\ (Ei^Hvon (&?y\Kl. van ncir)im(Ki\

en mt)M))j\ iemand trouwen, tot vrouw of tot

nemen. — itci (ei hv ^m <nrrti\ (Ei[ hv (e i hv ~m <n

o o

i \ en (u

ei \ zie ihii.eu II.

in (Kil \ of (EJi umi (Ei ikv ~/jj on hv \ en

hv (mi \ KI. van \<pyr\ * n <xn ~?> 'n <kv \ en (C) on (kv ikv ~i>

oihv\ iemand doen trouwen, uittrouwen, uithuwe-

lijken. — (uot£)K),i of (ei ihv iei hiji en XjIihiiii

(ntBia<yj\Kl. van <mon(ui\ en tio <bi <omji\ huwelijks-

feest; bruiloft. — (Li chi i hii (Ei \ tui ara iKiif&i

o
(Hll (El \

ihii,e)\ of m),£/\kn. huidmade of zeer klein rood

wormpje dat zich in de huid vastzet en groote jeu-

king veroorzaakt; ook maden in de buik en in de

aars (Ski-, krëmi, een worm in het algemeen. Vrg.

o o.
ithrniEi).

fffoi«'j\KW. zva. (U)iri\ (Skr. fcrimi, worm. Vrg.

o.
(NT) (El).

[tgn ;no. maden of fijne bijna onzigtbare wormpjes

in wonden en in de schaamdeelen (vrg. awxen). ax.i

nn\*m(EJi\ een korstige uitslag op het lichaam, een'^
venerische kwaal.— [hij (EiKiHin\ dien uitslag hebben.

CY a . o
HV El\ Zie (Kil (E1W

(Kii ieji\ 1. kw. zva. (uicHpi, en ammaiKin (Skr. koêrm-

m a , een schildpad). 2. zva. {hii^eiw 3. kn. dadel

(Pers. [^ ^.). mi asn ei \ dadelboom. n v)2^ihv(e^\

dadels. (i)n!^inviEi\ dadelpit.

(Min-KEyi of ajnnr)(Ein\ Ar. ^Lrs-, kn. wat door de

godsdienst verboden is, niet aangeraakt of gegeten

mag worden, het tegenovergestelde van aai rvimji/j

(vrg. (hDcmj). on auni ninii <~n on (Ëi r> n-i (eijj\ in 't geheel

niet verboden of ongeoorloofd, (ei oji act rvi <n iei /i\

*)
r
s\\) Asuwv«> de heilige tempel te Mekka. —

azmn E.in^im\ iets als ongeoorloofd verbieden; iets

vermijden, van iets zich afhouden.

acn.oji e^\KN. lust, vermaak of liefhebberij in iets

hebben of vinden (waarschijnlijk ace. pass. van (ei

(ui (Ein\ zie tui (Ein\ Vrg. (in (ekki/j). hv cuton <ei\ voor

zijn pleizier. — (kii mi <ei ckiji of ikv hv oji (ei (hiji\

iemands lust <?ƒ liefhebberij-, waar iemand zijn lust

of vermaak in vindt. — cui hv iui iei ikiji\ wat tot lust

of vermaak strekt; liefhebberij.

(Kiinr>(Eij)\~K., HVHiHipK., zending, bezending, van

qoederen; en zenden, sturen, verzenden. Himnsei

t. • ü n O o o O o
(in\ een briei zenden. (KiiiKimi (Ein\ ikii (Kn (ki(kijj\

het een of ander zenden als geschenk. -— anno ie/ijis

(iziiKiKi/j\ het noodige sturen of zenden of ook loei

zelf brengen , voor iemand, zooals het eten voor

iemand die op liet veld werkt of voor een gevan-

gene, en de ajiannoJi%\ bloemen, olie en wierook

zenden voor afgestorvenen naar hun begraafplaat-

sen in de maand Boewah. axMKnnKEiKn (éioinrmoo

rini^\ schertsende verwensching van een man door

een vrouio.

aan iemand, iets zenden; iemand iets, dat men

(ciniiEi\ (ci (Ki kj \ mv. , en iemand.

zendt, meegeven, met iemand iels zenden.

O >3%&
O

'V
iets zenden, toezenden.

opzenden, overzenden of overmaken aan iemand;

iemand, zooals een geva?igene, opzenden. — (Knm

470 \ (kii(ki!ki(kijj\ wat gezonden wordt, het door

iemand gezondene, rti dti (Kimn (ei (kiji\ een brief, mn

:E1!K1

V
o o

(iei iKin-i cel (Hi n\ regenbuijen vóór de regentijd, regen

, a~ CY a„ a am de oostmoeson. (un,arrn atn oji tui asn jww (ki humrnomn hu mi tui asn ? (Kfi na (hi ',

a a a . O a«
(Ei (Hi/j \ spr. — (uiHnm ei/) \ (ui hii hi hii\ \ (tu (U)

rri\

ki.) bezending; wat men iemand toezendt, vooral

o o Q
als geschenk. Zoo ook cui hu htim (eiji en oji ikh ikv

(ki(ki/}\ — tui (eim (eiji\ iu)(ci(Ki(Kijj\ het zenden,

enz.; (ook zender. G ).

(tjhv (UKEi/j kn. verzinken, in den grond zinken; zin-

ken, van een vaartuig (vrg. hii(ci(eijj),

ikv nn (EJi \ KW. ergens overnachten. G.

kii (Ei

q

\ kn. naam van een plant, waarvan het llad

tot geneesmiddel gebruikt wordt.

i(KV(Ei(Hin\KN. opstandeling, iemand die in opstand

komt of is tegen het gevestigd gezag (vrg. ^arm

(tli/j). — ixntEi (hi /i\ tegen het gevestigd gezag in

opstand komen; opstandeling worden; als opstande-

ling de wapens voeren; muiten.

hv(ei(ki/j\k^. zva. (uihv\ draagstoel, draagkast, zoo-

als die, waarvan de Chinesche vrouwen gebruik ma-

ken (vrg. on[Hiizri(cvi\ en asnarni). — (H
V>

!E
1\k1)

(E
1\

(hi/}\ schemerend, onduidelijk voor het gezigt, zoo-

als door verren afstand of door een verblindend

licht. ( Vrg. arci (ea asn tsi asnn\ ).
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OTjT)ejn^\KN. eigi engel, die de regter-

zijde van den mensch bewaakt {vrg. iniasrixmmjf).

huntEi asnjj\ zie mn nnEi (i^nj\

(Krj^iasnj)\ zie ccrn (Ei asn n\

om ni (E-i {bii
fj of i*oï Eiasii.p Arf^)X, eere , eerwaar-

digheid; en een wonder, dat door een heilige, zoo-

als een Wali, gedaan wordt, zonder daarom aan-

spraak te malen op een prophetische zending {vrg.

es/j ,foi .7^7 (isnji) ; vooral een wonderlijk, buitengewoon

verschijnsel op het graf \>an een Wali; ook begraaf-

plaats of graf. ccirj mi, rm (Biasnas: (uyj\ spr.

luw £7 (kojj\kn. ; dfz e? ïki/j\ Kr. , i,~n i/?c e? x? i\ kw. , zich

het hoofdhaar wasschen {zooals met een loog of ia-

m arindewater) ; gewasschen van het hoofdhaar, is:

(&i£j>q\ zich het hoofdhaar wasschen met bloed. —
Mn/En oji ^a\ ajn -urn een oji ^a\ iemand het hoofdhaar

wasschen en reinigen.

om cl,i {si ^i (uiji \ zie cun (Ei ^i (ki,i \

(hwtziZi(njiji>KN. in een digte groep bij elkaar; digt

aan elkander gegroeid, van bladen {vrg. on hii? ri eiz

oruji en tin (&i~Ji<n,<iji). — xi ei ti n.i i\ zich in een

digte groep vereenigen ; digt in elkander gegroeid

.

zijn. — .untzi -^? ru on /t\ een gevormde groep o/bos;

bij groepen, bij bossen.

onnfrn?in<&i~ji2aTjiji of rn <Hin 2 <n (En -~n i <njiji\~E3S . bos, tros,

zooals van met de steelen zamenhangende of

lij elkaar gebondene vruchten; en groep, troep,

drom {vrg. om ,-&i _? ox,iji en (hmtEn^jioruijt). — tijsiz

on £7 ^7 z rui of 01102 on £7 ~? z rt.ii\ zich tot een troep

vereenigen, in een troep bijeenkomen of zijn, za-

menscholen, zamenrotten; in een tros of bos bijeen-

groeijen; iets zamenbinden tot een bos. — 77 omzvi

aqz.i.^1 1 rvi(mfi\ een gevormde troep of drom; bij

troepen, bij drommen.

(KVfoiJjpKN. gegons, zooals va?i vliegen en andere

kleine insecten {vrg. [^pl^-^Jl)

\am iei -fh fj\ zie o) iiai z een ~lin

w

[om!Ei~Sii\KN. gegons, zooals van bijen {vrg. xrnxnxn)

en van een menigte menschen op een pasar; {ook

een soort vogelverschrikker, bestaande uit eenige

in een bos opgehangen stukken bamboe, die, met

een touw getrokken, een klinkend geluid geven. —
oajumcE/i^jijif, of am [tej iei ^1 ?\ gonzen, zooals van

een zwerm bijen en van een gamelan in de verte.

zie on^z.Ei^

\om ui ^iij \ en on. om ei ^,7 n \ kn . ge -

on^cE»^

on 1 or>i z El ~Ji 1 \ Of
rinkink, zooals van vallende scherven porselein of

spiegelglas , van een slepende, sabel, enz. {vrg. torn

^iEr^- - hT'S i^^r enz - rin_,77/77 \ en
Oh

kinken.

1*07 ©7 ^\kn. een soort van kleine grauwe tijgers (tij-

gerkat. G.); ook naam van een soort van rhabar-

ber-plant, anders omogytEiomjis

hi) e? rLi/)\N., iK7itnji<ui\ of om «jï\K., kokosnoot. {Te

Djapara is om ixj.t^nN., ^TJisjamavK,, J.). Wi{$?

iEnnrtnn\ kokosboom {vrg. 111 xm).

om (e 7 7 ? \ zie b ij (l,i eii? \\

7,77 e? n zie bii ajicèJiw
pca J

*> co

?o7 ni èt\ zie bij om.Èiw
1} co J en

?7 hii?7i !Èiz\kn. een groote onx,mr}h\ met tien ketels.

un -li ei\ KN. freq. van am £> vv m asn arn mi (ej \ veel

geluid, dat zich te zamen van alle kanten laat hoo-

ren , meestal van de gamelan.

ktïotïn ctaicm\ of Mm\KN. patroontasch ; ook brie-

ventasch van een postbode; en elke leêren tasch

met een riem om den hals gedragen {vrg. (ki\x^\\

en (nr) oj)\); ook naam van een grooten vogel.

(707TnoT7^\KN. al de werkbare mannen van een dorp

of district te zamen f on jji z ,hiim nin^ al de opge-

roepene manschappen tot het verrigten van alge-

meene werkzaamheden. (irj ni artn \ al de werkbare

'i'aa
i)

mannen oproepen of bijeenbrengen.— £?<-r>rm\ mv.

—
. tOi-ncrriiHyi^ wat op zulk een wijze geschiedt,

dat al de werkbare mannen daarbij opgeroepen wor-

den; zulk werk; al de tot een werk opgeroepene

manschappen.

n n O O
rn-ri-ncrn/i en fci-nir^p zva. 707 -tvkt^ en (mn^(H7i^\

— urjQ 11 oiii\ 1. den grond omwoelen. 2. zva.

n o
(kn on ^n z crn/j\ zva. <hii >] ^1 z >,T7^\

ffm-n cmji\ kn. het lichaam schudden, zich afschudden,

zooals een hond doet, die in het water geweest is;

de huid in beweging brengen, zooals een paard

doet , als hem een vlieg steekt: het lichaam wrin-

gende bewegen wegens het een of ander hinderlijk

, „ , o o o o 00
gevoel. Zoo ook mi ni crnni 011 n\ — anno om on am \

iets van zich afschudden.

77^77^(777^0. een stok met een trekker aan de

punt, om de lading van een geweer uit te halen
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{erg. «MoprMn). — ij ui 11^11 111 j\ de lading

met zulk een trekker uithalen.

niKV2ni(rrin\KS. dreunen, in een schuddende bewe-

ging geraken, zooals een huis als er een zwaar rij-

tuig voorbij gaat {minder zware schudding dan

niKmajiamji van n (urn mi amji) ; fig-
ongelukkig ge-

o o„ O
worden, un rn riïrii Li n i

n hv? n 777 in i of un ?) ti ? nam n«fl\ zie bij i^rnzij

(?)

wntcn\ Ml. zva. t~j isiw

iüniLiijNKW. zva. WKnnmimjt\ kx. het tegelijk als

een zwerm voor den dag komen van een menigte

menschen {vrg. Mnuj;). — i.n êmir-n.p tegelijk

als een zwerm voor den dag komen van een menig-

te menschen; {ook zva. hri £.iilivvj\ G.).

tmmtcia/i KN. uitschudden of uitkloppen, van een

kleedingstuk of lang hoofdhaar ; uitrukken, tevoor-

schijn komen, van krijgsvolk op het slagveld (i&iasn

(i°iïli tui hi i); fig. de verantwoordelijkheid van zich

afschudden (de handen er van afwasschen). <nrnmn

ni vu j\ zva. hn m rn u en zich de kleêren uitschud-

den; de vlerken uitslaan, van een vogel als hij wil

gaan vliegen. — .uüiDnini iets, daar men ver-

antwoordelijk voor gesteld zou kunnen worden, van

zich afschudden; volk doen uitrukken, te voorschijn

doen komen.

hij j_?r?i) kx. het plat, het onderste vlak of vlakke

gedeelte van iets; het op zijn plat of vlakke kant

liggen, bv. van een onderste boven liggende pot of

mand ; het op zijn buik liggen {vrg. (tra faitunn). —
?,?ƒ zj ti rn i\ op zijn plat, op zijn vlakke of opene

kant, of op zijn buik. — iciajitcris op iets met de

buik vallen of gaan liggen ; iets of iemand zetten

onder iets dat onderste boven op zijn plat staat,

bv. onder een omgekeerde mand; aan iemand of

iets zich onderwerpen; aan een eed zich onderwer-

pen; een eed op zich nemen; voor iets instaan, un

hij l? ten hi p oudex iets, dat onderste boven geval-

len is, raken. — ui l> i:?? r> un \ iets op zijn plat of

iemand op zijn buik doen liggen. ,l» viasnnrtxmo t

art ei > un i] hn {of ipï^) c? tui ten vt aai \ spr. voor

twee kinderen, een jonge en een meisje, tegelijk

uithuwelijken. — têiaaiajiaznn of ;ei hn i_i ten .i\ zva.

hij ei L;r??i\ ook benaming van een kind van onge-

veer vier maanden.

hn un j\K~$. naam van een zeevisch, die boven water

komend een trompettend geluid geeft.

-Y o . a aun un on i) \ zie unm un ahifj\

CY . _

aan 7j en uyi\ zie bij laiajiajin onder tun tui ojiji\

hn rii m)\o. offer, offerhande {Ar. ..jbJ>-
7~r9- ^ ?

T) f '^

tui aai q). — uiunuinhiu iets offeren, tot een of-

ferhande brengen.

hii i_i ;7 ni aans zie bij un tui ri i onder tun tui ouin\

(hii n 1 un uy^ of hi] vil aan\ Holl. k a r a b ij n

.

un un hn
ir* <—

ii\ zie bij turnen aai/i\

O
aansenaayi\ zie bij iVnunuiijp

?7 tarn ii un i hu i \ zva. ri hu > ii en 1 1 hu p
hiiriiu»]\KS. nabestaande, bloedverwant {Ar. fo)J.

Vrg. un hiiun/j).

1 ... O Ohn rn mi p zie o ij hn un asn i \

jjii ertasnn kx. een aanval van twee of meer personen

tegelijk {vrg. ui un asnn en un un i). — 'ui l?; uu 1 < op

iemand met zijn tweeën of meer tegelijk aanvallen,

met zijn velen tegelijk bestormen {vrg. n uiznrnz

h
Zlfi'

— hl
ï ^7 VV b̂ P me^ zyn velen er °P ^oe "

loopen, aanstormen, toestroomen of toeschieten.

hiirnix.1] of hn ui rn in ? Holl. korbeel, klamp,

hoekklamp, tot bevestiging van een gebindte, stijl

of stut. hu 11 1:1 hn en 7D/1N hoekklamp, die met pen

en gat in balk en stijl zit, een eigentlijke korbeel.

iai mi ,hii 7-k>\ 'het gedruisch en gefiadder van een

kleed om de beenen; door het gefiadder van een

kleed om de beenen gehinderd worden in het gaan;

fig. beletsels ondervinden, in moeilijke omstandig-

heden verkeeren; ook zva. ri hiiiriuniihiiy — rui

un)hiin\ fladderend gedruisch maken, zooals een

nieuw kleed; ook zva,. riuniiiurifiihnnjp

>7 hn 1 77 xrn 1 z hn 1 \ ook wel ri hii zni un 2*,t7,i\kn. geplas

of geklots in een niet heel diep water bij het door-

waden; plas, plas! {vrg. ri un 1 77 un z hn 1 en \avn

mihiTi). — ?7 uizriuiifizhni\ waden, plassend

door het water loopen; een vjater doorwaden; ook

de hand of handen in het water steken om er in

te roeren of de handen te vjasschen {vrg. uii 177

arntntuhd\ zie bij miijuiizw

-77 hn zri dh'O. een met gordijnen omhangen draag-

stoel {vrg. asnairri\ h^!Eihnji\ ui hnznzhz\ rri^nzii

rn uh z\ en 111 rn uil z )

.

hn 11 m \ ook icel hn ni un \ bijnaam van Ardjoena {Skr.
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kiriti, gekroond; een Vorst; en een naam van

Ardjoend).

O
aai tui op 0Jiji\ zie aai np m/I^

iaai tif) \ of aaiaitm\ zie bij ajn iï w

(Knni\KN. aai(viaj>j^KD., 1. koraal, koraalsteen , rots,

rif; zwarte steenen in of aan de kant van water

{vrg. (uiai). 2. in zamenstellingen zva. oji ai om z aa

aaj)\ 3. kokosboomen. 4. aai-aiy zva. aaianaa)ai\

gissing, raming, schatting, aai aiajn azh \ een afge-

brande plaats. aai ai aj) axi axi ai ai aaj>\ het verblijf

van de hemelnymphen. aai <HnHn.rh\ fraaije zeeplanten,

die op koraalsteenen groeijen. a^cajiaaiai\ spons.

aai ai (&1 ai rui z aaiji\ een bol van in elkander gesto-

ken malatibloemen, tot (kjicei^ï in het haar van1
een bruidegom. aa) ai om na\ of aaiaiaaaui^

aai ii£ï (Ki ni q \ KI. van aaianruijis hoofdkussen.
O

on (man aai ai ajïirhi\ of aziaiajnarui^ spr. voor met

den weduwnaar van een overledene oudere zuster

trouwen; ook een zuster van zijn overledene vrouw,

en een broeders weduw, trouwen, ai a~n aa to ojii nui \

een broeders weduw trouwen. — ca ai\ zva. azian

oji ai\ gissen, ramen; een schets maken, bv. van

een huis; iets, bv. een verhaal of boek, vervaardi-

gen, opstellen of zamenstellen ; ook kwijnen, van

een boom, die zijn blad verliest en langzaam weg-

sterft; kwijnen, verkwijnen, van zielesmart of

verliefdheid {een ander zie bij Mini). — ajiasi ai \

het vervaardigen, enz.; auteur van een boek. — (ei

o O
<tr)T)\K.w. zva. crnA woaraw sjor. — aai ai

asiaaj\ een plaats met veel kokosboomen; ook zva.

ajh au (isti aaji\ opstel, het door iemand opgestelde;

{ook toekomst, toekomstig; en de uitlegging van

den Koran. G.). iojiojii aai a'i asi onjj\ een vaartuig

voor het vervoeren van koraalsteenen. — (uiaaiai

ajianj>\ een met kokosboomen beplante hof; ook de

boomgaard en het erf of heem van een woning {vrg.

a o » , - O
aai tasn \ en tr> (ut z (ei ^ cun aan ) .— {aai ai asi aan \ waar-

deren. G. Een ander zie bij ajn ai).

aai ai \ en ihirm%\KN. een buitenluchtje gaan schep-

pen, in de open lucht gaan wandelen om een luchtje

te scheppen {vrg. tin (Kt (kijj)
; poet. aai stat aï\ zva. rt

< ai aazaui onji^ wandelen.

aai ai \ Ml. kn. zva. aai ai mi z\ een groote groffe zak,

voor koffie of rijst {vrg. aaiaqasn^). — (aaj\ een

paard met zijn tweeën aan weerskanten met aan

het gebit bevestigde koorden vasthouden en leiden.

De Vorst en de Prinsen en hoogste ambtenaren

,

tot een kliwon toe, laten zoo hun paard leiden tot

staatsie; zoo ook een bruidegom. — aai ai cci aaji\

bij zakken; ook een zak. — ajiaa ai asiaa/}\ wat

dient om zoo een paard te leiden; bv. aaimnnaiasn

(Cl ni (£1 (Kif) \

Cd

(trn^h\KT$. I. mossel, mosselschelp {vrg. asriaai\ amajt

aaiji en <w7ïiifc\ 2. gevest, handgreep van een sabel

of degen {vrg. iun mi ai aaji en cm ai aan). — aa) ai

O -

^
O - O

(U)(tn\ aniai riasiz ai as i zaai n\ aai ai ojk pi asn/is ver-

schillende soorten van mossels. — asi ai (éi\ een

sabel of degen van

O
een gevest voorzien. aaiaa^tasi

(Ei(M/)\ met een gevest van goud.

aai (ut art aan of

O O .
on) ani ajiasi aajj\

uu (Ca \ kn. heftig, hevig, hard, streng, gestreng {vrg.

a^ini\ en (k.o tui). — om xn \ tegen iemand heftig

zijn; iemand streng behandelen

, vechtpartij, vam mannen

en jonges; met een ander of elkander vechten {vrg.

asniihcnm aan en ajiiash\). aai au) oji aa ~nr) nn as: aaf\ ge-

vecht van man tegen man.

aaiai\KN. oud en uitgedroogd, van hout en bamboe;

oud en afgeleefd, van een mensch; goed gebrand,

van metselsteenen en dakpannen {vrg. cmaï\ art

m\ en aai ai).

a .

m ti tï \ zie ani ^n \\

(K7j-»i\KN. een zeer oude kokosnoot, waarvan de schil

uitgedroogd is {vrg. acnnri\ ooi ani \ en axionaaj). <ri

a o„ * O Q~ G) a/ a a
on fu» z (ten ti \ zva. on ui t anim \ (hj) afnam asnarn qa_/n

O Q„mti\ spr.

(K7?tt\N. , ani ni\K., te weinig, niet genoeg; aan iets

ontbreken, gebrek hebben aan iets, iets missen, niet

of te weinig hebben; aan iets of iemand schelen;

ontbreekt nog aan; er {of het) is nog- niet genoeg.

ani ni un rt ani ? \ 't is veel te weinig , er scheelt veel

aan; ook 't is te weinig aan hoeveelheid of aantal.

aninrinnaüiasnj)\ niet digt genoeg aaneen, anfniarirj

(n,iz\ niet genoeg: naar t noorden, ani-ri (ui^i\or)(nJiz\ niet genoeg naar t nooraen. ani-

geen borden genoeg, ani <-h cm asn amji\ niet genoeg

slaag krijgen, aai ni om cui<n oji z ojii aai \ wat ontbreekt

dien man? aai to ajn oji 11 aai z ai rui \ wat scheelt je?

aaiTiatnuji^N., aa) rfiaijia<h\K. , minder of meer,

plus minus, aai ti oxj 1:1 % £ (Ei(Kiap apaaiji\ is er {of

het) minder of is er meer, dan maar een beetje
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Zoo oo/c ayi tui ^ aai ti t cuiap op <n~n/)\ voor plus mi-

ei .. . . o cu X
iius , nagenoeg, mi -~n ihi <hii ui l? (ki ~?> (ui xsri ^>i fn ?l> \

wat ik al te verklaren heb. (kiiti hji op op omji\ het

scheelt {of scheelde) weinig, amiri oji ash <io a<r\ over

vier dagen, 0511 osri ii in l n tui ei ^) i. n ti tui ti oji ai i,j\

hoeveel mijlpalen ben ik nog van Samarang ? <n tai i

aai ti (ui ia ui\ ongeloovig men sch

.

ihii <ti asn nri asii

,?l?\ onduidelijk, niet duidelijk genoeg. — tci rj i i

aT),o\ ergens iets afdoen of er aan onthouden,

zoodat er iets aan ontbreekt] iemand iets te min

geven; iets minder maken, verminderen, nn^hxnasn

CV , i , ,
. a a . a

o,d ))M|\ slechte maat geven. imTnai\ ocithci\

en jciiciticcis ocio7iTia7i\ zich gebrek laten lijden,

zich onthouding of ontbering opleggen , bv. van voed-

sel of slaap. imi aai ti xn aaji\ aai atn ti xn aaji\ gebrek

lijden of hebben; in gebreke zijn of blijven; te kort

komen; gebrek, behoefte, mangel, rnmm ti aai aai ni

xnMi^majiajnaJi\ aan niets ontbreken; in volmaak

-

cen Krama van

vraag

ten welstand. Ook is ooi ^ium

ajnt&iqs een beleefde uitdrukking voor: 'k

excuus, ik weet het niet. — otitiki 11 hii\ li ~n o

(£ii<hiji\ iets doen verminderen, maken dat iets min-

der wordt. — oji imTi oti oa i\ tijd van gebrek, waar-

in men niet genoeg krijgt.

fforTiNKN. omheining; omheind, door iets omgeven of

afgesloten ; een bol van aardewerk met gaten om een

Javaan sche lamp; in de oostelijke distrikten zva.

a o t o o (P) CV 7
en <->-) ki w

i
ui tn m ti \ n. ,

[oji oti iHi^iKii tkkio^k., be-

narning van twee met hekwerk van steen omgeven

Waringinboomen midden op de Aloen-aloen van

de kraton. oxicejiooitys een lamp met een bol. (Ei

(Kii -n (Ma koeroeng) benaming van de cijferletter

sj w mi ti ei m ^ iti e) \ spr. — oti ti\ iemand of

iets afgesloten of opgesloten houden, bv. binnen-

kamers of in een kooi. otitioti.'V^ rondom, van

alle kanten, insluiten of omgeven. — oti ti oti MS.,

otih mi ti \ k. , iets tot afsluiting omheinen ; een vogel

G)CY
(Ki kii nn aa fi\in een kooi doen. — aai ti xn aai

kooi, vogelkooi; wat afgesloten of binnen gehouden

wordt, een paard &&ï op stal gehouden wordt, cüi

tikiti is(i(KÏ iti ti oti oaji\ gevecht binnen de kooi,

voor binnenlandsche oorlog, burgeroorlog. mirvioTi

(kii _b* kii nh oti (Kin \ spr.

<n kii ti\ 1. zie bij ojhti\ 2. zie
o

(n (Kil Ti \\

(vrg. (tq(u~jK~nji\ tn (um ort -m (kyiji en curnarn). —
nxmiiTi\ gaan zweren, aan 't zweren zijn, van

een gezwel of wond. — niumi ri t) £n (kiji\ aan een

zweer of zweren lijden; met zweren.

(kii nri ti zri Ti zmji\ zie bij rinm\\

Kil Tl [OJI ,171 (Kljl Of (Kil Tl TQ 371 (K1J) \ zie T^ Tl W

OTiw zva. Ti oji of (kii (in ia~i (zie bij ti).

\ (Kii <kii otïi
[j

kn. voorover met het gezigt op den grond

gevallen of raken te vallen {vrg. tuhaivi a7nn\ 001 oji

-o ,... . o v - o
s

1:11/1 en nriïKiiKKixTrtji bij ojii ki 3711 ,1) . — {o5i kii otïi ,i\

voorover met het aangezigt op den grond, of op

iets anders , liggen of gaan liggen. — (jciKtio~7i\ op

iets of iemand met het aangezigt liggen of gaan

liggen. — {rh kii irii <n kii \ iemand met het aange-

zigt voorover op den grond of op den buik doen

vallen of den grond doen raken.

uhri k/)\kn. een getralied hok, zooals van tijgers

(vrg. (Kii 01 n).

11 (.iiminkn.; rn lOfbaai <n laaiaai \ met moeite, met be-

hulp van handen en voeten, voortscharrelen. —
11 Kil Kil 071(Klfl\ (Kil ri TQ (Kil 171 O-Cl (1 of (Kil T}(KÏ1 071 (Hifi

\

met handen en voeten scharrelen, van iemand die

valt, om niet op zijn gezigt te vallen.

oH ~ a O o
kii 071 osii ii of (kii ti 071 osii n\Y3S., Ti-ri (vi\ki. , zweet

,

uitwaseming. (ijm> in 1710511 /i\ sterk, meer als ge-

o DO"^
ti /riojKKi (ki /) \ zweeten, uitwasemen

noeg, zweeten. — ;kii ui.ki'kkij en Tiriajiaaji of

rg^N
o O

(Kïl Tl 171 0511 (KIWÏÏT 1511 ,p

-Sr-°

in Kiigri ti \ kn. zweer, open zweer, zwerende wond

K-vo7i(Kyi en »ma7i^aa7i(Kaa\KS. tusschen de tanden

knarsen, van iets zanderigs , dat gekauwd wordt.

Vrg. Kn
>
(i7j

j

(fJiji\

^cjMJ ofK^K^ en w^fy^tKiji of <"£<£%»%

£/K?7\KN. tnsschen de tanden knappen, van iets

dat gekauwd wordt , zooals komkommer of zooals

gras tusschen de tanden van een paard. ( Vrg. oa\

07KK1Q).

cn Ktiri (Ki?\ zie ri orn 11 [(KI % \\

((fc-ntfsjNKN. geraas van het vjater, vóór dat het door-

kookt; ook van den hijgenden adem (vrg. arh (ki).

— ihnni(èi9Ji\ of (Kii[(éi(Ki\ razen van water, dat

tegen den kook aan is; een dergelijk razend geluid

maken; spinnen, van een kat.

wh <&ï\kn. gebruisch, opbruisching, zooals vanselters-

water met wijn, als men er suiker in doet; ge-

bruisch bij 't beginnen te koken, van water ; fig.
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het eerste kenteeken van iets dat aankomen of ge-

beuren zal; het aankomen van de barensweeën {vrg.

/(hrhtKi). (kvo^i ikv oji \ bet digt op elkander aanko-

men van de weeën. — im(êi,Kj\ beginnen te koken;

bruischen, opbruischen.

fnmojrn(K7\KN. naam van een wilde plant. J.

i^aino (citiivi ihfiji of ttni^hri anitvi (ki,?\KN. naam van een

loom, en van de kleine vrucht daarvan, die bij de

sambël gegeten wordt.

«(M(m\KN. niet tot volle ontwikkeling of rijpheid ge-

komen, van vruchten; fig. stumperig, een sukkel zijn.

ukii tncm^njii !Niji \ zie bij ^n ri cm % w

ifuiirjornojtichrij^ zie bij ^tirncmqW

ihoi^haii cki/j\ zie bij tunnr\ en bij Kvniw

nn (KiT-n an on n\ zie bij mtLmniw

urn ^h tin rx,i \ zie bij .Knniw

^.(kvji\ ook wel £vkvji\ en ixm^mKTr^\ Ar. ,_*^->

kn. waarheid, regt; waarachtig, hetgeen waarop

iemand regt heeft, of waarover hij met regt beschik-

ken kan; regtsbezit, eigendom.

(ncKVCKvn\ zie bij kitkiiw

oi(kv2(kvj}\ zie bij ikv\ IL, en bij rnitrnzw

v(,

,kv ikv ihn \ zva. kv .?. n m t~i w

O
ckv(kv\ verh. mv\ I. kn. een oud man, en, (Lv(ei?\

av
K. {beleefder woord) , r> tun ojli \ KI. ,

grootvader {vrg.

(kikj). In deze beteekenis zegt men inde spreektaal

ook wel kv r> ;kv mv ri\ en verk. rn^mavjis vooral als

vocatief; en gewoonlijk met lezitt. voornaamwoor-

den; itai r) (hoi r) (Kjn\ zijn of haar grootvader, Kvri

tjkv(kv\ je grootvader, ikv in kv kv \ maar ook wel

kv arv in n \ mijn grootvader, ikv n kv kh on v Kn kii

amiuinasnji\ mijn grootvader en overgrootvader, om

Kn of (Kn wordt ook gebruikt als vereerende be-

titeling voor namen en benamingen van fatsoen-

lijke mannen {vrg. Knnajn); bv. rcnani {of kv) oji

o o , j. o . G) - o . j. o.
asn .? \ (Kn ikïi {of (Kn ) asv ei aii \ en kv mi {oj kv

)

(ujj.(ij)\\ (Kn ceji (kj)/j is een betiteling van een man door

zijn vrouw. Ook wordt oniKv gebruikt tot betite-

ling om een oud man aan te spreken : oude heer

!

en in poëzie en als KI. voor jongeling. kvt)kvkti

(Ei \ en ani rn (Kn (Kn ri (K\ \ zijn scheldwoorden. — kv ani

ikv kti of r}(ó)d!K}i!Ki)Kri(Kn\ een grijsaard , oude man.

— kti ra>i (Kn\ of un e,i tm \ spr. zich als een oud

man aanstellen; waanwijs, van een jonge.

II. (KniKn\KN. voet, als voetmaat {311. voet in

't algemeen, even als (kjioniinao). ckikv(kii\ een

voet. (cinirniKn\ elk een voet. on(E/)ih\\ zes voet.

— azi(n.Kn(hn\ iets met een voetmaat meten. — ani

rnKnanjj\ bij voeten, bij de voet; ook ani r> kv on n

,

en cLimirj kv onj\ voetmaat, duimstok; en cuanrn

<qanionj) of nrv kv in (Kn ann\ kandelaar {vrg. om on
/ 6-

n., Kinhncmji^K., stijf, niet buigzaam, stram,

iru).

Kil KT)
(1

niet lenig; verstijfd; ook fig. stijf voor onbevallig,

bv. van iemands dansen of spreken ; stijf, verstijfd,

van hart, van iemand die ongeduldig of wrevelig

wordt {vrg. ,kvok); ook voor hoofdig, ongezeglijk,

niet te raden, hardnekkig; van den wind, krap,

half tegen. — azirjaniZKV ^vriam\ co ikd on ~jv ani

on/j, iets stijf doen worden, doen verstijven; iemands

hart stijf doen worden, hem ongeduldig maken;

zich onbuigzaam, hardnekkig toonen. — amrjKvz

(Kiji en !Knarnpi(Kiji\ zie bij ajvasnw — amiEjiamoi

IJKVZOnj^ (tl KV rn (Kn 2 (KTJI of (KTI (E) (KT) VI IKV Z (K1J)\ KN.

hard, verhard, van een steenpuist; stijf, niet ge-

rezen, van gebak; stijf, niet week of zacht; stok-

kerig.

*,T9 ?,77\kn., <Kvp2(KV\Kl. {zie lij (kiikv) , nagel van

de vingers, en van de klauwen, zooals van tijgers,

katten en vogels. — ckii (ei kti \ ikv ei kv \ of cuniti

asii (Ei kti \ kn. lauwwarm.

rn(KnrnK-n\T£N. een jonge n^iKiKianji of zaagvisch. J.

ri kti z i./;\KN. Holl. kok, kokkin.

ri(Kvz'nKKz\ zie bij ijkdzw

(kv (kv ? \ kn. ; iTKKV'djn^ iets of iemand staande tus-

schen de beenen hebben of houden , er met de bee-

nen overheen staan. mimw);«i™\ passief.

(kv ?1T7^\N., (KV(Kv^\K., stevig , vast, stijf vast, hecht,

duurzaam; onverzettelijk {vrg. asnasnajin en (kiti(kiz

(ki). im kti ^(cmmnKvi) stevig pakken. imrrnsKhri

->irm\ in gevestigd gebruik, kti kti ? (l,v cia tu/i of

Kiy.m^a-,vx-V(ici,rhifi\ strikt of onkreukbaar regt-

vaardig. KTiirn?i.nKv^i(i.iji vast besloten, vast

van plan. ui^ikiiti.kt}kv?\ een regtszaak, waar-

voor genoegzame bewijsstukken of getuigen zijn. —
(iriirn^(Lv\ cokkv ^(i/n\ iets bevestigen, versterken,

ondersteunen; aan iets zich standvastig houden; er

stijf op staan blijven; iets volhouden, onverzettelijk

er bij blijven; iemand of iets weigeren over te Ie-
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veren of af te geven ; iemand , die zijn toevlugt tot

iemand genomen heeft , tot verwering strekken, be-

schermen. — (Lii-rnim ^\ of (u*rntKn%\N., n-i hm

(ktï^\k. , vastheid, stevigheid, standvastigheid; steun,

middel tot ondersteuning o/ instandhouding; aan-

kleve, aanhang, nasleep, oru iu tui im hm ? w een cer-

tificaat. — lEJifCtitm^MS., £? .mi.hm f\ K. , stevig, sterk

maken; (bij iets dat stevig is, vergelijken. G.). —
(si xri hm % tun (mjj\ eign. van een zoon van Batara

Boedra, later, als Vorst van Mendang-kamolan

,

run arm genoemd.

mamaat^ Ar. kn. een offerhande voor een kind, in

een schaap of veertig duiven bestaande (Ar. ^HrN- >

h'ikkah, pligt, verpligting).

O • 7 .. o
rjhmzhn ?\ zie bij (unhm^w

trjhmziihm^KX. rijst met sop of groente (.iic o .to,? of

iki&ii) eten; dapper, in 't vechten en vlerken, xiii

o-
cmnn irvi z <n hm z .? \ en (hu cm il iviz m hmz^\ spr. — ri

.ri 171 zri hm z^im-n hm \ de rijst in sop of groentesop

doen om die zoo te eten; zijn rijst zoo eten.

O
ihm hiihi/is zie hm hm \\™A
thm K7JK7NKN. gissen, vermoeden, denken, meenen. G-.

O CY
im)M)\kn. stevig, goed in elkaar gedraaid of gevloch-

ten; stevig gebouwd van lichaam (vrg. hm hm .?). —
O CY
caihm\ iets insluiten, bedekken; iets verborgen hou-

den; een geheim bewaren ; zijn smart verkroppen.

hm hm ^ itm xn ihm (uim \ halstarrig een geheim ver-

in CY o a
zwijgen. — 3Jihmnn\ i

O o
zn (e i (d w

co

en zva. ccihii^x.m\ en

/nu hm nirhi /j\ wat verborgen of geheim

gehouden wordt, een geheim; geheimenis, verbor-

O CY
genheid; wat verboden is, verbod. — nuièïrtacnnn

(htjj\ een plaats waar iets verborgen gehouden wordt;

een omheinde, van alle kanten ingeslotene plaats.

O CY— (u xn (hm \- het verborgen houden, geheimhouding.

hïojnkn. vijl (vrg. hiihii); gierig, vrekkig. — thm

,ur}hiihm\ vijlen en raspen, spr. voor korten en af-

trekken; schraper, schraperig. — i~ihm\ vijlen, af-

vijlen

S

zien. — x.i ri vr> h~n ni (hi /]\ wat dient om met een£1

!uihm-yi\ iets bevijlen.

(hm to^en. krab; zich krabben ; td. een ijzeren rasp

o aY o aY.
(vrg. hmhm\ hmhm\ en ojioji). hiihmhmi.m\ zich

bij herhaling met de nagels krabben.— (cjhip iets,

iv. zijn hoofd, met de nagels krabben. — (ei hm

ff? (hm !hm \ of rn hmihm\ kn. Holl. k ij k e r
,
groote verre-

CY
kijker, telescoop. — mm*ai\ door een verrekijker

CY
verrekijker te zien. ajtarrt oji /nazi trnnnarin\ kijktoren.

hm ii hirz hm /i\ hm rt hmz hiirihiy en hmri hmz hm ri\

gemeene scheldwoorden, zva. (hm r> hm hm ?? rn \ en hi

o o Q
oihihiir>hi\ zie thm hm \ en hihnw

rjhmTj^mhm^KTï. versneden, door snijden bedorven.

rnhiirj hm r? hm m hm umjj in snij ding , met een stomp

mes. v> hm 77 wn hm jnm^n hi i \ spr. — tnxnm hm

ffOïfl\ ergens insnijden, iets opsnijden; doorsnijden,

zooals bv. papier.

hm hiimnm\ naam van Bala-déica in zijn jeugd

(vrg. hm hm m hi \ bij hm iyt.Kiw misschien een verb.

van Sangkarsjana, één van de namen van Bala-

déwa. pk.).

(hm i-h ii iii hi chijl \ zie bij zz> (lh chnji\

hll 77 hll hll 7\ Zie bij hll h 11 \\

(hm hmchmj\KïX. een kleine poedelhond; ook naam van

een kleine boschhond. hm r, arn tu ri hizv hm i hm hm
( I <.7, ( ta,

(hmji\ spr.

77 hm >7 t^tj hmji\ zie bij ri hm ? -n hm? hm i\

<rihmzrihm2,hm
l
pK'S. 1. het hoofd van een rooverben-

de, zva. m iSm 77077? in i\ 2. gespierd, stevig ge-

bouwd; stevig van hals; stijf iu het feestgewaad,

zoodat men het hoofd bijna niet durft te draaijen.

3. (met duidelijke k aan het eind) geklok van ha-

nen en hennen, m hm zrihm zrihm 2 r> hm ?.M7i\ klok-

ken ; <?) Kmri'hmirj hm 1 ri hii z hm 1 en 11 hm ri 1.11 77 7.-77 ?7

oi hm.hm /i\ kakelen, van kippen, ri im z 11 hm z hit n/i

ihmjj\ uil, nachtuil, katuil (vrg. tjiiThihmi en nart

••• O j. » , ••.. ..

^-7? Kii hm asiiii of hm 11 hm hii asnji\ Ar. &SLX&2*- > waar-

heid.

hm rihmz\ of hm hmrir>hmz\ KN. lang van bovenlijf met

korte beenen. (Men houdt het voor een verkorte

zavienstelling van (én hm hmji en r)xmzmhmz\ om

aan te duiden, dat de hielen als 't ware aan de

billen zitten).

hm hmw 7\kn. oppakken, zijn waren op de markt op-

en bij een-pakken, om naar huis te gaan; fig. op-

kramen, zijn biezen pakken; ook zva. hiihm^Jiji\

van koude rillen. — (cihmcuip zijn waren oppak-

ken; ook rillend koud (vrg. asnaJiji ajnaEnKin en x,m

o a..
«07 107 ).

hm un (isii/i\ zie om nsii/i\

01 hm 7? iis77,7nkn. zouder loslaten aan elkander zich

10
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a ö

MiMi(njin\

O
vastklemmen, aan elkander vastkleven (vrg. nriarn

n d v

asiiji en MrKHriosnji). ten frnoniKnvitun asnji\ naam van

een vogel van de grootte van een boschduif ixrirri

on mi n mi asti n\ naam van een zeer groote, groene,

Jcale rups.

fnMi2(nMitasn/j\KN. scharnier (vrg. Mim); ook een

soort van kram of oog, waarvan de punten te za-

men door één gat geslagen en aan de andere zij

omgebogen en plat geslagen worden; en een knoop-

je, dat los ingestoken en van achteren met een

"band wordt vastgemaakt.

o . 7 .. o
on mi mi ^a.\ zie bij mimi^i^

mi(mkkij)\kj$. huiveren, rillen, van koude en van

angst; rillerig kond; huivering, rilling (vrg. x.narn

(ïimziidzizo-nf)). — fciMi(h.in\ rillen, huiveren, bv.

in de koude koorts (een ander zie beneden}.

o a q„ aS CYmïmim^kw. zva. (ui<m\ en (uicmw KN. grens, om-

grenzing, van een land of distrikt (vrg. <uiasii m)).

MiMtuiMiMih-i^ door een omgrenzing ringsom be-

paald. — mmkki/i\ tot aan de grens gaan of ko-

men; fig. tot het uiterste gaan, het tot het uiterste

brengen (vrg. ojiiimmi/)).

MiMTMji\KN.xoók, damp, wasem; stoom, fig. iemands

• O O
faam of reputatie (vrg. mii xnircifi\ (Licm\ en ri &i

(un/)). oo,w)M)nM^\ wijd vermaard, (nójm-nn

O a O a
(Lil (hl Ml Ml OJIM~ 1 .771 (hl \ en 11 (L71 2

<">7 Mfl (M CïllM 0ST1

m -^i mi mi (Ki/i\ spr. — mi <ei mi !hj}/i\ rooken , dam-

pen, rook of damp van zich geven (vrg. mi (eiisii

cm,)); staartpeper, capsicum (vrg. (kjiijmi). rei ki

mi (zi mi Mix staartster. — mmi^i/)\ iets stoomen,

door middel van stoom of heete wasem gaar maken

of stoven; iets aan de rook van het vuur bereiden.

— m mii (ki ,^a\ iets berooken; ergens rook of stoom

indoen. — (trn(Mi%Ji^jkiMji\ een van bamboe ge-

vlochtene kegelvormige mand, daar de rijst in ge-

daan wordt om in een na m gekookt te worden. —
rei mi oji ^a.mji\ gelijk een koekoesan, kegelvormig,

bv. van een bergtop.

aiMizriMiz cmji \ ongebr.; r) mi 2 ai mi 2 ui ^a.mj\ \ kn. naam

van een eetbare vrucht , een soort van pidjëtan.

mi mi ruifi\ ongebr. ; mi mi (tumj) ofmi mi iximi ori^Mj)\

kn. scharrelen, moeijelijk voortkomen; fig. scharre-

len met iemand, kibbelen (vrg. [Lioii^aniMj^ en

o a a .

(UKLVMUl (hQ_il.ll).

00 '22

MiMi(rvij)\KVi. 1. zonder ophouden met een werk voort-

gaan; aanhoudend op een plaats verblijven; aan-

houdend lachen (Ml. kek al, bestendig, voortdu-

rend, zonder ophouden. Vrg. bij MMirxiji). 2. bij

de rijst, als die half gaar is, niet genoeg water doen,

zoodat de >^o7i te droog (umi) wordt; (ook zva.

O) (D O
Mi^iaruj)\ klam, beide van den grondvorm mi ruiji\

J.) . — mi (ei mi mi ru mji \ verkleumd , verstijfd

,

van koude; fig. verstijfd, als versteend, van iemand

wien de krachten om zich te bewegen of te hande-

len ontzonken zijn of die niet meer weet , wat hij

aanvangen of doen zal; moê, beu zijn, bv. van

iemand viien het werk dat hij te doen heeft , ver-

drïet of verveelt (vrg. (uicrncruin).

mi hiiixipKX. schenkel van een geslagt beest; en be-

naming van een halve dj o eng land. oji ak oji mi mi

^lï^n anderhalve dj o eng. — (uiMMiiihairuijj^ titel

van een beambte van lagen rang, wiens loeng-

goeh niet meer dan een halve dj o eng is, lager

clan een (LiMakw

mj tenTuyi\KN. puistje, kleine puist in het aangezigt,

zoo groot of grooter als een gekookte rijstkorl.

o . a
mi mi 1x1 \ zie 11 Ml 2 Ml 1X1 \\

Q . O
ai mi 2 mi 1x1 \ of mi mi .1x1 v kw. zva. (Eim (Min en <&;m

(n mi on^iji 2 \ (Skr. kókila, de zwarte Indische koe-

koek). (Kirunr)Mi2hiiTrLi\ spr. zva. (h.i ajn (Ei (mmiji\

mi mi min of rn mi un mi^\ kn. geschaafd ; afschilferen.

n O a„ . O o,
Mi mi ru \ zie mi ili w

DO . -Omi Mi ri ixi \ zie mi on ru \\

omimi cu/)\KW. zva. on,M\ en tzipiMiw kn. naam

van een zeevisch, zoo groot, en ook van smaak,

ongeveer als een schelvisch: de kaalkop.

mimi(uiji^T£8. geheel omvat; het in de armen gesloten

zijn of worden, bv. van een kind; ook zva. mimi

iets door omvatting insluiten;xrnn\ — (ei mi (ut 1

iets of iemand geheel omvat houden of in de ar-

men sluiten, oen hu iu Mi (uiji\ iemand bij herhaling

in de armen tegen zich aansluiten, zooals bij een

omhelzing.

iiMi (li/i\k^.; (cimi(u,i\ iets, zooals ontbolsterde

rijst of eenig geld, met beide handen bij elkander

strijken en opnemen of wegnemen ; ook iets bij beet-

jes bijeenverzamelen (vrg. iotimi oji n) ;
goederen bij-

eenrapen, om ze te behouden of te redden, bv. bij

een brand; iemand, zooals een wees of hulpelooze

,

opnemen om te verzorgen; iemand redden van de dood

;
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het halen , het leven behouden , van een zieke, 77 x n ?

11 xri kïi a-i n\ van een zieke, ook van ziek veldgewas,

het niet halen, of niet te redden (te behouden) zijn.

— o7iKrioji~~i\ mv., bijeenrapen en oprapen. —
(Kn<KnaJi-Jioa/i\ het met de hauden bijeengestrekene

en opgenomene; een haal, een trek.

ikiizkh oji/i\Kvr.

O
<n uii z kïi 0j1ji\ zva. mi kïi kio^

O

e 7.777 \ en KÏ1KT^r ook

/
rn kïi z kh xjiji\ zie dij 77 7,-77 z kïi ojin\

ti kïi z rn uii z a-ijj\ kn. snoet {vrg. iifKizTi xnz); witte

plekken aan beide hoeken van den mond, lidtee-

kens van pokken of uitslag. — 11 m z 77 hu z xjiji\

drinken of slurpen met den snoet in het water,

zooals leesten doen; ook plat woord voor drinken.

— ori kïi z 77 tui z xji ~^i !kiji\ gulzig drinken ; verzwel-

gen, iuzwelgen.

Kn 11 kïi hm tKiji\ zie bij 11 kïi ^ \

rn kïi z ri kïi 0x1 (Kiji \ zie b ij 11 Kil ^ \\

'7 Kn ri kïi 0.11 ki /) \tp. en oj. zva. aiiKixn ki/i\ draaitol

Kil .Kil XM (1577; Ar. ^oLCs*. > verhaal
,
geschiedei

(ün kïi (&in\ 1. Ar. ^.xCrs- > wijze ,
geleerde. 2. Ar. $ \^~,

regter, regter bij de priesterlijke regtbank; opper-

priester in een distrikt, die de bevoegdheid heeft

,

om meisjes en vrouwen, die geen wali hebben of

wier wali afwezig is, in het huwelijk te bevesti-

gen of daartoe zijn toestemming te geven {vrg. kïi

dui\ II).

OO ,.. O
kiikïi^ijj\ zie bij kii(siji\

^k^n zie ^ kïi^
kÏikii,zi\ Ar. l^.C,^ .

geleerden {het coll. meerv. van

aJüCs»-; zie ki) kïi tip 1).

ü^kkiiei^ of uijkijzi^ Ar. 'cLcj£>

schatting, taxatie.

[.•deeling

.

(Kil Kil 0511 fl\ Zie 0-11 Kil
051)

Jl \

(KYiKiixTnfiMKs. aarden deksel van een pot of kookke-

tel {vrg. oJnKiiomji en o5no5n(uin\ om kïi <uyi en kïi

(7>T7i7>7/}). — kn kh xmji\ aanhoudend thuis blijven,

niet van uitgaan houden. — kn£nxm\ iets met een
co

aarden deksel toedekken, het deksel op eenpot doen.

(Kn 7oj,i777^\kn. van een zaak of van de waarheid iets

verbergen of verborgen houden, het tegenovergestel-

de van omiai\ {vrg. (knKnxmj)

een zaak iets bedekt of verborgen houden, er niet

rond voor uitkomen.

(Kn Kn xnyi\K.K. deksel, dekkleed, bekleedsel; liggen of

000
(177 7,^77 7777 \ Van

ca

slapen met toegedekt aangezigt {vrg. x.n .kïi mi 1). iki

hii rmiziiip wat binnen den omtrek is van een be-

paalde ruimte, huis, dorp of stad. — ui}.iiirn\ iets

met een kleed bedekken; het aangezigt toedekken.

— kïi hiivn hip
(

\ hetgeen toegedekt wordt; met toe-

gedekt aangezigt; de binnenste omtrek van een be-

paalde ruimte. — imj 1.11 xniji \ zie boven.

kïi Kn .? \ zie kïi om osn/j\

hii i.ii Isa n\ zie kïi om 0511 n\

h~nhii\ verk. kïi \KN. , 11 orn\Ki., oudere broeder; zie

bij uu ui \ {vrg. Kiihii); de oudere of grootere dan

iemand of iets daarop volgend, kïi k)i o? n eiz kïi o

of KiiKiiriimz Kiifj\ oudere zuster. Kn:Kiio-nchi\ de

bijzonder groote, bv. van tvajangpoppen. kukiioti

(e/i\ je oudere broeder, kh kïi on 01 ki\ of KiiKii'ri(Ki\

zijn {of haar) oudere broeder. kïi hi~) hixjj^ii 011 run

\

de op ée'n na de jongste. — uikii\ io7i.kh\ iemand

oudere broeder noemen.

/
iW7iffYM\Ki. van 77.7 tö\n., iKa\K.

kiioci,i\1. kw. begeeren, verlangen. 2. arntuin\ Ar.

i\~» {h'add), kn. grens, grensscheiding; einde, ex-

spiratie, van een bepaalde tijd. riaaji^ajiiKnajnaöi

mn\ over de grens, voor de behoorlijke maat te

buiten gaande.

7,7; 7,-7 \ kn. naam van een kleine smakelijke riviervisch.

Kil Ui \ I. KW. eil OJ. KN., 7V7M.7 7\KW., Kno-xi^.,

kïi 11 ui z ki ,i K. ,
gelijk, als, gelijk als, zooals, even-

als; het lijkt, het is alsof, het schijnt; waarschijn-

lijk {kïi ii ui z ki ri is ook K. van luixiiKiii en een

ander kïi xu zie ben.), kïi iu,hiixu\ heel waarschijn-

lijk, wel denkelijk, wel mogelijk, kïi xu iihiizii ui

iuiiuizu\ het leek, dat je het vergeten zoudt. kïi

oxiasn\ Kno-iio5n\ kïi 11 0x1 zki\ zooals bij voorbeeld,

bij voorbeeld; om iets te noemen, namelijk. ,7,-7700

.77 ki \ zeer beleefd Md. oj. k. , kïi 77 mi

z

ki ^n ki \

verk. 11 0x1 z (Ki -ui ki \K., kïi xti Xjixi xu\ geiv. kiiioji

T o j. O o o
vioxw verk. io-irixii\ of Knojirixii\ en (ï_7t7(ll7\N.

,

O /• o
arn <n uui qoj) 3-n/i\ gew. <n ui ? 77 Kin of 10-1 7,7 on ,i\

gewoon Md., hoe? hoedanig? hoe is het? wat dunkt

je er van? wel hoe? hoenu? Knxxiojn oji\jx., kïi riand

(Kl^,tK10J)\K., KnXlUKlXJl\ Md., K110J1(K10-1\ of Kil

(Ln(ui(Hraji\ zeer beleefd Md.-, als wat? hoe is het

er mee? waar lijkt het naar? als ik weet niet wat!

hoe veel ook ! hoe erg ook ! 0x1 kh xii xn x,i \ op wat

wijze moet het wezen? op wat wijze het wezen mag;

16*
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{po Je hoe ? en waarom ? G.) . (hm (tui (èi on irn zon (hqz\

zoo, zoodanig; zulk een; desgelijks, op die wijze.

arn mui cui on om on m\ dus, dusdanig; op deze wijze.

a-m (uui di on om z on thn t ieji <n tui ^\ zoo ook op dezelfde

wijze, zoo insgelijks, zoo ook nog, zoo wederom.

m (un ? -~n (hm (bhi cun \ en rum z asn ari on na z oji ,^»n het is niet

dat het lijken zou; voor het is al te erg! neen, dat

is te erg! zva. om osn im run nn fi\

II. ^?.io\N. in de dagelijksche spreektaal zva.

"<n arn tn (hQ\

III. .KN. <rn ru) (hoian \ suiker van het sap van de

eerste uitgebotte bloesems van den Arenbooni, waar-

schijnlijk van run na \ voortreffelijk geworden, puik.

nm on (vn (ur)(E,(i n\ zie beneden.

(Knoei \KN. of kom met een deksel van porcelein

of fijn aardewerk {vrg. ^)X])-

(hm mi \ KW. zva. ï^ni(hnj\ ook een titel vóór eigenna-

men, misse/den zva. ridder; OJ. K. van as: na na n\

als Tj. Sengk. zeven, (ui asn na \ kn. , ook wel (u*asn

tiot^n., aj)/isn (urtipK., naam van een boom,

die veel langs de wegen geplant wordt, die ge-

woonlijk geknot wordt, en waarvan het rijs ge-

bruikt wordt voor levende heaaen.— (tn on (ha z nm (ia \

naam van de gom, die uit de afgeknotte boomen

vloeit en van geneeskundig gebruik is. omojn(hmiia\

kapstut , balk op een hanebalk om de nok van een

dak te stutten; kap van een dak. (ui asn (ia arnm \ zva.

a o a
(ui asn aa w o-J) (hm aa/haoari\ spr. zva. (ui tui mui % oji ojiji q w

(hoi(trj\T<s., thmoa ^\K., tot iets gedrongen, genoopt wor-

den, iets wel moeten, om een dringende rede;

ook zich gedrongen of genoopt gevoelen, door een

drang van het gemoed; graag of gaarne iets wil-

len; op iets gesteld zijn. (hm an om an\ steeds genoopt

worden, bij voortduring wel moeten. oiajvz <~n!hmarj\

er niet op gesteld zijn. (hm &n on uit zm \ graag of

niet. — (isn(Fi(in\ onifzian^ het er op gezet heb-

ben; zijn best tot iets doen. ami&ian hm tin \ om di

na ^ (hm na ^\ het er volstrekt op gezet hebben.— (hm

onaazaa/js of amon(uaz(>g(najr)2o-nj\\K'N. getwist met

een ander, of gestrijd van weerskanten, wie of ge-

lijk heeft.

O
xrn(tu)(im\ zie beneden.

amants zie (hmonw

Q Q
(hai(ui^\KN. afkeer, tegenzin; afkeer of tegenzin heb-

ben tegen iets, dat iemand afkeer verwekt {vrg.

fnxmm»). (nn(ia$<hm(ia^\ min of meer afkeer hebben.

onunaa^KN. wat iemand aanvangt, om een doel te

bereiken; doel, bedoeling {vrg: on^nn.h^\ awn?\

en (uini?). ajnri(harn(hrn(ia^vv\ hij weet niets meer

aan te vangen. ojKnoman^onojnhm asn om on a\ al wat

hij aanvangt, bekomt (bereikt) hij.

(hm on oa
z
^ (un (hn/)\ zie bij onaaz^w

(n(hmaja(inanji\ zie bij on tun na anji\

onthmz(uri(hri(hrin\ zie bij ajnoa ann\

O
c-

o

o
6-

(hni na a~n (uin\ zie om na on ajin\

oman\ Ar. aj' {kgadr), kn. vermogen, magt; rijk-

dom; hoeveelheid, maat, waarde {vrg. oiomzuiaasn/j).

arnna (ui
rnori!ij}Z(h^h^\ wat vermag een enkel mensch.

M(hmoa\ naar vermogen, zooveel men naar zijn

vermogen doen of geven kan.

O CY
(hm ia\ kn. stijf, niet de behoorlijke kromming heb-

ben, van iets dat eenigzins gebogen behoort te we-

zen, zooals een krisgevest of sabel; ook van het

gebruik, van de gewoonte, afwijken.

im tin

\

kw. zie bij tvnw,^ kn. zonder betaling, alleen

voor de kost, hulp verleenen aan zijn dorpshoofd,

als dit ha?iden noodig heeft voor zijn velden of de

reparatie van zijn huis. — asi(iqnarn(hm\ voor iets

de hulp inroepen van zijn ondergeschikte dorpeling-

en {vrg. rrm(Efiosnfj).

cv
°*

on (hm na \ kn. loensch, een weinig scheel; loensch zien

{vrg. onthmno).

o , .. o
(hm (ia ti >hnj\\ zie bij aanq\\

o CY . ,.. o CY
(hnoanq onjj \ zie bij (vn na \\

CY . ,.. o CY
on om na na (H1/)^ zie bij (uv 'ia w

(ïj(hmz!nji(isnj\ Ar.
'i SÏ {kgodrat) I. magt (van God).

2. natuurlijk, in tegenstelling van kunstmatig of

menschenwerk. onaTiirhirnthmzuia asnji\ de natuurkun-

de. ^(rv)orj!h^zihnriirnz[^asrij)\ natuurverschijnsel.

tui (hj) ri tien z {axi(isnji\ de natuurlijke pokken, gew. thJi

oj) cmi7mnaihn/)\

(hm&a(U}\ een naam van Kama-déwa {Skr. Kandar-

pa). Het wordt ook verklaard door ajiirv) cmj\

(hmnh\ zie bij (unaJiw

&.. *
(hm na mi \ zva. (hm (ia w

(hm(inhmj)\K~x. wat heel veel, wat te veel, wat over-

magtig, wat overdreven, excessief, extra, arnixrihm

w\ of (hm (ia (hm rui (hj \ overmoedig, wat heel vrij-

postig, arn <ini?7 (hm (ói arh ai) \ overdrevene lofspraak.

(Hyicinini^tKij), buitengemeen lief, extra-lief.— ma
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amaaizqaai~&.tEi\ een Vorst van een buitengemeen

vorstelijk voorkomen. aauin'naaizi^i^iMSi., arnznaai

<a&7~7\K. , aai zn aai ^/h cm nn^\ KI., er te veel in zoe-

ken, een gezegde zoo opvatten, dat men er iets

kwaads in vindt. — <xnnuriaai\ iemand wat te veel

geven ; ergens wat veel van iets indoen. 1
ifniihn/j\ lijden door overmaat. aaizn(iaiaa^zii?\

O
overmatige vermoeijenis lijden

zie beneden.

rn hiiza am/i of 11 amzahm/i\ zie bij z<n za aaij>\

aai zarnza aan \ zie bij za ax i \\

aai cin 11 za z aajj\ zie bij zrjtinw

aai za on za ojw a-njt \ zie bij ia u i w

amznzm/i\b^. een groene stof van de vezels van ge-

bangbladen geweven , waarvan geld- , koffie- en rijst-

zakken gemaakt worden, en die ook ivel tot klee-

Ci
ding van zeer arme menschen dient (vrg. aai urn \ en

aaiai).

aaiznisi)j\KN. trilling van de zenuwen of trillende be-

weging in het bloed op de een of andere plaats

van het lichaam, zooals in het bovenste ooglid, de

wenkbrauwen of de lippen , waaruit de Javaan zich

het een of ander goed of kwaad voorspelt {vrg. om

oerosn/j en aairnz^zasnji). — aai kiznzmp trillend

zich bewegen, bv. van de pols; beven, van de hoe-

ken van de lippen, van iemand die erg boos is. —
(hm (in as)i aaq \ zulk een onwillekeurige trillende bewe-

ging ergens hebben.

aaizacuip Ar. v,^oJo*-j verhaal, overlevering; inzon-

derheid overlevering van hetgeen de Propheet ge-

sproken of gedaan heeft.

o
amrizaz cki[j\ zie ihnia^

T^W Ar - L/»SJi> Mig; gewijd (vrg. ckiciS);

ook kn. naam van een regentschap.

T .. a
aai tina z ck i ^iniasnaap zie bij cuiizaw

om tin zji run \ gew. (hm cict ui ru zn ui run \ ook aai zn ui

cru zn ui ixhji\ kn. onduidelijk van uitspraak bij het spre-

ken, onverstaanbare klanken voortbrengen; lallen

bij het spreken de tong uitsteken. Z7i tin>(oi ru ciacuj

(ru/js gedurig de tong uitsteken; lallen.

ooi zncuirLi n\ zie bij (hm zn iui run\

(hm cinyb) ru/j kn. een draaijende, wielende of borrelen-

de beweging in het water; een draaikolkje door de

beweging van een groote visch in het water veroorzaakt.

, Cl O N(vrg. oaioxiruji en om zn ei run).

C)

O
<io.uj\kn. naam van een gewest.

ken.

i/j\kn. de beweging van de tong bij het spre-

hni za (rui ^n ri ruiz zmn\ langzaam spreken, tee-

men. cki aai tui anJajn rvi i^nj)^ al wat hem voor den

mond komt.

aaizn|)i)y|\0. de beweging van iets onder een kleed

of dek. — M) cEizniuin\ veerkrachtig, een ontvang-

ene duw of stoot teruggevend (vrg. ctianauin bij zm

aa run).
• «ij UU
(7»>?iinrL?^\KN. zuid, het zaiden, zuidelijk, aaicinruvi

rnrhizaan\ zuidwest. na isn tai zn ru n of ccinajnnrina

(hm(innrujt\ de Vorstin van het zuiden, een Djin

,

die volgens het bijgeloof in de zuidzee haar hof

houdt , anders na as: zm znaa ^.tkci aan genoemd, a^i

iiznruhm rus de zuidkant, of aan de zuidkant,

z:iznrun\ naar het zuiden gaan.

q,rui\ wat naar het zuiden gaat, het

zuidwaarts gelegene. — cEi<uiznrun\ zuidwaarts

gaan. — ajiinnni aai \ of cei zsiinruri im\ iets

naar het zuiden, of zuidwaarts , verplaatsen, wen-

den, schuiven, brengen, enz. — rm cci&n rrinnn of

van de rivier. —

o
. .^7 VKU

O
(hm mi on (in ru an/j\

zuidwaarts.

te veel naar 't zuiden, te veel

tn ihm z (ia rujj\ zie bij xmiui ryi n\

a . , .. o
(hm (ia tui rn asn ar> ?i\ zie bij (un on w

o
(hmian\ zie hmzaw

.hmiiinzuiisKix. naam van een hoogen boom, waarvan

het hout alleen tot brandhout dient. Van de vrucht

wordt een medicinale olie gemaakt.

(kyi na (tbi (hn/j\ zie bij na (iu \\

urn rj (ia ru (hnjj\ zie bij rj (ia (rn w

(hmiw(e;i^\ Ar. ^^»> 0Vl&> eeuwig (zonder begin).

thm zn (syt \ zie bij zn zyi n

chaiza(Eij\ zva. aai aa ieó/js (Ar. ^^$, kgidam, voor-

gang; oudheid).

K~nzn,Ei >urK$. de beweging van de lippen onder het

mompelen of prevelen (vrg. aaizniuiruj^). — znzn

tEirru/i\ zich bewegen, van de lippen of den mond;

mompelen, morren, knorren. — aai (ini&iru aaj>\

mompelen, binnensmonds praten; morren.

om zni^j aap zie bij' «si^p

aai za \ of aai z%> \ KW. zva. omm (uin\ (Skr. ka dg co,
au J cm <^«

een zwaard, sabel; een breed offermes; ijzer).

rn trm ia crrifi\ zie bij zm za aaip

(taizaza\ ook aaiasjiza\KW. met de geheele magt, uit
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alle krachten, strijden G. (Het wordt verklaard door

xn axi m~> xm ulï \ I rg. om on axt )

.

xm rn ia z ri ixniz ixi a\ zie oii rn ia z rj^z ru/j\

on - o o
am ia vu erna \ zie cm ia xm cm/j\

O • O
xm laonxmz or),i\ zie cm ia on xm z rm i\

iK7ï(io\KN. in poëzie zva. x.)in.ixi\ in proza alleen

van neven en nichten. £.11.har,ia \ broederlijk, in

broederlijke vriendschap, leven. oJianarnah\ zva. ki

ffaffOï^3*aoflx«\\ asn <io «ji am\ bloedverwanten, fami-

lie, xm ia xm asn asn 1 \ ito va a<n xn ^aif)in xn xm ia - en

o o
tnajuiap xn ei nrtn rn

O Q .. . O Q
xn ,£? izi ?? xm ixi m xn/>\ en xri xm ia ki xm ^=i.\

spr. — (.^i mi ia \ spr. zva. xniKuaxij\

amciq\KX. het doel niet bereiken; teleurgesteld (vrg.

ua\ zie bij x:> iiiw

ia

ai), oei 1x1 xm ia

arwdÓNKN. reebok, een klein soort van hert (vrg. ,è?

ann in xa/i en xmemi). xm ia xn 1111 ia xi 1 \ oenarainq^ <-# tr> UI t* Ö «-'

van een Hein soort van gekleurde of vergulde wa-

a , * : a *

langpoppen. (Kiasnasn (of xn ei ~n) xn ia 1x1 ei hj\

o . ~i o * ,, ,

en ui &i~ji xn ta\ spr. iehxi cei -^1 aai ia \ een bokKe-

sprong maken. — xna\ als een kidang doen. asn

xixma\ een ivijze van asn xi\ waarbij men met de

herten in het woud gaat leven en even als de her-

ten van bladeren leeft en die ook met den mond

afplukt.

<Hnxn\KN. gezang, lied of liedje (vrg. iui(ui\ en Kin

nnin xirj). — isna\ een lied of liedje zingen, au

a&(Lci\ liedjes zingen. — xm xm in 0:1 >kiji\ het voor-

werp van gezangen.

xniia\KN.; (cjah\ of viia xn ia\ tegen een kind pra-

tende, het allerlei moois of groots beloven of voor-

spellen. xaviia\ hetz., tegen een ander geliefd

voorxeerj), dan een kind. — Kiixa mxnri of xm xm,

axtaz)(Hyi\ wat men zoo een kind belooft of voorspelt.

asn na on cm tma of xm wi in in xn n\ zie ia isi m\\

xaiixia^asirEipKN. wordt gezegd van een kind, dat,

door veel prijzen bedorven, altijd geprezen wil wor-
|

den, of dat telkens zoekt geprezen te worden.

xm asn/i\ verk. van cuh urn asn ,i\ en van on asn xm ia ri\ G.

ixji iai/j\Ki$.; (Kin ooi asnn\ hechten, houden, vast blij-

ven zitten, van iets dat ergens opgeplakt of ge-

smeerd ivordt, bv. kalk op een muur; vast, stijf,

bv. van een kleigrond , die niet spoedig water op-

neemt ; vast, gecondenseerd, van een stof, bv. van

vjater in vergelijking van lucht; vasthoudend, ge-

hecht, aan aardsche goederen, onmeêdeelzaam. —

(hai iÊiasn^\ gew. (xai(ETinn\ onmeêdeelzaam; gierig

/ Do O a . ^ O
(vrg. ajiip xx7jj en cexia asnjj). cnuizxai ceiianx een

gierig mens ch. nri xa zxxiiE.ua 1x1 \ wordt in scherts

Wrëkodara genoemd, omdat hij zoo ruig is, alsof

hij alle haar op het lijf alleen wil hebben. — ani

O
tui cüi tfrn xaiji\ zie beneden.

hii xn \ kw . zva. (xj)^h<iai\ (Skr. kaid, verdicht ver-

haal, vertelling); ook 311. KN. een woord. — asn oh

en xai (k,i xnn\ xai n ash isi en xm on asn on xn z \ zie ben.

amasn\ 1. kw. duidelijk. G. 2. kn. zva. asiixhs bevriend

met iemand; waarsch. van (unasnw 3. N., xenon asn z

(Kin\K., Chineesch pond, gewigt van li Amster-

damsch pond. 0Ji !nnasn\ een kati. — !uhixa)asn\

imasn\ iemand als bevriend be-ieder een kati.

schouwen o/*bejegenen. anixa xai\ of xajaniaixniash^

als bevriend erkend worden. (xaixnasn\ een begun-

stigde. G.). — »mmasnaojj\ xnficnasnzx.i^t.xnji\ bij

kati's; een maat die een kati (bv. rijst) inhoudt;

en een unster of weegstok voor klein gewigt {vrg.

ia 1:1 xi n).

xn rai \ kn. naam van een plant.

xai -n asn \ kn. een kruiphen of kruiphaan , een klein

soort van kippen op lage poten, ri ilizxaioriasn\ een

klein mensch (vrg. xm on arn asn n en xenon")).

xmasn\E.vf. 1. zva. xa ixi viw 2. zva. unxai of ojniKn

aan (Mal. kita, wij, ons, onze, met insluiting van

de persoon, tot wie men spreekt; door een Vorst

van zich zelf alleen gebruikt. Vrg. xm iei). 3. poet. zva.

!Kinn\ gij, u (vrg. asn). xaxmxniasn\ onze Propheet.

(HTjiismKW. zva. oncKizonnnzasnn (Skr. kétoe, een licht,

een komeet, een vallende ster), ia cei xm asn\ia <? \ spr.

xai asn'iiw. Sd. en Ml. zva. asn ei w kn. naam van een

heester, vjaarvan de kleine ronde vruchtpitten door

de kinders in proppeschieters gebruikt worden. x~i

xai isn, xai asn xi nji xnasnom\ spreekmanier voor al

wat leeft.

<nxaizasn\ verkeerde spelling voor xxi xsnw

xai on asn z arin\ zie bij riasnzxap

Kn asn (Kin \ KN. , xn on asn z ckiji \ kd . , een soort van rij st

,

die gekookt bijzonder lijmerig is (icaarsch. voor xm

a^ixrifi van xaiasnj\ J.). _£> zijn verschillende soor-

Cl O
ten van ketan. xm asn xn ^n ini \ roode këtan. xm asn

xx _?i xi \ zwarte këtan ; ook benaming van een soort

inlandsch gestreept goed. xm asn xi xn ^a^t \ gele kë-

tan. De andere soorte?i zijn wit.
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uu n ism mi /)\ Holl. ducaton.

tri arn r> asn i (Hij)\ zie bij <n asn i aoj)\

,7,7? ,75?? no \ kw. zva. ojkki?\ (vrg. a<n asn ki ).

aai asn m\ zie bij «snaYïW

hii ,u?\ zie .Knimw

kt> ftsn\ kn. 1. niet gelijk zijn met een ander, minder

in (/rootte, rang of vermogen; van een minderen

stand; niet gelijk aangespannen, van trekbeesten;

niet gelijk verdeeld, van een last. 2. de twee bam-

boezen of bouten vleugels van een inlandscb vaar-

tuig, waardoor het voor omkantelen bewaard wordt.

oY aY
(3. verk. van amioiQsn\ G.). — tm.asn\ 1. trekbees-

ten ongelijk voorspannen; een last ongelijk aan een

draagstok verdeelen. 2. een vaartuig vleugels aan-

zetten.

!Knasii\ zie bij ten asn w

o cy o (p>
hu ,75??\KW. zva. te) 07)>\ tui oti (ci

?

\ en tvi.vnxnw KN.
s

' 'ir ir

zva. chiasn\ siddering uit vrees of angst (vrg. un

o\ r>cy ocy .,-; o
ici). — .kii.ei asn \ zva. arj,Eiasn\ sidderen. — t?

èïsnm\ iemand, of het hart, siddering verwekken;

voor iemand sidderen.

(hii ,75??\kn. ongerustheid, angst, van het hart (vrg. tin

CY a CK O ci/Ci oY , , , .

asn\ en asn asn). imiasnamasn\ aanhoudend in angst

en ongerustheid.

thiiiim\K$. in een kring loopen of rijden, zoodat men

een cirkel maakt; met zijn velen jagt maken op een

tijger door dien in een bosch te omsingelen. — ,U7

cy . , . , . ' o cy
asn\ m een kring rondgaan; omsingelen, xnasnt&i

^jiihnn\ een tijger in een bosch omsingelen om hem

af te maken. — oti asnn 71 ocn\ in een kring laten

rondloopen, bv. een paard aan de leireep. — ,7,77

CY
tiwi\ kring, loopkring, cirkelbf

asnmanj\ plaats, daar men gewoon is in een kring

te rijden, rijbaan; een jagt op tijgers door omsin-

v o CY a CY . a CY -.
,geimg. — M?.b77\ en mi.m\ zie kiiki\ beneden.

thii «sw\kn. briefje of cedeltj e, waarop iets genoteerd

of opgeschreven is; briefje of etiquette op of aan

iets, om aan te duiden, wat het is of beteekent;

(kw. rand, zoom. G.). — arn(&iasn\ trillen; een

trillende beweging maken; fig. van het hart (vrg.

O CY
aXn .757? ) ; ook benaming van een soort gebatikte zij-

a clY
den stof. — aCi teii\ aan iets een briefje of etiquette

hechten; (een zoom maken, borduren. G.). — ^77

«577n (Hin\ een windmolentje van bamboe, als kin-

derspeelgoed, of als vogelverschrikker op de sawah-

velden of in vruchiboomen. kw. zva. ckti asnniHij)

G) a oY
en (El KI 7,7? ^) hl/ 777 757? 1 \\ 7_77 .7,7 7,7? .7577 11 (K)p ft. 77 Off

O Q/ a qY
!hi) !kii ten

n

(hiji\ en kii asn man 11 011 kii 11 om 1 oof)\ ,

C~

:fts??\ zie bij iasn\\

deel van getrokken wordt (vrg. oji Kimi 77,7,77). ki)

lObnnsn iu)i (ui /j\ langlevende vruchtboomen. .7,77 111577n
Q O O 7 O Q

Tis 7,7? 1 1 ? \ hll teil 11 teK te) tel ,157? \ en Kil 77? 11 teK teil

7,9n spr.

,7.77 .77? 71 \ OOk 7,7? KI 77 \ N. , (Kil (77? Cl KI ]\ Ook (hll KI te)}

?.??,K. . hn?hin (kdntara), ook 11 7,772,7,7 \kw.,

merkbaar, blijkbaar, zigtbaar, te zien (pass. van

ten mti\ vrg. ri ten > ,hn \ en kd on .b7? 1 ki/j). (ten isit n
iruun isn BBitcn -rt\ het is te zien aan je blauwe lippen

(datje opium rookt). — ui 777 77 7^7 \ of ecuHrrtany

en !ir? ,7577 o ?o ,ü\ of ui hi te) (k,i _b*\ blijken geven,

laten blijken; vermoeden wekken (zie ook tempn

itn\ bij 7-77 yin),

hii L-n ^ of trniasn^s verb. van het Ar. 'ij^ (phat-

rah of phitrah) een tijdvak tusschen twee prophe-

ten , bv. tusschen Jezus en Mohammed. <u< (Ei mi asn ? \

een tijd dat er geen propheet is.

o
TT?? (7577 ^ \ Zie (hll I ft577 ^ W

r>7,77 (7577 7Y7? ,1\ KW. ZVtt. 'Kil 1111 077 ft Of Kil (KI 7777 iKH f)\

hi) uu ten kw. zva. l? 7.77 ?.7 ,.? \ waarsch. verb. van kii

Kil teil \ f T(J. Kil (7577 .75>7 \ ).

Ki) ten ten \ kw. zva. ten ajnaajj\ (waarsch. hetz. als 7/7?

asnasn\).

hii Lii telp zie bij iasnajiji\

kii tei) e?,^\ zie bij <tf>3'f^

,7,7?(ft57?.7mft7\KW. en kn. de kracht of invloed, die iets

op iemand uitoefent, zooals van een toovergebed,

of van de oogen van een mensch op een tijger, dien

hij sterk in de oogen ziet. (De afleiding is onbe-

kend; misschien is het verbasterd).

«51 i K7? / (77) \

wen bij het schreijen.

(K77 .7577 K7)jj\ KIST. naam van een eetbare, knolachtige

aardvrucht , in smaak op de obi gelijkend, maar

fijner; ook de bakkebaarden van een wild zwijn.

,7,7? (75?? .7,7? 77 of hl) tel) KT) 1S1 \ 7,77 (b77 7V77 77 ,757 \ eil KT)

teiiri ki) ri (ui iasnn\ drie soorten van genoemde aard-

vrucht.

o o O
Kil te)) Klif) \ 17) .757? 7V77y1 en 07) ,757? 7V77 77 KT) \ ZVU. KT) 11 ,75?; Z

<rrin\ enz. Zie bij riasiizamj)\

kii <teii \KN.; ki) asiiKT) hteii\ het uitgillen of uit schreeu-
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<K7> (isr» ti^

M) 7? ,157, 2 0OlJ\ 2Z£ foj' 07 «577 Z IWTrtN

o-ii asn aai a\KN. naam van een op een paling gelijkende

dikke korte riviervisch (vrg. xnznarnn). Knasn-aaiJh

O o o Q
7] cm riam z a-n <&i ai \ en mi osii aai m ikj <*a aa ctain\ spr.

— oti asn a-mji\ gelijk een koetoek.

<77 hrn ri asn z ^2>jl^ zie bij on asm aaji

\

aai asn asn /j\ zie hij asn&iasnji onder asnasnny.

aaiasnasnn\Kl>(. stijf van iets, zooals bloed of etter,

ivaarmeê iets , zooals een doek, doortrokken is, of

van iets dat er op kleeft of vast zit.

aai nrj asn m«\kn. naam van een toorn en zijn vrucht,

in 't Mal pepaj a genoemd. Er zijn twee soorten:

aai ai ten a^.) ah \ ook aan on asn arui omah\ waarvan de

bloemen en vruchten aan takjes hangen, e rn mi ai

onasn^a^^rna^aa^ of ani^asi^a^ana^a^p

ook mi <r) asn cru ai cm (Ei aai asn z aaia\ waarvan de bloe-

men en vruchten met korte steeltjes aan den stam

zitten. aan <n asn oji ah\ is de Pepaja-boom, die geen

vrucht draagt, aai ri asn ojj n ito z aai de vruchtdragende.

o
om ai asn z a-Jiji \ zie aan asn w

asn rn asm 0Jin\ 1. kd. zie bij <Hnasna<tj\ 2. kist. naam

van een in 't wild groeijenden boom, en van de

vrucht daarvan.

aa aai ai asn ik.ii\ kn. bij enkele druppels langzaam en

hoorbaar neervallen, uitdruipen, afdruipen; ook

veel speeksel in den mond krijgen (van dengrondv.

asnaj)j\\ waarvan ook ii asn Tiasn ai asn a^ii

cna^hzai asn u.^\0. naam van het jong van een aai

O o o -, ,

.ï57?^T7yiN — ti tel z n osii teii\ zva. o <k» \cuiaJin\ bab-

belen (zie bij iojiojiimji).

aai asn ai oji zaaji\ zie bij asnajiiw

aai asn asi a-^ij) zie bij aai asn na \\

aai a^asi} ai oji aTJijpK'S. jonge onrijpe nangka-vrucht, die

gekookt als groente gegeten wordt {vrg. oi cm z ai).

on a,n z t)« ten aa <> aai 77 asn ri o armn \ spr.

aaioi asnax,ii\KN. 1. naam van een groote zwarte zeer

venijnige spinnekop, die zich in den grond ophoudt

{vrg. aa>. eiarn osi aai). 2. het stengeleinde onder

den grond van een knolvrucht , boven de knol, bv.

van de obi en kemili , ook aai ai on z aai genoemd,

om de gelijkheid met een spinnekop wegens de ve-

zelwortels. 3. het onderste gedeelte van een kippepoot.

aai astinrunM&x. dik, digt aaneengegroeid, van hoofd-

haar, knevels, wenkbrauwen, gras, loof en plan-

ten, van een woud of rietbosch ; ook van desa's,

die digt aan en tegen elkander, desa aan desa,

liggen, ai aa !ki aai asn < nj cei tj ria \ een desa , die digt

met kokosboomen begroeid is.

aaiosnateij\KN. het jong van een schildpad (teiaai of

asnatejiuin) ; ook naam van een boom, waarvan de

bladen gegeten kunnen voorden, en van een visch.

aai ten ateiax 1. KN. een wrat. 2. KI. zie bij a<j)a<a\\ —
aaitena^iaaa\ een wrat of wratten hebben: KI. zie

bij 90)<KJ)\\ maar deze uitdrukking wordt ook wel

bij wijze van euphenisme of uit zekere bijgeloovig-

heid voor de kinderpokken gebruikt, om die gevaar-

lijke ziekte niet bij haar waren naam te noemen.

on aai ai asn axi,^ Holl. ketel, groote ketel zonder tuit

{vrg. aa^o^rujp 2.). -

tnf}tnasnarvi\KN. naam van een aardvrucht , een soort

van aardappel, convolvulus batatas. Deze aard-

vrucht wordt meer bepaald aai aa asn oteitei arm cei/i

genoemd, in onderscheiding van de aai n asn rui cm

ah \ Zie bij aai <77 asn a^in\

6'snaap zie bij asiirrihrn'

a,Ti il asn Ti xa z aai\ zva. a~.ii ti ?t_; n aa z aan\

aai teïiTiaxiz ^1-^.1 \K^i. naam van een plant en van de

vrucht daarvan.

aat asn ia . zie bij aai op asv\

aX n asn oji (i\ zie bij aai osii asnji\

aaiTiasn teiaa,i\KN. naam van een kruipend gewas,

dat op steen groeit; van een klein soort van bijen

(venijnige vlieg, die de beesten plaagt Gr.); en van

een batiksel. aai ?i asn oji ioh oji cm ah\ spr.

aai oi asn ai, oji a^yj\Ki<:.; oti oi osii i^ [tei a~jin\ babbelen (vrg.

o a , .. o o .

aai Osj) iter.h.ij bij \teJiaj) ajin\ en ojnr\apzoinaoj)ji).

aai asn tej aayi-KN. naam van een vogel, anders ^^>

aai asn tel ct-~iji \ KN.

plant. J. aai asn oji £-? asn tel a~~ij\ aai ip oji iia op tel a~a/i

en aai xsiaji oji orttei a~ij}\ met levendigheid en bewe-

ging praten over beuzelachtige zaken. — aaiasnojj

tKi-i*aaj)\ enz. met levendigheid gepraat.

a O o O o O /. o O
aai asn tel 11.11 \ KN. ; aai asn oji itei asn tel rviji \ Of aan op oji

ax,i op Li atei r>\ ineengedrongen, kort en gezet.

aaioili teiaaiji\KN. sandalen, die geheel naar behooren

door een schoe?imaker gemaakt zijn. Vrg. asn on

,£7~J.M J.

aaiasntei\ of iai asn tei -KN. naam van een boom met

groote bladen en breede kruin, en van de vrucht

van een rietachiige bosch-
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daarvan, eetbare noten of amandelen. De bladen,

uitwendig gebruikt , zijn zweetverwekkend.

tn > en aai oji \ KN. naam van een vliegend insect. — asrn

aiaaiaji\ een dravende telgang van een paard {vrg.

(Unori(lJ)(lL1 (HT/l).

aarnaaiaiajisKN. naam van een boom, die op stengels

groote trossen bloemen draagt, hoog geel en oranje

van kleur. De bladen dienen tot medicijn, onder

anderen tegen ringworm.

aiti aai oa\Kr.. een kleine trom, kleine rniomw

o o
aai.unna.hizaajj\'Wj.; ooi aai on ui z en oa\ zva. aai aai en

<n tin z en aa\ inderdaad.

ffoï(b77(Eï/?\KN. 1. pass. van <un asn avtn\ 2. geheel ge-

lezen, van een boek {Ar. fx^., chatm, liet ge-

heel lezen, bv. van den Koran). 3. zva. asn avi asnji\

goed en nauwkeurig bekijken. 4. amasnajfiji\ Ar.

^,j'l~», zegelring; slot, besluit.

en aai z asn een \ en eniaizaai(ziaaji\ zie bij ajnaaiaziw

om asn aa aajj\ kw. een gevangene. G. {vrg. aai aai osi aan).

CV
(KnrnoaieEi^i\KVi. bezwijken; het niet kunnen houden,

verliezen, in een strijd en in het spel {vrg. ooimjiq);

CY
bezwijmen, in flauwte vallen {vrg. aniasiiui \ en aai

CV,
asit&i^i); aan lager wal geraken, van een sch ip.

aai aai\/ei • kn . koriander, korianderzaad {Skr. koe-

toemboeroe, ook koest o emb art. pk.). — asi

asn/&>\ als koriander, een term voor de eigenschap

van een goed schrift, zoodat de trekken de behoor

-

lijke ronding hebben, het tegenovergestelde van asi

11 {zie bij aa\ II).

aaiaaienaiizcmsKYr. zva. ojnaaientéizcm {zamengesteld

uit enaaizaai aa\ en m<unzcm\ zie bij opnaai (Eji).

om rn aai z crnji\ zie bij cnaaizcmn\

ooi oaicmji^KN., (oazi oa \KI. , de plaats waar het hart

klopt; de plaats waar het slagaderbloed klopt, de

pols. om ooi aai miji\ de klopping van het slagader-

bloed, de polsslag
O 7 O

aai aai cm n \ ook Kiioaomfien
t> Ui ^«SL -Jl

i^ö^Tfrn,^ beweging van het gemoed, agitatie; een

opkomende neiging of vermoeden ; inspraak, stem,

van het hart; een gedachte krijgen; een begeerte

voelen opkomen {vrg. nojnza^iaai/j). arnasnarnjj of

aai oji aai onn ook een brug. — om cea aai rmjj of ooi

mi oa aai onj^\ geagiteerd zijn, van het gemoed; de

gemoedsgesteldheid van iemand, in wiens hart on-

verklaarbare neigingen of vermoedens oprijzen; ook

het geluid van vele stappen {vrg. on asiaacmji).

aaiasn cmn\KVf. zva. cm otli OjIji en as-crriw KN. ergens

aan toe komen, iets bereiken {grondv. asncmji\

waarvan ook aai aai oma) ; het hoogste bereikt heb-

ben, van iemands bekwaamheid of vermogens; ook

afgepunt, stomp aan de punt. — asiasii<mji\ iets,

zooals de knevels of de hoorns van een beest , af-

punten. — aai £> iaicm/i\ kw. donderend, zva. a&:

(El O-TjW

aai ti aai z ooi i\ zie bij ia en aai z cmj onder enaaizcma\

aai asn cmj\ KN. (zuivere, ongemengde) wierook {vrg.

<tfiaji\ en izi aan aa a)
;

{ook kolen, waarop gewie-

rookt wordt. G.). aai aai asn cm n\ wierooken. — na

asn on \ iemand of iets bewierooken. — aai\(eaasn

erna of aai (Eiasn cm ,j\ rooken, zooals brandende

wierook of een vulcaan; uitwasemen, uitdampen

{vrg. aai reiaai -ki n en aai ;zi asnm n) ; vlammen, van

een zwaard of wapentuig. — aaaaiisnmiaan\ wie-

rookvat.

o™asn\ zie mi^
aai aai on < zie aai on axi w

asiiasnn\ zie bij asnasnji\

O
,K7? L7MJ77/J\KN.L7W-

o o
aai aai aai aaiji\

O
asi asn asnna of oa aai

ooi
—

aaji\ met de vlakke hand klappen, zooals men een

paard doet om het te streel en, of om het tot een

sneller loop aan te zetten {grondv. aai roia\ verg.

osnoznq). asi aai aai asn aai aa \ zich bij herhaling op

de borst slaan.

xsh asnn\YJ$. digt aan elkander gaan, van menschen

die met elkander op weg zijn; digt bevolkt, van

een dorp; ook haarrand bij kort afgeknipt of afge-

schoren haar; scheiding van het naar beide zijden

gestreken hoofdhaar.

«jd^i-j KN - prediker, benaming

van die Mohammedaansche priesters , die op Vrij-

dag de predikatie , aai aai ? , in de Moskee moe-

ten houden.

oai aai asn >i\ Ar. l 4'iC. KN. boek, inzonderheid een

Arabisch boek, of boek over de godsdienst en gods-

dienstige onderwerpen {vrg. niili\ en asn aai), aai

aai aai ^nn\ Ar.

auizaa\ een Hollandsch boek.

aai aai ? \ zie ooi asn aai/i

ooi asn ^\ Ar. fobs»., KN. predikatie; de predikatie ii

de moskee houden {zie bij aaiasnisnji).

aai asn asn ?\ Ar. *[x\s£- {c hot dab d), predikers {coll.

mv. van i ^jb? zie aai aaiasna).
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aai asn asn \ zie bij asn asn asn \\

Cci Cifj

01 aai zapi asn \ zie bij asn asn asn \\

on
aai asnaaioi^jt\E.a. de vezels van de ikd asi asnji of bui-

tenste harige schil van een kokosnoot, kokosvezels.

oaioi asnz\Kvr. zva. nrmsn\ Vorst.

aai asri\ kn. naam van een kleine riviervisch.

(n tiaiz asn \kn. een kamizool of vest van wit katoen

met mouwen, dat tot de dienstkleeding behoort;

ooJc een kamizool zonder mouwen, dat tot de oor-

logskleeding behoort.

aaioiasncKnaajt\ {pok bij verkorting 01 l, . asi ihtj)) , Knoi

oiasti(ói\ en aai ot asn ai (ei z \ KW . vrnw. van de eerste

pers., ik, mij; wij, ons {zamenstellingen van aai

asn met a,n(Kftaaji\ ajïiaji en asnoiasiz\ maar, wat

aai asti in deze zamenstelling beteekent , is niet

duidelijk).

om ai asn ast \ zie bij om art asn oji aan \

aai ai asn ai mi 2 \ zie bij asn art crrtzw

aai asn>ot ahn \kn. naam van een groote , zwarte, ste-

kende b osch-schorpioen {vrg. aaiarhia^aai). — asi

asn ot <rti\ als een boschschorpioen; opstaan, opgerigt

staan, van de staart van een beest, vooral vaneen

tijger ; met zijn drieën een last dragen, wanneer de

draagstok, daar de vracht aan hangt, met liet êéne

einde op een anderen boom rust, die door twee

man gedragen wordt. {Het ééne lange einde van de

draagslok verbeelde dan de staart van dekatoenggeng).

aai ai asn ai asi z\ of aai n asn oi asi z\ zie bij aai ot asn asi aaji\

aaiasiji of (unaai(isiji\KN. 1. standvastig; sterk om te

verduren of te weerstaan. 2. een groote ajiap\ kist,

pakkist {Port. caxa of caix a?) — anaaiaji^ii

ot aai \ tegen iels zich verzetten om het te verduren.

asi aai asi ^sioi aai asn asi aai/j of asi aai &j) ^m aai <k? _b* ot

oi aai \ zich vermannen.

aai(ui\KW. zie asn aai asi w kn. naam van de eerste

mangsa of Boedistische maand van het zonnejaar;

ook naam van een soort van fijn wit lijnwaad van

Makasar. oi ai,i z oji asn aan tiooi asi \ aan het einde van

de eerste mangsa.

aaiasi\ zie big art iai z asi w

aaia~ji\KN. kabas van kokosblad gevlochten om een

voorwerp, dat men daarin vervoeren wil, zooals

een kip of vruchten.

aaiaJi\K~i<ï. een stukje dunne puntige bamboe aan het

spinnewiel, daar bij het spinnen het garen zich

omwindt; ook een spijltje in fijn rasterwerk {vrg.

n-jajs). ai mzmm aai (Kii \ spr. voor een weduw, die

een zoon heeft, en daarom gerekend wordt als een

huisgezin dat tot algemeene werkzaamheden ver-

,. , . aooo, -i-i- o
pligt is. (i^a aai osioai asi \ ais een kiosje. — arnoiasi

aa/i\ zva. oi ami oi 'yi cm aaji\ schniflat, daar een schuif-

deur of schuifplank op loopt.

ot iai z oji \ kw. lang gras , daar huizen mee gedekt wor-

den {Skr. koesja, een soort van gras, dat bij

godsdienstige plegtigheden gebruikt wordt). — \ojvrt

oi aaizasi\ zie beneden.

aaioJi\¥JH. kat. Het wordt ook verklaard door asn (èi

\ O /
{vrg. aai ast ) en arn as) a\\

a . 7 .. a
ot tun a^i \ zie bij ot asn asi w

aai (ui ,?\ zie bij ,^?^w

aaicKi^\ zie bij asiasiqw

(ïai(KJi?\K$. afgemat, erg moe {vrg. asios)\ aai ast nn asi z

aart en aanasiaisijt).

\ zva. aaaaicK.!^ KW. zva. [aai ast aaijt <
—

<^m<«ryi en ot^cot ornjtx

oi aai (Ki ^ \ zie bij aviasiw

aai(Ki\K~!!i. 1. grof, bv. van lijnwaad en zand; ruw

van aard; ruw, grof of plat, van een woord of

uitdrukking ; ook stoffelijk, zinnelijk, in tegenstel-

ling van asn aisi asijt\ en de letterlijke, reële zin,

van een gelijkenis {vrg. asi(iJiamjt\ aaiasiasiji en

asn marvin). 2. strekking, uitwerking, nuttigheid.

{Het wordt voor Arabisch gehouden). — asiosinn\

nuttig.

aauuiMLN. bultzak, matras. — Knosin^aaj)\ zitkussen,

stoelkussen; zadelkussen.

aai ot asi z\ zie bij oia^azw

O / ... S
aaioji\ zie bij ojiw

cKnaji\ 1. kn. Holl. koetsier, wagenmenner. (2. kw.

een leêren koffer. G.). — asiaji-?t\ koetsier zijn van

een rijtuig , de paarden van een rijtuig mennen.

aai oji kn. nadenken , overleg, asn aa ~ji x

nadenken , onbescheiden.

X
zonder

oi aai oi
/
(m\in. een kar met twee wielen met spaken.

een kleine ook een kruiwagen metoi i amz asn mnjt\

een bak en een wiel {vrg. cu(uiasn\ en ao> aai), art aai

ot oji ot aai ot (ui\ naslepen, achternaslepend, bv. van

een gebroken of lamme poot van een beest. — (nasi

oiaj)\ iets met zulk een kar vervoeren; voorttrek-

ken, voortslepen; een slepende gang.
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,kii(j.).mkn. verward; ingewikkeld, netelig; verstoord,

van rust en eensgezindheid; verwarring; ongere-

geldheid van leven; in de war loopen; in de war

zijn; mistellen (vrg. 7? .top). — ici \ajt qajn<nafn\ iets

in de war brengen; de orde of vrede verstoren. —
Mn\M%<unimjï\ op een verwarde wijze; geharrewar.

riKYirn .'T^KTiflNK.x. gekletter van wapenen in een ge-

vecht ivrg. (Kn hjjhuj).

aai (ojt9fn asnj}\KN. ellende, rampspoed, lijden (vrg. 7_?

(L»\ en sMöv/iTi). — mti utJiaai asn oa/i\ in ellendigen

toestand; noodlijdende.

ftTjh^? aji^tcn MfO. wordt gezegd van iemand dien

een sterfgeval overkomt van iemand in zijn huis.

* >' i- 'un m ?773,7? 0/ 7,77 ju ui mn\ zie bij Kicniw

&n 71 (kq z mijj\ zie bij rii^jzmiji\

o o . , .. o a
wi tui mij)\ zie bij 7777.? 7,77/?

\

77 7,77 *.? 7,7? 7 v X. , 7? 7,77 7777 \ K. , in qji 11 mi ?.i 7,7? 1 g» ?. ? 7?

0f9ai(cm^ is verkeerde spelling voor ?.? ?? 7,77 _?m.)

thmj) en ojifn<hat~mccm\ en dit voor -t.? 10 %m ck] hii ?

en ajifiojntcmy den geheelen morgen, een geheele

morgen. Men zegt echter soms ook teel m m ?? m

(?.? hti ? en ?.? u?? 77 an vm \ voor ckj isn 77 on ~?? ito <nnji

en ?u o? ?? 3,7 ~?? 77?? \ eiken morgen: doch dit schijnt

een verbastering te icezen.

o • 7 .. o
rn mi zw mi n\ zie bij VÈajnzaJHKYin\

77 1,7)2 77 ou jvn^\KX.; maztzmajifmyi\ iets, zooals een

mes, een weinig wetten o/ aanzetten, o/; e^z sfe^

o/ o 77 ^« fe/r (wy. rtimizii^.izmi(t\ rnmizriKix en

o ,.. o o .

anojtaaia bij ajn 7.7 7,77 7 \ £M ri ki ) .tn).

.77 7,-77 2*7 au? 7,-77 ^k.\. wrijving; iets dat tot wrijving of

schuring dient; strijkstok (ivy. 11 mzriKizmii en

<?? 7,-77 Z 77 7U 7,77 ?). 77 7,77 2 77 7.7 l 7,7? 77U X. , 77 7,77 Z 77 BU Z (WTj

(Kirufl K., spreekwijs voor het tegenovergestelde,

het tegendeel. 7,77 77 7,77??) tu? 7,7? ?r 7 \ tot het tegen-

overgestelde gemaakt. <?? .1.77 2 77 7.77 77 ki 2 77 7,7 ? 77 7.? z

*v"7 N sPr - — 77 ,U7? 777.7? 7,77 ,7 \ iets wrijven of schu-

ren. — ?7 7J7 ? 77 7.? z 7V77 \ iemand het lichaam wrijven,

zooals bij het baden, on 7,77 ? ?? 7.7 ? 7,77 77 70 ? 77 7.? ? 7,77

tm/i\ wederkeerig de één den ander wrijven. — ,77

<ri cm z ri .ki z 7,77 77 7,77 \ met iets wrijven of schuren. —
«jmizriMzmim^ gewrijf; een wrijving; elkander

het lichaam wrijven.

i7,77 7,.7 7,77\KW. zva. .7.77 077 127,7:77(7,0,1 en ^(£n> (huid

,

vel; een uitslag op de huid. G.); ook eign. van een

tutun den vader van Djamadagni (Skr. Koetji-

ka). 777 777 7,77 7.7 7,77 \ benaming van een huidziekte,

zva. mn nj) ck.ijj\ ook zva. ,7,77 ??u asn cniw

nrtjM^KN. attent, zorgvuldig, in het verrigtenvan

een werk {vrg. asnauun ui. m ,1).

miwiu^kn. een zak, waarin levensmiddelen gedaan

en bewaard worden; een reiszak; vooral bij de

priesters in gebruik (Pers. kësjkoél, een kop of

beker. Vrg. 7,7770).

j,77 7U7_u\ een zamenstelling van 7,777.77 en 7,7? tu? \ kx.

magt, vermogen, kracht; iemands vermogen ofmid-

delen; en voordeel, dat iets geeft; wat iets of

iemand aanbrengt. — 1:1 kklu hi\ voordeel aan-

brengen; iemand van middelen voorzien.

7,7777* of mi 7.? \kn. bedoeling, intentie; neiging tot

iets; genegenheid voor iemand {Ar. £*££ > kgas-

doe). 7.7 hii ki kJ l? 7,77 7,7 .7.7 ^? 77 pj \ al waarheen zijn

begeerte of lust hem heenvoert.

X7? 7.7 10 7 e.x. iets om af te vegen (vrg. -n 7,-77 ti 7.7 axut

en 77 7,77 i 777.7 ?:i.7 ,i). — (ti!Kpwfj\ iets, zooals stof,

afvegen. — £7 7.1 «3 77 7,77 \ iets afvegen aan of o-p

iets, bv. de voeten op een 77 7,7777 7u in
f
i\

7S7? 77 7^7 TO 7\ of hll 77 7.7 «57? V KN. tl'< vadsig, lui:

luiheid (vrg. oji ten ton).

»oi nwzaxtji of un ?7 7.7 ? o),)- kn. het uitblazen 2,-0^ ^;z

^77 7? 7.7 Z Xp 3Y7 ,7 <?ƒ 7Ö7 77 7.7 Z OSil *,7 /? \ uitbla-adem.

zing t'fl;/^ ^» adem; blazen, hijgend ademhalen. t_7?

: y 7,77 7,7 ^7 7,77 7? 7.7 Z (IQ '7v7 /, een enkele ademtogt.

?7 7,77 77 /. ? 7.7 ? kn. een voetveeg , voetdweil <?ƒ veegmat.O , O
(y;y. 7,7? 7.) 7.7 7 CM 7? 7,77? 77 7^7 2 T^l). £77 T) mi 71 !K1 IH fl\

de voeten afvegen..

(7? ,7,77 TIKKZ (W ,1\ ^f^ 77 7,77 IKK] Z «5M /IN

<ri Kii z rj x.1 z ttmnKN. tegen ^fj, zooals een boomstam,

zich het lijf of de huid wrijven, fo. r«« £«2 J«?f^

(ivy. tuncKnaxtn en 777,7? 77.7.71.7,7). — ïKhii z *ri ,ki z (in

7,7 ?\ iets waartegen men, o/ een beest, zich het lijf

wrijft o/ gewreven heeft; de sporen daarvan; een

wrijfpaal.

HOI (KI Ofll/j\ KW. ZVa. (7577 77 \ Mj^lN <?** (Lllll 0J1Z\ OJ TC?

-77 r7?,7\KN. Chinesche muil o/ slof (yr^. (^TipirLi);

ook naam van een figuur onder de Chinesche speel-

kaarten. — (oicKiasnp door elkander schudden,

vermengen; de kaarten schudden of verschieten (vrg.

(£7.7.? ir? 7); ook iets wegnemen, uittrekken, uithalen.

(UI 17,77 r?u Tg? CHl/j \ K.W. ^J/*(ï. CU 7577 77 77 2 cm/i of (LJ KI

V' ,f
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O
Chll CKI (ÏSl)Jj\

O

om ckq (isnj\ zie bij ckq asnji\

<nv(Kiasnjj\Ka(. wild, niet tam {vrg. nicM\ en nica

(Mn); woest; driftig, opvliegend, voortvarend; spoe-

dig weg of" verloren gaan. ri(Kricu)CHicKQasiin\ een

wild beest, cm cea itwcm asn/t\ goed dat spoedig weg-

of verloren gaat, dat niet beklijft,

ihii tickq asnn \ zie ckii ori cm ciojj \

O . (3
chii 11 cki z cisiijj\ zie aai ui cki z cisi n\

o O
chiicki ccnn\KN. zva. aai cm asnjj\

chniM .*5«0\kn. ingekrompen, door inkrimping gerim-

peld; rimpelig, van het vel van een mensen of van

vruchten, bv. door ouderdom of uitdrooging.

iKn(K.ij>isn^\KW. zva. ervjern cm n\ simpel; kn. perplex en

confuus ; verslagen ; verward en verlegen , van iemand,

die niet weet wat hij beginnen moet {vrg. xmccmtay

ccniaji). fa (EJi<Knajtasnn\ en enkel aai cm asrrp er

simpel, verslagen, treurig en neêrslagtig uitzien. —
(£ri(Mzsnn\ zich eenvoudig, zonder tooi of opschik,

kleeden {vrg. ccjcmcKQ/i).

ori aai 7] cm z iisnji of aiaaiaicKiz aaji\ kn. op de billen schar-

relend, met behulp van zijn handen, zich voortbe-

wegen. — <n cen on ckq

z

cisnn\ zich zoo voortbewegen,

bv. van iemand die lamme beenen heeft, van een

kind, dat nog met loopen Tcan, en zooals men

komt of gaat in tegenwoordigheid van een vorste-

lijk persoon {vrg. ivi aai n im z rj aai z).

aai cm aap Holl. satijn.

aairicKiaaji\ kn. knikker, kinderspeelgoed {Holl.

steen?). J. Waarschijnlijk steenen knikker, in

onderscheiding van een knikker van pijpaarde.

(KTiMm\KN. het muskusdier, de civetkat; een welrie-

kende olie {Skr. kas toert, muskus, en naam van

een plant , hibiscus abelmoschus. Vrg. nmi(M\ en

nrizcjt mi ld) a^in\

aai

m

icmz >ru \ zie bij ascnoaaijj\

aai(Mci5>iaai\KW. zva. asriasrj
i

cciijj\ doch misschien voor

q a a o
aai ckq aa aan \ van cmchi aai \\ c&i cm uu au hii cm cen mi \

<ISK «n, er

spr.

tK-n(Mvi\KW. eerbied bewijzen, huldigen. G. Het wordt

verklaard door (viccicenaaiw Ook miso\ wordt
o, 6o

zoo verklaard, en ajiy^coi door <cm <e/ï?w {Skr.
(D

stawa, lof, prijs. pk.).

s tallinj

O

cki asii (tli /) en asn m n i

O,

aaji\ Holl. stal.

mim^^ zie <üiy
b
<rujis

(hii tn (Mïijji of ckq rj cisii ru/j\ Holl. stel. cki aai ai ckq

Ci
«*,

(run\ een stel, bv. van theegoed. oj?m aa ^.aai rn ciji

tru)ji\ een vierspan paarden.

aairncMzceaji of fa ri cen z cuji y Holl. stof, in den zin

van een Europesche stof, zooals zijde, daar een

kleedïngstuk van gemaakt wordt ; {volgens G. ge-

borduurd, borduursel; eig. gestopt, stopwerk? J.).

th~ncMx:ri ixjj) of cki cen cen aijiji\ Holl. constabel, ka-

nonnier, cun cü^ fa asii ccii rup officier van de arti-

lerie. — fa cisii cen ru aaji\ de wijk van de kanonniers.

iKnoJKMas Ar. ,^La3> wedervergelding; kn. dood-

straf; ook een krama-benaming van het teeken Pa-

ten. cuii aai cel ckq ckq /)\ doodvonnis, (ci aai cejI cm ckq n\ een

doodvonnis voltrekken. —
> xn(M0J)jj\ iemand ter

dood veroordeelen , en met de dood straffen. — ca

k)m^i\ mv. — cui cm ckq ckqj\ voltrekking van een

doodvonnis. — aai ckq cm ^achiji\ iemand, die een

doodstraf ondergaan heeft; ook krama-uit'drukking

voor met het leesteeken Paten, van een aksara.

,Kn(K.pM/j\KN. door allen aangenomen; waarover allen,

of beide, het eens zijn. {Het wordt voor Arabisch

gehouden: maar welk Arabisch woord is het dan?)

— iHnfMiM^Acmji^ zich met elkander verstaan.

o
OaiCM\ Zie 11 OOI CM \\

j\KW. 1. zie rjxnzcM^ 2. zva. cunfacuin\ tur)&i\

en cen céi \ of cunm ckiji {vrg. chii cki). n-m cm rui rei asn \

naam van een Kawische zangwijze. ,KrjCMnipi\ chtj

cMnicm\ en <Hri(Miui^h(nniz\ namen van drie van

de zangwijzen , die tëngahan genoemd worden.—
Q O jf

(ci!M\ zva. ix^cKjicuyi\ tr7g^^ en ccn^i\ of tci
cr)CMj^\

rntHncM\ ook ckiicm\kw. zva. t?p asnji {Skr. késja,

haar).

rnci,iiZiM\ geio. :k7icki\KW. zva. ((mcm^s cui(!cniamz\

en cCicmw (van alles voorzien, gereed, uitgerust.

G. Skr. kósa, rijkdom, schatten), cen rei van\cm>\ ge-

heel uitgeruste troepen, wel gekleede manschappen.

O— cci cm \ zva. onnn cm q\ cc2
)
am\ en czjicgiti amzw —

o o o
om thncM cm/j\ zva. mi <n cui z rn cxii

z

raw

ri!HiicM!U]\ bijnaam van Batara Goeroe of van JBa-

tarci Wisnoe {Skr. kêsj aw a , met veel of schoon

haar; ook bijnaam van Wisnoe of Kresna).

nrichfncM kw. allerhande, allerlei. G.

O
'M^\IN. verkorting van wn evi (ru (M ~m cki $\

on o a
zva. (Bi cei rui cmji en (hm cm ecu cki cm \\

r^N zie cen ckq cruin\
\ir
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O. .O
ikn iki ni,r kn. vermoeid, afgemat; vermoeid worden,

O
moê worden {vrg. ojiilm%\ vihki?\ agr(Kii\ en aai ri

O O -O O
cntKizchnn). rn asm (&i >wn oji trvin\ spr. oytum asn aa j~l 011

iukki m->j}\K., ri un i nn un ^; ui ui ? \ N. onvermoeid
,

onvermoeijelijk.

n (ki trui 11 \ tvn (Ki trui m\ (vn(i^(iuini\ of viiKi'-ri\

ikQviuKjX. te laat komen, al voorgekomen ófoo>- <?*;*

ander, teleurgesteld, als een ander het iemand af-

gewonnen, iemand de loef afgestoken, liet gras voor

de voeten wegaremaaid heeft. J.

O o
(Vil (KI 71 (lil

,' 7
iznkn. verzwikt, verstuikt; zich verzwikken

CY
of verstuiken (vrg. tiviiui\ en ri mtmoji lyifl)-

tvn(ui!u/j\ ook wel tvn/Ki urn /i\KN. ruw, oneffen, ruig,

grof
; fig. ruw, grof, onbeschaafd (vrg. tvn(Ki\ en

U7icmni/i\. Hen ander zie bij m? oji uni'n\ ben.). —
071 (ki tuin of (ci(Kinm/i\ iets ruw doen; iets of

iemand ruw, grof, met ruwheid, behandelen; tegen

iemand harde, onzachte middelen of geweld ge-

bruiken.

(viiritKi ui/j.kn. te laat, te laat voor iets; te laat ko-

men voor iets; over de tijd van iets gebeuren (vrg.

nui rj (Ki ). tviivi (Kt mi ~nïam <n tui \ te laat voor het

feest. (uiojnnoji uin\ al voorbij, al over de tijd. «a

(KirniKinn ui i (in ik eiji\ al over de twee uur.

(frn(Ki~i\ of (jLïlïmln. Holl. spoor, prikkel om een

paard aan te sporen.

vikki\ of vivnunKW. zva. (Ciiiei en <xn.i&ip de aar-

de, de grond {Skr. xmd, de aarde), (vn ui iui ui

asnj}\ aard' en hemel.

o
179 vn (kj \ zie tvn ui w

(vii (ki (ei \ kw. zva. tvn ei \ bloem; fig. een zeer voor-

naam persoon, en betiteling van een schoone edele

vrouw
(
Skr . ko eso erna , bloem) .

(
un ^ a/narn iki ei \

afstammeling van een zeer voornaam persoon, van

zeer edele afkomst, thiitKi&iituiiïuiïuitisii ui\ een

edelman en afstammeling van een heremiet. ^^M

(ei (vi un (uii \ ununvi vii (k/j ei vuum on \ bloem der

schoonen, puik der gouden bloemen. <n un un vn ui ei \

een Vorstin; ook eign. van een Vorstin, uciuiun

tvn iei\ de tien bloemen, voor de tien vingers, of

de beide handen, bij liet maken van een sembah.

(VKi(Ki(Ei(vi(K7i<Asn\ naam van een Kawische zang-

wijs. uk uiuviiiki ui\ of ui ik 111 vii ui ei \ naam van

een bloem, dien Vorst Kresna bezat en op het Ji00fd
j

droeg , en die gezegd wordt op een moeijelijk toe-

ganklijke plaats van Noesa-kambangan te groeijen.

De Javaansche Vorsten laten bij het begin van hun

regering door een vertrouwd gezantschap die bloem

van Noesa-kambangan halen, om die te bezitten tot

een heilig onderpand van een duurzame regering en

lang leven. Het is de bloem van den wilden kool-

boom, Pisonia sylvestris. Vrg. nioKun tEitni\ bij

(H71 El 111 \\

(ICCI

O
vii ki ni\ kw. zva. (ui (ui cm (ici/i\ ,ei ei ni en ojioji tj\\

volgens G. het hoofd schudden (Skr. kasjmala,

duizeling, zwijm; ook vuil, en zonde).

o o ,

hiiKiEi\ gew. V1JK1 ei\KX. naam van een boom,

waarvan de vrucht <vii tui tvn run genoemd wordt.

Van het hout worden fijne houtskolen gebrand. (Hen

ander viiukei\ zie bij iki ei).
co J cV

hrri(Kj(si\KS. saffloers, wilde saffraan (Skr. koesoem-

b'a). ca am (Ki ei \ is de naam van een kleine hees-
' +>K pen

ter, en van den bloem daarvan, waarvan een kleur-

stof gemaakt wordt , om kleedjes rood te verwen,

7 O - 7 O a- • 7
ook (vn (Ei i. j nrii genoemd, vikk-i ei vu rn is denaam

van een groote heester , waarvan het zaad, in een

harige schil besloten, een schoone roode kleur geeft.

o . o
VI] V 1 E 1 \ Zie Vil 0J1 e 1 w

(j co co

.vn Ki.ti asii/^ kn. een toeval krijgen of plotseling on-

gesteld of ziek worden , wat aan de werking aan

een boozen geest wordt toegeschreven (waarsch. eig.

zva. vu (ui (en asnji\ een slingerslag weg krijgen).

(hn(Kixiyi\ ook wel (vn(Ki(uiji\ Ar. KN. kostwinning

(Ar. l
,
^vaj^v jfrg- (ui(cjajiüK(U)\ Ben ander zie bij

(VTKKO (Ulll).

(vn (kji (un ri\ zie bij (Kjam/]\

(n.vny&\ zie bij rinnv^w

(7V77 7U \ KN. een reiszak, dien men om den hals hangt

of bij zich op een paard laadt (vrg. (vri(niyn2\ (vn

UKlt.1 vn^doi).

(KiitKrpKN.; (VTifKjvTifKp met haast of driftig aan ko-

men loopen, of gaan zitten of uitloopen, en zoo

doen blijken, dat men iets gewigtigs te zeggen of te

doen heeft.

aai (ki cm ui (hnji\ zie öïj (Kicm^w

tvn rn nji 2 mi ckiji\ zie bij n(i(Ki2\\

(vrt\ zie (vriunw

ivimi\ zie (un ui\ IIT.
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ww«)\K¥. dichterlijk; gedicht; KN. benaming van de

taal der onde Javaansche dichters en van de woor-

den, die tot die taal behooren:

Jcawi, geleerd, wijs; een dichter). <tm tvn ie/i h>ï\

overhellend Kawi, later Kawi, dat reeds overhelt

tot de nieuwe dichtertaal, die (un oj) ok (ui genoemd

ihai ui (uiisr !t-ni UI (KI T}-
O

wordt. am&Ji man

t

osikhi\ en (Hn(ui((ip\ benamingen voor een geleerde

in de Kawitaal. (uncuiasnon is ook benaming van

een Kawische zangvnjze.

dicht maken, in Kawi.

Knajw dichten, een

(hïiiui\kn. links, linker, de linkerzijde; ter zijde ge-

legen, afgezonderd, afgelegen; lelijk, onaanzienlijk

van gedaante (vrg. rniHnni en rnawni). — (ui,ui\

iets links, met de linkerhand, doen o/houden; links,

naar de linkerhand, gaan of kijken; ter zijde, naar

een afgezonderde plaats; zich eenige oogenblikken

verwijderen; slinksche, verkeerde, wegen gaan, din-

gen doen die het licht niet mogen zien. (icirt,ian(ui\

een weg links , een weg die links afgaat. rn oji z axn .?

(ui,ui\ een slinksch, ongebonden of ontuchtig ge-

drag, mn as» on rui \ ongebonden, ontuchtig. — 021 tui

(K-n^mnriiKn\ iets links van zich, aan de linkerzijde,

hebben; met de linker zijde naar iets toe; iets of

iemand ter zijde, uit het gezigt, brengen of ber-

gen; weg brengen, weg bergen of weggeborgen hou-

den. arn!Hnzj)jri(hnj\ te veel links, te veel

de linker zijde. — ajiazxu)\ het links doen of gaan,

enz.; wat links, naar de linker zijde, loopt of zich

uitstrekt; ontucht, ongebondenheid; iemand die

slinksche, verkeerde, wegen gaat, een boosdoener

of ougeloovige. — oji mi <o nr> n\ secreet, afgezon-

derde plaats om het water te loozen, zich te was-

schen of te baden.

(Hri(ui\ of ra\K¥. zva. (uiiarnw

(kw (O \ KI. van rn (ui z rn rrni z (htij en aj)oZimma.<n cmj)\ ver-

blijf of tent van een voornaam persoon op reis ; kn.

naam van een desa op Java. <K~n.(U}A of amcKnajj\

ki. ergens in een am «jj een kort verblijf houden. —
fU)Zimji\Kl. van (uirn (si z rnmm z (Hn ihtjj\ plaatsojkkti

waar een voornaam persoon overnacht of voor eenige

(Eirntijd zijn verblijf houdt; ook zva. (kiioji\\

rn (HYIZ rn (UI Z (H1J)\ KI. Van (E/l (IJ] ;<m (LH (Hl /j\

arnniaj)\ zie bij am\ I.

rntKn2aji\KTX. 1. smeltkroes. 2. naam van een soort

voskleurige apen. — ny iirri ?m tui <mji\ een kuil, waar-

in men de aarde voor metselsteenen kneedt; een

bak in den grond, waarin de indigo gekookt wordt,

kookbak van indigo, indigokuip. — oji rn om z rn tui

(hïji\ indigokokerij , indigofabriek.

rn(ur)zrnaj)\ zie bij rnarnzw

rnarn ^\KW. zva. oiifQ/)^ zie bij rnarn^w

(K77,-ij).?\KN. 1. zva. (ui(ui?\ zva. (i*zieji\ ruim. 2. een
s ^ ca

groote, in den grond gemetselde , suikerketel, daar

de suiker in gekookt wordt. 3. krater van een vul-

caan. 4. de hel van de Boedisten. 5. het lendewa-

ter, dat een zwangere vrouw kort voor de geboorte

van een kind loost. (^(larHiitHrirui^irniHi^ nog

eens geboren worden. — (ui(ui^(vn\ iets ruim, rui-

mer maken. — rkn ihii rui ^ ojti hiji\ te ruim.

r)iamaji?\ tui rn ooi oji,q\ enz., zie bij rnrun oji^w

rn urn rn cui z ^ \ zva. rn(hrnajj^\ zie bij rntuntuj^w

om oji q (im aoji \ zva. <ktï oji rui ^ ajn (hiji \ van het grond-

woord (Ul?\\

run ui ri (un

z

(hiji\ zie bij (uirnojnztaji^

(kïj-rui rn run z (uiji\ zie bij arnajiaji^

(ktkokhijiml., zie bij tui asrij>\~ai.

(Kri(ui(mji\ I. kn. huwelijk, huwelijksverbindtenis ; trou-

wen , huwen , een huwelijk aangaan {Pers. kdw i n

of kdbin. Vrg. ooihrnq\ en uhtkeji). II. KW. arnrui

anji of am (nki ui (htji\ zva. artidh of rui oji oji\ lied

of gezang in Kawi, naar het schijnt van amaJt). (En

oji rui (hiji of uKiiHTi (ui -Hrns ook wel enkel (Hn>uiann\

kn. huwelijksonderpand, gewoonlijk twee realen in

zilver , dat bij de echtverbindtenis vóór den pries-

ter door den bruidegom aan de bruid gegeven of

als een wettige schuld erkend wordt , en dat haar

bijzonder eigendom blijft of hij aan haar betalen

moet, als hij van haar scheiden wil. <rn ah arn tui

ann\ opschorting van het huwelijk, wanneer na de

bevestiging van het huwelijk de zamenkomst ((isikei)

van de jongetrouwden nog eenige tijd wordt uit-

gesteld. — ogi oji aryp een meisje of vrouw trouwen;

een kip of andere vogel vasthouden, als die onder

een gebed gekeeld zal worden, uuioaji om aci (ai *oa\

een ambtenaar, die de ojkckvuhiihi/i draagt. — (ui

(U):Hirnih--n\ een meisje laten trouwen, uithuwelijken;

een paar trouwen, in den echt verbinden, van den

priester qezegd. — aai (uiiHi(Hyi\ met elkander trou-

wen. — aji(ui(uia<r(Hiji\ naam van een piek, die tot
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de insigniën van den Vorst, den Kroonprins of een

hofgroote behoort.

tirnn ui 2 tm /i\K.., zie bij amrvi{\~8.

«iM?^)Mfl\KN. beest; huisdier; vee. (Ar. ^^s^, le-

vend wezen, dier; vrg. cKimasnz). mmuot^tjuot^

als een beest, beestachtig. — tn tKn tui pi\ Ar. )^xs^-

\, beestig; een booze geest, die in een beest huist.

«w'iVumNKN. onbepaald, onzeker; van \m<oi\ 2.

Ci O
tri arn 2 .ui <tnji \ zie tn urn 2 clu ckiji \

inarmtUKKisKrw. zva. tun iru\ en tui [tui\ (Skr. koeha-

na, geveinsdheid; schijnheiligheid; of Ar. chau-

wdna, vr. van chauw dn, bedrieger, trouwloos).

o . o
rntKYitKi\ zie (Knon tui tKi\\

o . o
arn n.ui tui \ zie <Kniituitiri\\

a a . o
tien tn tui tKi\ am tn tui tK\ \ of 11 urn jonkn. naam van een

ff
roote m a n g g a-soort van een onaangename reuk.

tui asii rn tuim\ kwèuiboom. — nn tirp tuitzi n\ zamenst.

van tnihrpihQ en cuuu)(eiji\ naam van een soort van

mangga, in smaak en reuk gelijkend op kweni en

p akèl. <ui ,bi
(

? o
1
tui tur tE.1/1 \ kwèlëmboom.

on arn tui (hh\ zie bij tnarn uiann\

tiaituithn(HTjj\ zie bij ttoi tui on n \ I.

(Kii tui ii Mi(Hi(i of arn tui on ari aoji \ zie b ij tui tin \\

7." °
tKnuionuiiitiriariji\ zie bij tutxpmw

(Kii tui op \ of thii tuimm \ en ani onm 2 art \ of arn on tui 2

Cl - •-

"~ Q Q , n7
arn * KW. zva. (m<zi\ ten tip > en ti&th/i tzi/i\ (Skr.

kabanda, romp, lichaam zonder hoofd).

o
doi tut cu) \ KW. zva. ioji on ten 2 tuil /i\ (Kiin,itE.i\ iLi mricm2\

ok:£i\ en tEimitipw (sluijer, behangsel, scherm;

helm. G. Skr. kawatja, wapenrusting, malie,

harnas ; en amulet of toovermiddel) ; ook verk. van

(ia ui asn tKii tuim (zie bij an^uiasn). (un kii tui tui \ een

sluijer dragen. G.). — amin
o o
dm Tfi ui tui [Kin \ zva. tia tcu on

en tun 2 asn \\

arn ui tui \ kw. een pijl (zie Skr. kawatja, bij arn tui

ooi); KN. naam van een kleine platte visch.

m?<uj\KN.; ikii ui (Kn tui > en (Kti<ui(Kn,ui\KT$. aan een

.klein stukje er bij hangen, van .iets , dat bijna ge-

heel afgescheurd, afgehouwen of afgesneden is. —
on arn 2 tui am tui \ aan reepjes neerhangen; m stukken

gescheurd, dat de lappen er bij neerhangen. — ca

tui\ aan een klein stukje hangen; op een beetje na

afgedaan, van een

Q af . T .. q/
arn .ui \ zie bij .hiituiw

(Kntui\KN. in de war, verward; van het hart, verle-

gen, besluiteloos, radeloos (vrg. tcni(ui\ <n urn uui ann

en arm tui). — tui ojirn on urn \ iets in de war brengen.

tntKniiiUi\KN. het slingerend neerhangen of naslepen

van iets, zooals een touw. on (Kn on tui on un on ui \ slin-

gerend neerhangen of naslepen. — rntKiirntui\ zie

beneden.

ai (Kii 2 tui \kn. een kind waarvan de vader onbekend is;

, chauw dr , zwak,

dr, veracht, verach-

bastaard, aterling (Ar

. , ki

(Ul\ (UI

- (Kil (El

zwakkeling; Pers. y.

teling). — tntKiiz uiKiitui\ zie bij tKnmw

thiinui-rn\ eign. van een Djawatd, den God van den

rijkdom (Skr. Ko ewér a).

j. CY
tn tKV uui tKi/j of tn ikii tui '-n ckiji\ KW. en KN. zva. 11 urn tui

q

(untKiji en tan tui \ verlegen, in verlegenheid zijn

(vrg. «ij*^).

•
7 .. O O

(Kll(U10nnr>Z(Klll\ Zie bij OjII (KI t&ljl\

CY ^ .

^
0(1 (Kil U) T} (K1JI\ zie dl CK71 (tV)(KlJI\

(Kn ftuiasnjj\ zie bij on tun 2 tunji\

tKnuini(Kji^A(Ki/i\ zie bij tui'yitKiji\

(KntuitKnji KN. oud, in tegenoverstelling van jong

,

nieuvj of vers ch, bv. van een mensch, een huis,

een touw, erwten en boonen, enz. (vrg

mui \ en trui tui (kiji ) . ikii tui ckii ~ni tui \ sp

tuiKnji^ als een oud mensch zich voordoen, imtui

(im(Bi(ui,Knji\ van ouds her.

wwomifl\KN. een soort van leguaan (%ji truien), maar

niet gestreept, grauw van kleur, en die op de boo-

men leeft (verg. ook tuitHifituiuiiji). tKyituiontKn ^m2

n o
Titumj ïwtitdimi entu'jtin!Kntuj

i

'Knn\ spr.

*<riiui Mrin\ ongebr.; {(Kn ui(Kn/i\KN. elk ding, waarmee

men ergens een stuk uithaalt en er een diep gat in

maakt ; klauwen , van de vingers gezegd (vrg. onarnz

tuiunji). — (uituitKnn of [tuiuitKii/i\ ook [tui ui urn<ji

iets met de vingers of iets anders uitboren of uit-

hollen; ergens in krabben; iets, zooals aarde, door

krabben omhalen of omwroeten (vrg. \arn tui ckyiji bij

crntuitKnjj). (tci tui ikii tun \ iemand met de gekromde

vingers als klauwen in het gezigt slaan of krabben.

tKij
> tuitKn/ixKN. ; ti^ Tjariuui tK~nji\ een soort van kleine

zoete djeroek, die men met den nagel van den duim

gewoon is te schillen (vrg. tun,ui(Knji\ a^tuiarnn en

tKntuicKnfi).— tuituitKnjj\ iets met den nagel bescha-

digen of een klein stukje er uithalen, uitknijpen of

afknijpen; ook ergens met den nagel inknijpen , bv.

in een vrucht of plant , om te zien of die rijp is
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<?ƒ tzo^ leeft, in een visch , of die versch is.

2,71 ajj 201 n\K^. 1. een wilde kat. 2. naam van een zee-

dier met langwerpig geivelfde, soms fraai getee-

kende schelp , van verschillende grootte: kat ofk&t-

schelp. antE,rama^afnj\ spr. voor een vijand, of

iemand, dien men haat en alleen of weerloos aan-

treft , verraderlijk aanvallen en mishandelen.

en (Km oji arn.p zie l ij ajn ui 27i a

\

O • t.. O o
aai aji <n 2ai aan \ zie bij iui un w

aai !Uj(inj}\ zie bij ojnajiasins

2,11 -n ui 2 aa n\ kw. bezwaard, belast G-. (ieaarschijnlijk

spelfout voor aanrt(umasnn\ van ii ui2 asn/i).

on 2,11 ui axi n\ oji on kyi vi clci n enz., zie bij onunaji)\\

arnuiasnn\KN. een metalen draad, snaar. amajiaspa^

ijzerdraad.

aai uiasnn\KN. 1. de naad tusschen net aarsgat en het

scrotum. 2. een metalen band of ring om iets dat

gescheurd of gelersten is (vrg. 2,7171? en 2,11 ui

asn 2). 2,71 uiasiiri ©»\ op de onderlip bijten, de on-

derlip tusschen de tanden houden. — azi<uiasnji\ de

onderlip tusschen de tanden nemen, op de onderlip

bijten; zich om iets heen slaan of slingeren, van

armen of leenen; tusschen de achterpoten door

zich steken, van de staart van een beest, uit lang -

heid ; fig. goed onder den duim zijn, in vrees er-

gens dienen of verkeeren. — a7iajiasn\ om tets,

Iv. een gescheurde paal, een metalen band leggen;

iemand op de onderlip bijtende aanzien. — oöra
71 2,71 \ arm, leen of staart ergens omheen slaan of

slingeren.

o . , .. o
aai oji asnn\ zie bij uiasn/j\

2,71 uiasnn\xjs. kracht, krachten, sterkte; de kracht

of krachten hebben om iets te kunnen doen; krach-

tig, sterk; vermogend; den voorrang hebben (Ar.

'iJs> koe'10 at. Vrg. r}7nz3Ji\ 9Jiam\ enoJi<nanzoJi\).

— tiui^N iets versterken, sterk of sterker ma-

ken. — ici ui (isii rn 2,71 \ iets , Iv. het lichaam, sterk

maken , versterken ; ook 27 ui asn r> 2,71 tun tui 202 /j\ zich

versterken, voor zich inspannen. Zoo ook enkel cci

rui asn Ti 2oi \ en asim asii (ui asn ri 2,71 \ zich op allerlei

wijze versterken, al zijn krachten inspannen. 2,712,11

O •

tui asn ui ,w? 21 2,71 iTi ia ttt/Ix met groote inspanning op-
'•'L '^

staan. — oeneen cm asn n of 2,71 ei uiasnn\ voorgeven

sterk te zijn; sterk willen schijnen.

—

2,11 ui asii aa i\

tot versterking. ?i asm o 2,11 2,11 ui asn 2,7 1\ verster-

kend medicijn. — 2,71 2,71 ui asn orijp iemands kracht

of krachten. — ui 2,71 ui asnji of aji 2,71 ui asnji\ mid-

del tot versterking, steunsel, steun.— ei 2,71 ui asii \

iets tot versterking dienen.

maan oji asnji\ kn. behaagzuchtig, coquette, van een

vrouw, die er op uit is om een man te bekooren

(eig. om geschaakt te worden, <*. // 2a vn ajn (ui asnji

van vi ui asn 2? Vrg. ajiCEamarnaAJiana). — 2,71-71211

(uiasnn\ zich behaagzuchtig gedragen.

0/ , af 1 o/
2,71 ui asn \ en verk. ui asn \ ook iun a^n - n. , 2,71 ui 21 asn 2

njin en 2Jiriasni2Ji^\Y.., beducht, beducht voor ge-

vaar, ongerust; beduchtheid, ongerustheid (Ar. bL>_,

coll. mv. is^is-j chiaio dtdir , bij iemand opko-

mende gedachten. Vrg. ajiCE/i :rui). on 21 ui 2,71 ui asn \

ontrusten. vi<unz'rt<trnajiasn\ veilig. — no»smi\
j. aS o a . o

of 27un 7i\ en ui ui 21 asm oji^a\ of op 21 asn 2 oji ^sk\

voor iets beducht zijn; beduchtheid veroorzaken,

verontrustend, gevaarlijk. — art ui asn 77 21 201 \ oti

ui -n asn 2 2^1 ^1 27i 2,1 1\ iemand beducht of ongerust

maken; onrustbarend; gevaarlijk. — otiiei mi asn 77 \

- a/~ o , cv .

of 27 ei ui asn ni\ (van 2,71 iei ui om \) en asi (E2 ui 11

O ' ,.., a/ o/
on asn 22^.1 ^t.\ gevaarlij k. — 2,11 asn (Ei asn -asi asn \ en

veelal enkel (Ei asn <uiasn\is. tEiasii~uiriasii2 2J}ji\K.,

gevaar dat iemand telkens te duchten heeft; gevaar

-

is het Ar. V} tjLc> &e een °P ^enlijk ( El 171 UI hl

ander, of het een op het ander, volgend). — (E 1 asn

ui asn Ti \ gevaarlijk, waarvan men telkens gevaar

te vreezen heeft.

o/
2,11 ui 11 asn 2 9Jin\ zie 2-71 ui asn w

(Kil u) asn asn \ zie oji asn asn \cm eni

2,7} 0J1 \ zie 2,71 UI 7-1 Yi

2,7} ui 2^.1 1\ 1. k. zie 2,11 Ti \ en 2,71 71 \\ 2. KN. zie 201

o
(UI 0^1 w

2,21 ui )ji\0. ontmoedigd worden.

(n2rnrji2^iji\KN. lief, innemend door goed praten, van

een vrouw.

2,71 UI 2^1 \ Of 707 UI .70 00k' 2,71 OJi N KN. , 2,71 UI 210-712 (T^TyïN

kd., magt, autoriteit of gezag hebben; met magt,

autoriteit of gezag bekleed; magtig, vermogend; ge-

magtigd, bevoegd; magt, gezag (pass. van (u>oj)\

kw.). 2,71 1.171 ui (of ocmwrnnjiji) <htkij)oji\ of 2,71 a<n

ui2^i\ de gezagvoerder, aan axiaxi 2,71 oji 2^1 a2 2n\ of

enkel 2,71 oji 2^.1 21 2n\ zijn gemagtigde, zijn executeur.

{Eiun2,7i.ui(K.7\ de Almagtige. oji Min <uraJÊ\ of ajnM

2,11 ui 2^1 \ naar vermogen, zooveel men vermag.



kii *_xk>\ uw uirxi/i\UW 2G?

xmajiarnajiojtviiuvs zooveel hij vermag. — wntHrtui

.Kj\ poët. niagtig genoemd of geëerd worden; bv.

o o a~ . a j, G)m tsri ,wn xn tui k ? \ en arn^ajntunarnpitui (ui \ of .111

O O Q
k/zkiuikiw — an«JiaJiaq,\ xq tui r> xv z ki _^7 \ over

iets de magt of het gezag voeren, of het opperge-

zag of beheer hebben.— ici (ui tui wti ~ n r> urn \ iemand

magtigen, magt, autoriteit of gezag geven of ver-

kenen. — (m x? o tui \ (L7 rei uj tui \ of tui xp xj > magt,

vermogen, gezag, autoriteit. o^qxivi tui tui tci tui /ui\ de

gezaghebber. trui tuin tui azi tui oji\ magtbrief.

ni) xik7\ zie xi)c/x7\\

dfntuioJi\ ook wel (hthuioji/imux. naam van een boom

en van de eetbare, op de madja gelijkende , vrucht

7 Ci . a j. O » o
daarvan. anxzixn xixi\ of cniumix^Kn uiki\ ee?i

soort van pisang.

twn(utaJi~m.anji\ zie bij xnmw

(H71(UltUl\ Of Xll X) X)\ poët., Kïl(UltUl\K., hl7 7L,\X.,

sterk genoeg, genoegzaam in staat, mans genoeg,

zijn, genoegzame krachten bezitten, tot of voor

iets; tegen iets kunuen, iets kunnen verdragen;

genoegzame middelen hebben {vrg. hn xiw; x?7<>).

—

aai tui tui tui y inaiaisu uncE/imji\ zich sterk ge-

noeg of genoegzaam beregend verbeelden en als zoo-

danig gedragen; vermetel,

o
OOI Cl Ul\ Zie OOI U> ZSlW

,K7?,u).rL7yi\KN. tegenweer, om tegen te houden; tegen

-

weêr bieden; er tegen in brengen; tegenpruttelen.

— xn ui na\ aan iemand of iets tegenweer bieden;

tegen iets inbrengen of redeneren.

r>
k h aivl.kii fciruin\ kav. zva. iixzuixxi (Pers. LA.

zwijn).

Knxjjxxi/j.K^i. tondel, zwam, schraapsel van bamboe

of fijn gescheurde alang-alang, om vuur te maken.

kii u) ixiji of n inn tui trui n\ ook '>i 1m)?u.?i) /
)nKN. zwaar

beschadigd, door dat er een groot stuk uitgehakt of

uitgebroken is.

o O
(Kii njj ruin \ KW. zva. om (ei «n Kit) \ txn ki ijyxon (Ei xtiki/)

en oixniaxi (woedend aanvallen op een vijand. G.).

KN. zva. xiixaniT/j of am asnasnfi\

.xt? x7.?xx?\kn. ligter, minder donker, plek of stee van

iets, bv. van djatihout.

Knibixxyi kn. door elkander geslingerd, verward of

gewoeld; in elkaar gefrommeld {vrg. ajinriarnji). kii

xj hii^ihii uitruin\ zooveel kapoek als men tusschen

duim viugers bij elkander pakken kan. cxi hii ui
|

) O
tfxX;7\ zva. (OLiisj) -ii kii^ — xnu)xxi/j en imajitrvt^m

tui 7xiji\ door elkander verward maken, door elk-

ander woelen, om elkander wikkelen; frommelen.

— hij t) ir/ ±n.p door elkander gewoeld; in een ver-

warde hoop door elkander; door elkander woelend

en worstelend.

»|«)u.iu|\o. zie aai tui trvifl\ — ria7ituitruhi\ iets in

zijn loop grijpen of wegpakken. ^ xi ui rui -n tjtjj \

de kris aan de linkerzij in den gordel dragen met

het voorste gedeelte van 't gevest naar beneden ge-

keerd, ij azi tui.mm \ spr., een uitdrukking verdraai -

jen door die letterlijk op te vatten en er zoo een

anderen zin aan te geven.

Ki7x)ix7\ of 7oi.xii 7X7 \kx- onderdaan, onderdanige

dienaar; ook voor slaaf (vrg. xncii); en als voor-

naamwoord van de eer ste persoon, als

men zeer nederig tot een aanzienlijke spreekt , an-

ders verkort aai rui\ K., x??x77\ n. (zie aai), kii

'u\P'. beteekent familie (Skr. koela); vanhier

aairunncuiz»Ji\ en hrntnjituicm\KS. zva. {Kiznim^

^l
7XrN lè>l

?j£v
rLn SPT' — *naJLinji\ onderdaan

gaan worden van een Vorst; dienen bij een heer

(vrg. xixii \ ij xi ij xi en tui ui xn). ivi rxi ui cki xi \

a 7 .. o
en xn xjj rxi ui (K.i xa \ zie bij tuituitiow — x77(Ujr7xi

pi\ bij een heer gaan dienen. — tci uj trui arn _?, ri

tna<n\ iemand tot onderdaan maken. — x,iiceiajt

derdaan zijn. — x,i xn u),rxi\ het dienen, dienstbaar-

heid. — tui aui ajitru <htji\ een dienst, van een be-
^-\

diende; slavernij. — x.i x/i .xijixix,!^ dienstbetoon.

o
XT71 Ui 1X1 \ Zie 77 K77 XD XXI \\

,Kiiuirxi\KN. een aarden pot of pan om te koken (vrg.

Mvicgri trtajf).

<ntKnaj*arui\ ook ivel x,n vi 7xi\K\v. alleen, alleenlijk.

Hiervan is de Krama-vorm (TixcncBunxjizKin of aiïi

iEixi ui

2

mi/) het Krama van cmi(r)xv\ en c£7i7xi>

ar7j7\ het Jladga.

kii (ui 7X7 ^xiiktj) \ kn. in krachten te kort schieten,

iets moeten opgeven, voor iets bezwijken, te zwak,

niet sterk genoeg zijn (in plaats van arn (&i trui % tun

Kift van kii XX7 j).

dm ui ri .7X7 z Kif) of xni ui 77,1X1 z Ki^\KN. dikke, vleesch-

achtige vezels van de nangka-vrucht, die gegeten

kunnen worden, a/n xn amtui >7 xx7 1 ki,i\ stiefkind

,

(en cu im ui xi xxi z kui \ stiefvader , ,^7; xt? hii ui 71 ix 1 z

17



268 (kii tij) on crui z (Kin \ (Kil U) (Kil \

(Kin\ stiefmoeder, oj)tui(Wi(K7i(ij)(ncnjii<Hiji\ stiefbroe-

der of stiefzuster.

(Kiiaj) (nou)Z(Kijj\ zie urn (o on arm z on n\

(Kii (vi iru !Kiiji\ zie bij (ei (oji tsrnj\\

(Kii (Ci trui asnji\ zie bij o arm (cn/t\

en irp (xrt(Ejij)\ zie bij arnor) (Cl (ki\\

Q . 7 .. O
(Kii rei as:01 ar)

ji
\ zie bij raas: (cnn \

ooi (ei &v) s 1. kw. met list vangen. G. 2. kn. gal, van

een mensen {yrg. (un (Ei ^j) ni) . — (in vi(i<iri!Ki\KW.

iemand wantrouwen, voor iemand op zijn hoede wezen.

(hm rcion ximz (Kij}\ zie bij (ooajw

(Kn rei rn dia z (Ki ,i\ zie bij (cxuvjw

(Kn(cicm\KN. een weinig krom, van een arm of hand,

door optrekking van een pees {yrg. <ri (Knanarnz).

(Kn(ciam^\ zva. ornoahw

arnanccizam arm of (Kn on ici z gr» arm \ KN. verpligt
, gehou-

den zijn {yrg . (kii a ae< im anji ) . (O asc urn ono z nm ikijj \

verpligt of gehouden om iemand te verzorgen.

arn(cicrn\ of (Kii(C)arn\KN. in staat zijn tot iets {yrg.

o O O
(cnoJi\ (Kii on (ut z cni ?\ (Kn(ci(C)\ oman cm \ en (hijtc)

amq).

om (C)\kt$. naam van een olie of vet tot geneesmiddel

in gebruik.

(Kiiaj]\T5.N. gedroogd blad van den arenboom (Sd. de

arenboom), en een geheele vrucht of vlok kafas,

kapoek en dergel., zooals die uit de sc/iil komt;

ook algemeene benaming van verschillende soorten

van gebatikte stofen.

(Kii(öi\ 1. kn. glans, heldere, stralende glans, zooals

van een diamant. 2. kn. komvormig, hol, zooals

een hol lord of soepbord. 3. kw. ^l^ °f "^l"!

(ntc)z\ zva. ie,i 'n (Knjj\ m)mö\kw. zva. ajjri^/izTi

7inizasn/j\ een heldere gtralende glans. aniajjarn(cj\

KW. zva. m(Kiz<r)'yiz(i5njj en <%y.(ci\ kn. benaming

van een gending en van een batiksel. — o(ito\

kn. stralen, een helderen, stralenden glans om zich

heen verspreiden; ook gonzen, een gonzend geluid

maken, bv. van den wind. — icj iói>cci ai om \ iets

hol of komvormig maken. — %j^f, N regenboog.

om ai (ei z\ zie amaj>\ 3.

fn(Knz(ci\KN. naam van een wilden boom. — on urn

(ei (ei on r<\ naam van een klem venijnig diertje met

zes poten, een soort van tor of kever , dat zich in

de rijstvelden ophoudt.

(Kn (ei va \ kw. een liederlijk vrouwmensch.

am(uiarn\ ongebr.; (kii(cikii(ckkiji\kn. zich in de een-

zaamheid of thuis verveleu (vrg. kii Li ai oji onjj bij

O o.
(K>1 &->)).

a~ o
(Kn,ciaj)(rv)ji\KN. zva. (Kn on cui on ok <kyi ~m ai om \ uitge-

zonderd raken.

<kiij3)(cj\ of (?o7^o\KN. naam van een groote donker-

bruine tor of kever (grooter dan onze meikever)

,

die zich in klapperboomen ophoudt, en voelhoorns

heeft, die imarnornj) genoemd worden en een hal-

ven cirkelvormen: klappertor of voelhoorntor. om oji

tunonnn anj) en om ajiaxji ah zijn twee soorten daarvan.

(mi (cirncaz asnn \ zie bij (k.i (è) w

(K~non(C)Z(ci(Kijj\ zie bij nieuw

aj (Kn (C) (ei (mji\KN. naam van een visch.

amarmj^\ Ar. jU^, toestand, gesteldheid, omstandig-

heid; kn. amaxinx en gew. amonarm\ zva. ai(ê)zom\

en daarbij ; terwijl toch ; en dat terwijl (eig. en de toe-

stand is . . .). — (Kfi (Kn aru)ji\ oogenblikkelijk, terstond.

(Kiiiru/j\ Holl. kool {een groente), zva. ai om z (S) oji n

(ajn Kn ormn zie boven).

/7. . „ n cv
onorn(rmj^\ Ar.

( ^x**- (h'aizl), kn. zva. (kjaj)arh\ de

maandstonden van een vrouw, tam <^<7fc^N de

plegtige reiniging van een meisje, dat voor de eerste

maal de maandstonden gehad heeft, na arm on m nuin\~N.

,

(Ei om on (kii <rmjj\ K. , de vrouwelijke schaamdeelen (vrg.

OJIO 71 (WZ (KI (Kil).

onornzonin of (i/nri(Knz(ri/)/)\KN.; (bi on (Kn z armji\ iemand

aansporen, aandrijven, aanmoedigen. vi!Knz(nji/)\KW.

zva. o I (en zon (Knz arm n\ ^(Kian(Knzinnn\ zva. oJiojian/]

(Knjj \ (KAtKniun 11 (Kn z (njianain on (o \ n. uit hetgeen ik zelf

bijeen heb kunnen halen. — urn on ikiz annn\ zva. ti

(ih (Kn anifi \

(Kii(wi\ I. kn. tijd, en K. van oncKnarnn (Skr. kdla.

TT -'
\ O

vrg. (KinifKn). (Kn (njian(Ki\~5$. , (hin (rvi (Ki(ui (ki/)\~k. ,

ten tijde van, ten tijde dat, tijdens, toen. (hJiiKn.run

op hetzelfde oogenblik; op 't oogenblik, terstond;

ook een tijd, een tijd lang. oji a-m trut on (ki\ (uitKnarui

jH7.f^(K7^\ al den tijd dat, zoo lang als; ook som-

tijds. (Kn (rui (kii (tui \ bij tijden, nu en dan eens. tun

urn trui (n (Eii z (KQ qj) i/n arn \ m deze tijd. ojii a-j) (en thn arm

/£«? aj)on(Ki\ telkens wanneer, arn arm r\ cèi

z

oji is ook

de benaming van een slecht teeken in het

een paard. — &m ap'-n(Knrvi\ of ojnn arnruis eign.

van een verschrikkelijke godheid, bijgenaamd arn isi

oji au) q
(Skr. Kdla, een naam van Jama: zie nu
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ta/l). raah(iJiajbionrciciiapnaaairui\ sj)r. — aai rui

oa tai\ zie ben. — aai rui rn asn \ zie bij xnasn\\ —
aairuiria.ijizuiaa\ eign. van een kleinzoon van Ba-

t'ara Kala (van aairui\ en on >iu z ui (ki \ zva. cuuitui

aa\ Skr. Kdlaj aio ana , eign. van een demon,

een vijand van Krësna). — aai rui <èi aa ojiji en aai

O o.
rui (EjI cti \ zie

/ a
aai rui iai ihD \ eign. van een

hetz. — aai

(on fi aai aai rui tui r> tui

buffel in de Manik-maja (zam. van urn trui en (ei

a . . .

.1,1)). — aairviarn £?ton eign. van een zoon van

Batara, Kala. — asnasntrui\ op dien tijd dat, tij-

dens, toen, terwijl (Skr. talk dia, zamengesteld

uit tat, dat, en Ie dia). — aaasnrui:

ruiaaiaJi\ zie bij aaiaji\\

O o
tui \ [aa tui thtn ^&aai rui oji on ti^i (Ui \ [ra ai tui aai ruio n

cy q o
rituiiui\ tunaa tui asn mi trui vi ai iji tui \ aai ni 11 ikzkii\

en aai rei (ki aai \ benamingen van verschillende tijd-

vakken in de geschiedenis van Java. — aai(&irui\

kw. het mannelijk zaad. G. (Skr. kala, hetz.). as,

aai aai (Bi trui aai trui (of aai een aui aai rui \) een nog niet

tot de mannelijke leeftijd gevorderde jongeling van

13 of 14 jaar; en zoo ook wel ok aai ooi tei trci (mis-

schien verbastering van het Skr. koemdrakdla,

jongesleeftijd. pk.) Zie ook aai(e/iarui\ beneden.

II. KN. strik om vogels of andere dieren te vang-

en; laag, valstrik (Skr. kala, list, bedrog. Vrg.

Q O . O
ast tui asnji en ui (k,i (Lii ) . ikii rui o^i a^a % \ ooi rui itui ooi

aai\ en (Kii orui <uk tui txsii n\ namen van verschillende

soorten van strikken, ceji (Ci aai rm\ sjor. — (cin_i\

met een strik vangen, verstrikken. — tui rui tui \ er-

gens een strik leggen of plaatsen; iemand een strik

spannen, lagen leggen.

III. KW. zva. asn asn riji\ en tuil asn tun rui w KN.

een algemeene benaming van Boetas en van ergens

huizende gevaarlijke booze geesten of wezens , zoo-

als aai rui tui cm \ aai ,rLicm!ujai\ aai ruin as z asn \ aai

- a„ / / *

ruitKii iiittfiaiw tun rui tin tin aa \ aai rui alnii on z o^a \

cy a
(Kil hui '^ui (Ki \ (Kn rui (vi Mi \ (Kil rui tui axi asn \ ckii rui

t>

(Hi(iJiq\ (ook een benaming van een soort van kris-

sen), aairuaon\^Jizorinjiaxiji\ (Kil m i tui tut \ tKii iiui rui xji \

G) o ,„,
(Kii rui rui[,u>i \ ren rhiccri (Ej1\ ikii riji tui tui \ enz. (okr.

khala, slecht, kwaad). — ikii trui as ,kïi \ KN. schor-

pioen. tKii trui ci^ (Kii agriBi ^\ zva. ikii asn tncmw — (kii

rui trui tui \ een soort van kleine schorpioen. — i^t?

trui onasun turn \ een klein soort van kakkerlak of der-

gelijk vliegend insect. — ikii iui geji cui an\ benaming

kris van Pandji, hem door de goden geschonken.

IV. KW. zva. Oiiitimarrn\ \ Kn rhiriaZi z,kii\ zie bij

tnm i (Kn \

o T • • a
(Knrui\ 1. N., ri(iuionaji(HTj)\iL., rivier, tcri a-njj(Knaui\

rivierwater, run ui arn ?i,j \ riviervisch. kii run® rui kii q\

heek. — tKiiriru(Kyi\KN. kanaal, sloot of goot tot

waterleiding. — ikii nrLiiritKij)\ iets wat naar een

<ini)]iLi(HT/) gelijkt, een gegraven water; een geul

of greppel (vrg. auirinoiKi/j).

II. Ar. ^Ij' (kgdzli), regter, titel van den

opperpriester , die ook aan andere priesters gegeven

wordt, wanneer zij tot de voltrekking van een hu-

welijk geroepen worden (vrg. (taiMn(&iji\ 2.).

III. KW. zva. az: i&i arui\ (Skr. kaïi, benaming

van het vierde en laatste tijdperk van de . wereld

,

het tijdperk van slechtheid , dat volgens de India-

nen 3101 jaren vóór het begin van onze tijdreke-

mng aangevangen is), a-en rui min cm \ of aai rui ri tbii z

cm\ benaming van de tegenwoordige ijzeren eeuw,

waarin het kwaad de bovenhand heeft (Skr. kali-

j o eg a)

miriruz\ zie bij (kii\ I.

,kii rui\ kn. ; tbirui\ groenten, moes of vleesch met

lang nat tot sajoer koken (vrg. a<nrui<!cnjiccirui

rm ij) — cm rui aai ~ni on kii \ voor iemand groente tot

sajoer koken. — r,nruiaaji\ gekookte groente met

haar nat tot saus bij de rijst; groente koken; iets

van groente koken (vrg. altmaan).

»oi0Tï\KN. een kluit of bal van aarde, die bij de be-

graafnis tegen den wang van een lijk gelegd wordt.

— aai on trui zaaji \ het liggen bij een kind en dat iu

de armen tegen zich aanhouden, om het in slaap te

) o
i rj rui irQ,\sussen. — tui r> rui z ki\ een kindli^enie in de armen

tegen zich aanhouden en in slaap sussen. — aaun

onruizajiaafi\ in de armen in slaap gesust; bij elk-

ander slapen, de één in de armen van den ander.

O
aai ii trui \KN. onverzorgd, niet verzorgd, bv. van een

paard, cm aui aai on rui \ naam van een pisangsoort.

peutert, of ook de krekels aanpeutert en aanhitst

om te vechten, as: (aai aai <f.j aai rui \ spr. — ouiariri_i

tKi\ iemand of een krekel met zoo iets peuteren.

— ca on rui aai ~/n n aai \ met iets peuteren.

un on rui z\ zie bij aai\ I.

17*



270 T
(Kii(ii,i\ zie bij (Kiiajiauiw

(hcniriji\ 1. 311. o. loondienaar, lastdrager (Tamil

koêli. Vrg. kk artj axJiji en raij^). 2. KN. groote

lans voor de wilde zwijnejagt. ka ièi <Knann\ of aacèi

(m&3icm/i\ een dëmang, die op aanvraag van het

Gouvernement koeli's leveren moet, en, om die te

verkrijgen, këplekspelen mag aanrigten. — (ci(rvi\

als koeli dienst gaan doen. Zóo (Cu icnni? cciauiw

(X7]truj\KN.; (K-n(t\n(ha)cnj]\ vuil door bezoedeling, bestoft

ofbezoedeld {vrg. cui aniaaji\ (nu <ci^\ (tumsn q enmi cei).

ikii ai aui\ KW. zva. asrini {vrg. ,Kn'ci(Eiji).

Q . 7 .. Q O
ai aai na \ zie bij ajiioriJi\\

on(Kn(iuj\ zie lij curiauiw

rniN-nnrjirui\Ki<!. td. een kleine ai avi 2 oi (ih 2 \ ook naam

van een visch.

cn(Kmcnjj\ zie bij (unrruix II.

fn(hrn2r}/iz,)\KJ^.; ai ikii 2 ai nui ai kii 2 ai om de slingerende

beweging, zooals van een aal, bij bet zwemmen.

(hrn/ru)^\~N., kii ai (uiz on n\K., te onder gebracht, over-

wonnen, verslagen worden; verliezen, het verlie-

zen; nederlaag, verlies {ace. pass. van ajnarui^);

ook lammig" of kreupel door verrekking of verzwak-

king , van een poot, been, arm of den rug. — an

<rhiq\ osi on tui 2 on n\ zich overwonnen geven, het ge-

wonnen geven, onderdoen, toegeven, de minste wil-

len zijn. tci aui % uuiasn orui\ den grond onder zich ver-

liezen , den grond niet meer raken. — (ciaui^ajn\

(ei on (ui 2 (tas voor iemand onderdoen, het iemand

gewonnen geven , iemand toegeven ; ook aan iets ,

zooals aan den dood, zich onderwerpen. — (ciorui^

(unrjtiois cciai (ui2(kikii (ki/j\ iemand doen verliezen,

te onder brengen, verslaan; iemand in het ongelijk

stellen. — turn trui q ajn cm n\ (kiiyi(ui2!ki(ki/i\ die ge-

woon is te verliezen in een gevecht, bv. van een

gemak; toegeeflijk van aard. — (ui kii ax.i ^\ (uiikyi ai

iy)(ui2chiji\ verlies, iemands verlies, wat iemand bij

het verliezen van een proces te betalen heeft.

!hcnirviq\ zie bij onnr,z\ en (kyioitizw

(hfnrru^\ kn. Holl. k 1 a g t , klagt of klagten tegen of

over iemand. — (ci(nji?\ over iemand zich bekla-

gen; tegen iemand klagten inbrengen.— (ukcioui^\

of (ui(ipq\ beklaging. — (eklti^\ zich beklagen bij

iemand; ook zuchten, zva. (ckki^w — aji(Knaui^\

of cuiarri %\ Holl. beklag, aui om iui kii q\ beklaag

-

schrift. (ui(£ji(ci?\ zucht.'«£?

TT O
Vrg. <kx

(nu (tx/j;?nKN. een ring of touw, dat een beest door den

neus gedaan wordt. — tciaij^(i%\ een beest een

ring of touw door den neus doen.— un «ui % tun oaji\

met een ring of touw door den neus.

<kj? ?!,?<? must. een gemetselde waterbak, kom of vijver,

om zich te baden of er visschen in te houden {Skr.

koêla, vijver ; Mal. en Tamil ko ela
o, o.
aoi \ en ondernam).

on Kinzin cru zz\kn. limoensap of azijn met rattekruid in

ee?i bak (asn iru tui q) , om krissen en andere wapens

te viasschen, en het water, waarin de handen of

iets anders van een Vorst of heilig persoon gewas-

schen zijn, en waaraan een zegenende kracht wordt

toegeschreven. kii ai kii z ai aui z ^\ iets waarin iets ge-

wasschen is. — on cci 2 on trui
z
^ \ een wapen in (norm

on(iui2^ wasschen; (wrijvende wasschen. J.). —
onuii2on(ru2^(uiiiKiji\ zva. on (Kinzon arui 2 ^\ of het wa-

ter dat tot onnaizoricruiz^ dient of gediend heeft.

(kti trui ~/>i \ of (Kn <~>i asii trLi~rri\ ook (kyi asii ccri trui~m\ Ar.

benaming van een afschrift van een gedeelte van

den Koran, dat dient om de kinders Arabisch te

leeren leezen; waarschijnlijk de 112de Soera , die

begint met ^j <xJj} *& (Ji*> en waarvan dus de

tvjee eerste lettergrepen aai otli ~jii luiden, aiajnzii

a
(en (KjI (Bi ooi kii orui~m \ spr.

(Kil on (TUI (KIJl\ Zie bij (KIKTUIW

(Kn (rui (kiji\ zie bij (ktkiijiw

KiurLKKijixKN. zoom van naaiwerk, gemaakt door den

rand van de stof een weinig op te rollen. — (ei vut

(kiji\ iets zoo zoomen.

iKnox(i(Kij\KN. het dwarlend opstijgen van rook; ook

een dwarlende beweging van een menigte menschen.

(kiji\ dwarlend opstijgen van rook. —
(kiji\ een warlende beweging maken, va?i een

nenschen; iemand of iets bemagtigen , over-

heerschen; ook zva. (un am orui\\ oprollen, zamenrol-

len; zich vereenigen, oei trui (ki oru trui \ zich in opstand

vereenigen.

(Kii trui (kij\kn. span van den top van den duim tot

dien van den middelsten vinger of pink (vrg. (ktkkti).

Cl o o o . , i

oji (kii irtri (Ki n\ een span. — (cioiji(ki\ tets bespan-

nen, overspannen, met de span meten, cm cru (ki(L3i

(i3i \ spr.

a
(Kil Of! (ITJl (Kin\ Zie (KT1 01 «M 2 (HlJJ\

(Kn ri iui

2

(kiji\ n., (Kiirnrnji(Kij\K., west, het westen,

O— (Kii (einxfi (ki n\

(Cl 0TL1 (KI I
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westelijk, nri asn hm 11 m z anri is soms de naam van

een gemalin van den Vorst. ;ki hm nm z >J\ of tui

thiitn trtid n tta\ de westkant, of aan de westkant,

van... — (Cinrt<njiZMji\ xn rn rei cki n\ naar het wes-

ten gaan. — ajHcttnaruizénjis OjI iji ritnjiapji\ wat

naar het westen gaat, het westwaarts gelegene. —
(En(m/ntrvidimji\ (eioji rj au chru\ westwaarts gaan. —
anti rii zin (tihii\ of tEi inii rhiza<iii.hm\ en asiaiau

in.hm ma of (E/i(iGtrnrviariacn<Hiji\ iets naar het wes-

ten, of westwaarts , verplaatsen, wenden, schuiven,

"brengen, enz.

oi hm z
-n .ru ? tm.p 1. zie bij <untrta\ II. — 2. Uur. c o-

1 o n n e.

>hm<ru<Kr\KN. door gewoonte gehecht, verkleefd, zoo-

als aan een vermaak of aan een oord; ook zva.

amajiaji(&iji\ zijn lust in iets vinden {vrg. acn mji asn \

Het schijnt een ace. pass. van ruan\ Skr. Una,

gehecht , verkleefd) . hm trui inri ia z in 11 hizn e j \ aan

den drank verslaafd. iniii>hi(Liianxiï(Lmri)(Kin\

zijn lust er in vinden in het woud te wezen, iiipn

a
ihii.ru ihi\ spr.

tn.unin(crn\'KN.i na^ma^mthrntn(cm\ zich even laten

zien of vertoonen, bv. na zich lang schuilgehouden

te hebben of na lange afwezigheid, tui asiïam mannin

tnicm\ overal zich hier en daar even vertoonen. —'O
ftiiirirnn~7rmi\ voor iemand of ergens zich even ver-

toonen of laten zien.

ihm in asm \ zie bil ana asm w
er o J

cf-

tnarnmasmsKHf.; maw<c™m9mri9sm\ niet bij zijn werk

b lijven, het telkens verlaten, niet doorwerken; dren-

telen.

O o
ihm rLiopnis en (hmruopni qtïmnkw. zva. (Kirt mr) asi\

ihm (hi j\ of ihm rnj aa ^ \ kn. van honger ongesteld zijn.

osnwp ook wel arn ast»

\

KN". ronddraaijing of ronddren-

teling, vooral ook om van de een of andere kant op

een geschikt oogenblik een doel te bereiken of zijn

kans vjaartenemen (van aai asn \ vrg. arniirï). — ihm

CY o CV . q S o CY o CY
7V*~\

'!c
aff^iPasT' °J

lh
rP u? %? nQ

x en
'

h
u 'W,ni ^'7 N m poëzie

ook fp^^^ ronddrentelen , ronddraaijen, met ofzon-

der doel. — marrons om iets heen draaijen of loo-

pen , bv. om het te grijpen.

omagr^naaijj of thmim!hm/i\K$. gekookt, door koken

bereid, van olie. asrasi hm on acn n\ kokosolie, klap-

perolie, in onderscheiding van katjangolie, die ge-

slagen wordt. — !È? gn <hm,/j\ uit iets olie koken; olie

il Ti , 0000..0 OOO
koken van kokosnoot. ,isi as< ui is: hm hm on ia hm a,iÖ rK asK
<htiji\ zaden daar men olie uit koken kan, oliezaden.

ihm rei ihp hm\ ihmm asn ihm \ of aiihmz(tiarLiza-nam\ (ka-

la nta ka) kw. een bijnaam van J3atara Kala (Skr.

Kdldnt ak a , van (hm rei en iLmafihm); KN.
,
gew.

verb. rnnm(hOKii\ of rnapim\ benaming van een

klein stuk geschut, ongeveer een halfponder , dat

door de Javanen zelfgegoten wordt (vrg. asn (hm unn).

rn ihm z mi rei z in hm \ zie mi auiirihmw

o .

ihmasiihi asn/t\ 1. KW. zva. aj)isn(hm/i\ xnasn\ asriaxth
!il r^

o CY aCY ^ ^

(hn/)\ zva. :hmhihnhi\ enz.

(hirivi ruin.i i^\ Holl. kolonel.

O O O
ihmr)ainzhm/j\KN.; himni hm n hm rt rrrn t hm n \ weifelen,

aarzelen; iets met moeite uitbrengen.

ihmrttiisKN. naam van de vrucht van den gebangboom.

J. Anders fntuizqamxmw

rn ihm z rn rLi z vmi on \ zie hm txj as: na \\

CY
&
'CY

hmrmi\ of ajiisiii\KN. gezwel in de buigingen van de

leden, bv. in den oksel, hals of lies j ook dat door

loeêrpijn ontstaat; klier; klierachtig. — (viicin\ of
CY

^
/tj.rvrjx zoo gezwollen, zulk een gezwel zijn. — arn

CY^ CY
Kimajiohin of tui asni oji ihi /j\ aan zulk een gezwel,

aan klieren of weêrpijn, lijden.

tn urn tHjn ie/iji of hm r> rua-nj ej.inkn. beschadigd of be-

zeerd door een kleine afstrooping, van den huid (vrg.

ri hm z (ti (hi i z /zij)) . — (ti in arut ieijj \ zich bezeeren door

een kleine afstrooping van den huid; iets een wei-

nig afstroopen; van iets het vel of de schil afstroopen.

(n.hm?.rjihn,iz!E.ijj\KN.i (ti p z ri inj\z (ei ,i \ afgeschaafd, van

den huid (zwaarder dan <ti arn aru) c&i a) ; afgestroopt,

ontveld; den huid of het vel verliezen; iets, zooals

een paling , den huid afstroopen, het vel aftrekken

{vrg. (Eirt.ruizrjihiizasnj)).

ihm ai.i ai arm \ naam van één van de zangivijzen, die

tengahan genoemd v:orden.

urn agxam \0. het slingeren, bv. van een touw; het

veronachtzaamd, verwaarloosd, niet afgedaan wor-

den, van zaken. — azirnaiii\ slingeren; veronacht-

zaamd, verwaarloosd, onafgedaan blijven.

hmarn\K^. hard van droogte, beendroog; oude zeer

drooge djagoeng. — ^"F)^ iets, zooals ivaschgoed

of steenbakkerswerk , in de zon zetten of leggen,

om het geheel droog te laten worden.
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itmain\ zie tKti'(rih\\

"V Ce;/,
,r*> Ce/4

OTtmnKN. pit van de randoe-vrucht, pitje uit de ka-

poek. ojxHncrrïrt\ een klein stukje, een brokje zoo

groot als zulk een pitje.

ih-n i?ij\ of (KnaktenmKN. een kleine (bn^im/i, aarden
'*, Cd

J ei Cd l ul

pot of kruik om water te kalen.

n . , . n * o ^ o . o ^

,7,77 mn \ of ito?m n \ KN. ; mi om mj 07 n \ <to7 aa n toj ai n \

of >uiirr'n(haimii\ slenteren, rondslenteren, lanter-

fanten, van een leêglooper , die niets bepaalds te

/
(K/7 ao )

:

ihii ei ) n ;hii ai n *

>\GJ '^cc/
<r/ö(?» 7^^/V (#?y. (ünmi

Of T) .707 ? OT77 (707 (7777 \ OOJcZVa. OT7 0777 777 .7777 \ ö/ 0J

(77 ' 777 '? (7777 OT7 (7777 \ ' fC7 (7777 \ an (7777 \ of (£7 (77T7 \

leêgloopen, een werkeloos leven leiden ; lediggang.

apiorjcrms of urn xr\nn cmi\ kn. een CMnescke afgods-
GJ

tempel.

,707 a/m of 707.ru aiïw KN. 1. bel, kleine metalen bel
>7 r„ J r« i'^6J <CJ

of sckel (vrg. 0770777). 2. door droogte geschrompeld,
Cd

ineengekronkeld of omgekruld zijn van iets; ook

het gerimpeld zijn van leer en van het vel van een

oud mensch (vrg. omarm), ihaiain Kna>n\ klingelen,
'

' l Cc o '*-> (ju ^ Cd

van eenige belletjes te zanten. — urn ei ain\ klin-

gelend. — ra aan \ of a-n<rviaan\ zich door droogte

ineenschrompelen, ineeukronkelen of omkrullen; rim-

pelen; (ook iets zamenrollen of oprollen, bv. ciga-

ren van nipahbladen ; en iemand, bv. een opgeslo-

tene of die ergens de wacht heeft, krimp (gebrek)

laten lijden. J.)- — oaarn<xn\ mv.— ^arn(citniun\

iets doen ineenschrompelen, omkrullen of rimpelen.

— imi 0777 .127 on /)\ rinkelbel: klepel van een schel of

klok.

aai arm \ asnarn\ enz. KN. helz. als aaicnii
™l cd ° L

i ia-b "^ Cd
maar van

groot er en dikker voorwerpen tot dikker rim-

pels of dikker rollen; m<ym\ ook gebobbeld, van

iets dat niet vast en effen opgeplakt zit , maar ge-

deeltelijk los gegaan is.

(nrcr)arn\ of aaïaa(rvicrtr)\KN. naam van de vrucht van

den kélorboom, daar sajoer van gemaakt wordt.

(77 .?o7 z arn \ KN. een houten bel, die aan de hals vaneen

rund gehangen wordt {vrg. (7070777). — nriamta/ma-n

imjj\ het herhaald geluid van zulk een bel geven;

ook potsemaker, grappemaker {vrg. «zn luaa^).

(77 (707 2 07 0777 2 \KN. hol , holte , van iets dat bol of buis-
' 'L. 'Ld
vormig is; zooals een potje of bamboe; holgewerkt.

(TOTO (77 (707 2(77 0777 z \ Chinesche marskramer (zie bij

nihiizriafnzcizi chij). — niöciz<riafnz\ hol of holge-

werkt zijn; iets hol werken of maken. — nanaizni

nrtaru)zac}(Hin\ iets dat bol gewerkt of uitgehold is;

holle rol, koker, buis, pijp; ook rammelaar van een

Chineschen marskramer, daar hij mee rammelt bij

het rondrenten van zijn waren; een dergelijk kin-

derspeelgoed van papier; en in den bolster, van de

koffie en peper , als de bolster droog is en de pit er

in rammelen kan.

7O7r77.7i.7»07NKN. naam van een boom, en van de vrucht

daarvan, die rond is, hoog geel of oranje van kleur,

en zeer wrang van smaak, maar eetbaar en zoet

na eenigen tijd in kalkivater gelegen te hebben, en

dan in de zon gedroogd te zijn; in het Mal. klé-

doeng genoemd (zie (nurna^.). Met de jonge vrucht

wordt leer gezwart.

7 .. O
.7,77 -n(hj)(Hl/1\ Zie OIJ (7X7 (707 \\

im ii 1-L7 ij (Kii cm *\kn. naam van een vrucht.

o a/ r a o/ . , .. o o/
ih-n.ica\ oj (7.T7 (rund \ zie bij (cwaoiw

(77 m? (77 >707 2 (?o7^ kn. ; ?7 7JTT7 707 2 ,7sT7^ tp. de ingrediënten

voor .707*5 in een kokertje fijn stampen, zooals ge-

daan toordt voor oude menschen, die geen tanden

meer hebben; anders rnrmrnacninijj van inn-uzr)

77 .7C7 2 707 7 )-

o 7 o ~ a
(7.1J (hji asn /j\ ongebr.; .toj oj) 7577 (hi/j oj (kii ^,\?o l?i?»0.o

/
ï\

KN. beschaamd en verlegen, van iemand die een

ander niet durft aan te zien of zijn gezigt of blik

zoekt te ontwijken.

hji oj) (isnn of (707 (TL-j ajiasn

n

\KN. kletsnat, druipnat, van

den regen (vrg. ckti ^yxm^iji en (HYinrtajiq). —
$ï]

(K!
)i

oïii/)\ zich doornat laten regenen.

x - ,.. /
*07 77_7\ Zie bij (L7??7_;\\

a/ . 7 . . a/' o/ . 7 .

.

(7.o7 1rL?\KW. zie bij ww — !hrnrLi(U(Ki/j\KN. zie bij

Q/
(L77 77./W

o / ».-.

.7.07.77.7^. zie bij (hcnxji o:) \\

(to7(7L7nkn. schot, schut, dat uit een enkel vak of blad

bestaat; vak of blad van een beschot, gordijn of

zeil, dat op zich zelf een geheel uitmaakt; het

scherm van wit katoen, waartegen bij het licht van

een lamp de dalang de figuren van de wajang ver-

toont; een scheidsmuur of heining tusschen twee

naast elkander staande woningen; een schut of scherm

(van hout, bamboe of steen) vóór den ingang of

straatdeur van een Javaansche woning, om het in-

zien van buiten te beletten, hetzelfde als tvtnntn

vóór de na na na am z run van een aanzienlijke woning.
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aznm<M2iR(ifninji\ een dergelijke schutsmuur vóór

de (lï orviasii ^>i anji in de kraton. «htincrmikyi ;u\ niet

rond en onbewimpeld er voor uitkomen.

kw£m\ Ar. &<zÜ\ (l- Chizlr), eign. van een hei-

lige bij de Mohammedanen, en loei dezelfde als

Pinehas, zooals zij zeggen, maar door zielsverhui-

zing ook dezelfde als Elias en St. George.

mi ?t? \ zie -n kii z TL7 w

nihii 'n.ru\ Holl. kelder (kist of kelderflescb) van

sterke dranken; kn. gespannen lijn, bv. om rijen

Ti /
plantsoen ie maken (vrg. wn<crn). — <q<m^ana\ met

zulk een lijn bespannen.

(ri kii ii n ' z \ kn. naam van een boom , waarvan de wor-

tel de mierikswortel is. Gekookt tot toespijs wor-

den de bladen kim genoemd {vrg. i^agvxm).

>ƒ?,«??!? of urnirui^KN. ruim van gemoed worden om

met genoegen iets te geven of toe te staan (waarsch.

ace. pass. van <l?77(7\ riixj).

tjoojzt? ?17 2\k:nt . zva. xmojia^i^nojtojup, eig. ace. pas-

sief van or\\_iiimiiui\ ii£rt7iiui\ J.

ri kii z ii tj ? \ kx. omslag. — n KW z ?? ni > <un m
J

of kii

nnit rim %juiaaji\ omslagtig, met omslagtigheid, te

omslagtig, zoodat er te veel tijd verloren gaat.

,hiir)ixir)n-i^\ zie bij «71^ I.

urn n.i 11 n^ z imi i\ zie bij iijniw

ran/^Mi^KN. naam van een bloem; kw. zva. hii

OTffn?2TïffOïfl>KN. naam van een soort van zeeslak of

horentje. J.

(hrnn.i'rjKiipKN. gekraai van een haan; kraaijen;

grootspraak, snoeverij.

Cy
(K7}Tï(^»fl\KN. verdord pisangblad. M;T))wmwn spr.

wn trvi9atn\ KN. 1. vierkante stukjes buffelvleesck, zon-

der zout of specerijen aan het spit geroosterd, of

om zoo geroosterd te worden. 2. naam van de wilde

ih-iiKj^iw 3m ir.} h~n ~w ei \ naam van een zeer ver-
tf ca

giftige stof, die bereid wordt uit den wortel van

een heester, die in 't kreupelbosch aan het strand

groeit, en tot vergiftigd aas voor tijgers gebruikt

wordt. Volgens anderen heet het wi 7ukii^ii ej\
ca

volgens anderen aJi tl? im <ki"\n

nm on tl? Z3m/i\ zie bij ojti titliz irnji \

h,~n ?l? unj\\ xm ri <w) 1 trn tl? arnn \ zie bij oen rt

O
1-7) Z\\

orh 11 tl? z nmjj \ zva. &ri7 rt ttvi 2 imn\

(nu arui ^Jifi^ 1- kx. een houten rijst- en olie-maat:

{ook een pijlkoker. G-.). — 2. k. zie afnirviarnn\

immjiarnn\N., arn rut arnjtMS.. , koopen om weer te ver-

koopen of er handel mee te drijven, iukoopen. vrn

tl? 3<p is» \ nieuws opdoen of oploopen, naar nieuws

of tij dingen vernemen. <k?/ tl? arp asn t lt? 71 na 2 nrxii-^

rnisiiihip spr. — azinruinmn\ ozi tnJ irnn\ iets inkoo-

pen (in het groot verkoopen. G.); ook garen van de

streng afwiuden, bv. om op het tveefgetouw te bren-

T a a a
. J. — !ui7z.7h>i\ iisiruiKn\ vangen (vrg. a^ tui).

iemand iets iukoopen. — arrirutHnanny het inge-

kochte; inkoop; (opgewonden streng garen. J.).

:.ii ?l?joli\ I. kx. staatsiemuts of staatsiekoed, een

naar boven wat nauwer toeloopende muts of hoed

zonder rand, die door Javaansche 31'ooten gedragen

wordt bij plegtige gelegenbeden en door een brui-

degom op zijn bruiloft (vrg. tfnitncmni\ en rtarm

(vim). — ?.ry ïi) K7? 3ru\ met een koeloek op, met

een koeloek gekleed.

II. Ar. cli_ (ch oeV) , een ontbinding van een

huwelijk, die door de vrouw van den man gekocht

wordt. — tmmnarnny het huwelijk met een vrouw

op die wijze ontbinden.

?? kii nvuwrn ?\KX. de oksel onder de armen (vrg. a-j)

tn <tcn z <rui i<nn\'KK. met suiker en kokosmelk gestoofde

?t xnzrLi-Kiin\ iets met suiker en kokosmelk stoven.

vruchten, bv. pisang, katéla, waloeh of bligo. —

T
rnafn2(tyi3<na\KN. naam van het wijfje van den nacht-

vogel 9snnun\ waarvan het geluid (koeliek-koeliek!)

door de Javanen als een voorbode van d,e komst

van dieven beschouwd wordt.

90Kïoï\KN. drooge, harde, binnenste schors van een

boom (vrg. zhiarviasïin en xm«rn<tar7aajj).

asnaruituriMS;, kï17z.i\K., in de spreektaal zva. (Hi(t\.7

urn (Skr. kdlika, tijdelijk; gelegen, van pas; van

k dia). K77 TL? K77 T?7 L? \ ZVa. T7 ZJ) ÏK17 ~T7 OJt W

7.77 hT? m of aoKnjiam^sKW. zva. om'xm^ kn. riggel

of riggels van hout of bamboe, tot vaster sluiting

of tot afsluiting, bv. van een hok of van een weg.

T7 7-j??TT7\KN. uitgestrekt, zoo lang als men is, ergens

(zooals op den grond, niet op een bed of ledikant)

liggen of slapen (vrg. rrixmiiirii?). — itjó&afns zoo

gaan liggen.

j

-.1 :.7? 7i3n7Z\ kn.; <n «n tn arn z\ op den blooten grond

meer liggen dan zitten, met de beenen achterwaarts
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Oom oru asnn\

gebogen en met het lijf voorover op de handen leu-

nende ; een zeer nederige houding in tegenwoordig-

heid van een hoog persoon (vrg. onomom\ en on vu z

(najizcian).

on om ovi oaioaj)\ zie bij onojn ïLiomj)\ Bv.

ornomajin of omouiom oj)j)\k^. den mond open en digt

doen of gapen zonder geluid te geven, van iemand

die tot zwijgen gebracht is (vrg. cmcmojin). — om

om (ui-ji onhn/]\ geeuwen.

Oom kii ajin\ zva. nnomom aj)j)\

on K>? (mi (uiji of om on rui om ajiji\ kn. opengegaan , open-

gebarsten, van een huid of schors, of dergelijk be-

Icleedsel (vrg. omomasij) en on om on om cviji). (ui aai

omonouiom aj)j)\ overal opengebarsten. — on ar) om

cuj}\ opengaan, openbarsten; iets openscheuren,

openrukken.

on rmz 01 om z tutn \ geschilferd , afge-omoiom asin en«1°Ï\>1

schilferd (vrg. on om om asijj). — on as) on om oji/j

yt^y01 zonomz

1

aj)j)\ schilferen, afschilferen ; iets ahchil-

feren, afschillen, aftrekken. — 01 on 01 om oji -^1 \ en

o
<na~izonoo)z (u~,i\ mv. — on ocionom aj).s)onom\ en on

on on z on om z oji -^i on om \ iets doen afschüferen, enz.

— on ooi 11 om oj) si onj) en onomzonomz aji^oonj)\ het

afgeschilferde; schilfer, afgeschilferde of afgetrok-

kene bast of schil.

on om z on om z oji
f)\

zie bij on orn on om ojij)\

iHYj.nis ook wel (Kr)on(ru)\-K$ ezel (Tamil kaloedei.

pk. Vrg. on na) (Ei). (hTi(ryi[M()£)in)(Hij>\ muilezel (vrg.

asn asn orvyj) en oen om asn). ontoiz^ om (ru \ de Paradijs-

appel, de verboden vrucht, daar Adam van gege-

ten heeft (van het Ar. ^ii-j choeld, het Pa-

radijs).

omoxnasypKN. 1. lui (vrg. omonMcuij)). 2. veger of

bezem, gewoonlijk van klapperbast of kippeveêren;

ook naam van een vuurspuwenden berg. Zulk een

veger van witte veeren op een horten stok behoort

tot de insigniën van den Vorst, ton 01 om z asn onn aan \

spr. — (dtrL)an\ iets met een këloed vegen of

schoonvegen.

en om oru) aaj)\ zie bij nu)ax)j)\

om ru) (in onyi of om onj) on oma \ KN. omslagtigh eid door

overtollige veelheid van woorden (van oniojnomj^).

den.
O— omorijKtn om ann\ te omslagtig , met te veel wooï

om axn op onj)\ zie bij trui act n\

omrnon.it asr)jj\'K'N. aangekleefd, ergens aan vast kleven

of als opgeplakt zitten (vrg. om on oui as)ij) . omoiapz

omon(ruasnj)\ een zeer korte broek, waarvan de pij-

pen ver boven de knieën en om de dijen spannen.

omonopzomonononsiasnj)\ zulk een broek aanhebben

of dragen, aninionionanjiasnjjs zoo mager, alsof het

vel aan 't gebeente geplakt was.

omou)(tsn/i\KN. een touw, dat om iets vastgemaakt

wordt, bv. om het aan of om te trekken, te span-

nen, enz.; bras- of schoot-touw, van een schip.

om oru asn cuii\ een armband om den bovenarm. —
ca l!

asiauiasnj\ aan den top van een boom een touw

vast maken , om den boom omver te trekken ; de

schoot van een zeil aantrekken; het zeil aanhalen

en achter aan het vaartuig vast maken. — om

oajiasnonj)\ de schoot of schootlijn van een zeil;

het touw, waarmee een zeil aangehaald en achter

aan een vaartuig vastgemaakt wordt.

omauj asnjj\ zva. om onn (lojj\

omor>rn/>asnj)\KN. kleverig (vrg. omonauiasna en rviom

asn/)); ook benaming van een bijzonder fatsoen van

buis. asn 0Ï1) om on m_') asnj)\ viller, de viller van een

Q
I IIslagier. — asi on onj) asn \ een beest villen (vrg. om iej)

ona^i asnj).

omonj>asnj)\KN. weêrlicht (vrg. ajnonjiasnjj). amnruiapi

(U)asr>j)\

orui asn <

Q

weêrlicht en bliksem. — as) aui am/j\ weêr-

lichten. — om téi orco asnj)\ schitteren als het weêrlicht.

omax,i asnj)\Kiï. huid, vel; dop van een ei; schil van

vruchten; buitenste schors of bast van een boom

(vrg. ofnom); ook tot leer bereide huiden, acnvu

asn oii\ vel en vleesch, voor bloedverwant, nabe-
c—

staande (vrg. ajn\^asiyienaj)mamji). om 1

of asn rrio oen (TL) asnj)\ gew. on/) asn \ oj nxn onj) asnj)\

vel en been, dood mager. — arnauiasnann\ nog in

de schil of dop; nog ongesiepen, van een diamant.

ai om zon onj) asn n \ zie bij amiiorLiasni)).

oniax.) asn\KN. gehecht, verkleefd, aan iemand, zva.

ni om asnyj vrg. omorv)o<i\ Skr. kalita, verbonden,

vereenigd met. pk.), (ko on a,j) onn om oniw asn \ aan

elkander gehechte vrienden; intime vriend, boezem-

vriend.

aiomz<riasnzq\ kn. naam van de jonge Maden van den

So-boom, die als groente gegeten worden. J.

o CV • ,.. o CY
oauis))\ zie big

«tfifël*

on) as))\ of omasrrs)ï\'KN. een rondstukje hout of bam-

boe, daar de loomwol na de bewerking , die (zooi
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or\(K>)i(ur //eet, op gerold wordt, om de vezels geheel

gelijk te trekken en alzoo tot mw.% te maken:

kaarde, kaardstokje.

nm rui cKfin\ kn. niet vatbaar om met iets anders zich

te vereenigen; niet hechten, niet aannemen, niet

houden; ongevoelig of onvatbaar voor iets, bv.voor

een aandoening ; ongevoelig voor de werking van

een geneesmiddel; koel, onverschillig, jegens bloed-

verwanten en vrienden; niet ligt aangetast worden

door ziekte of vijanden, urn rui ckji geen

schaamteloos, om rui oj> -jrïaji oji\ ongevoelig voorstaai,

onkwetsbaar.

ncn (vn^i />\ zva. rn mi arifKi /i\ zie urn azirui n\'§^ )<vn(Ky}\ zie luiitun (k(7/j\

rn tim (ai(Krijt\ zie hij (uu (Ul(Kijj \

thrnii^\ of (hmiruMx'N., cmrumniHinM^., een {van bie-

zen of van de schil van pandan of dergelijkeplan-

ten) gevlochten mat om op te zitten of te liggen

, O . _ . Q O '

(vrg. ru ceji ^i asti/j en rn om rn oji (in n) . nn cni ? run (hm trui

oj)mi rei rui\ spr. — arn^paji\ zich als een mat

voordoen. (uiasnthm<Ejiaj)\ naam van een groote,

zwarte, fijne, vrij gladde steensoort.

rn(hmrui(M\KW. zva. (cnrn <un ? mtji\ (Skr. kéldsa, kristal).

rti (Kt) rui oj7 on (0)\ naam van het paleis van Batara

Goeroe (Skr. Kaildsa, naam van een berg, den

zetel van God Koewéra, en geliefkoosd verblijfvan

God Siwa).

<Knrnrn.irM)\KW. zva. cui mi cm onj>\ (Skr. klésja, moei-

te, verdriet).

(hm(Kji(Hvjt of (mi(U)(Ki(Hnj\K^. gefluister (vrg. ruiw

a o q q .

(Htif) en amrKiKKnn). nm miK) *o? run ,1^7 (hm /t\ fluisteren,

Ch.

} asrihJiom asit

zachtjes met een fluisterstem spreken, cm (ununrur

ojiarnji\ algemeen gefluister aan alle kanten.

(hm (Ki) ihrn/)\ nm ruh (Ko amji of (hm rui (7^7 (hmjj\K^. het zich

verroeren of omdraaijen van iemand die ligt of

slaapt, arntru'i (ki <ktj rui (k.) (hmjj\ woelen, zich telkens

verroeren of omwentelen , van een onrustig slapende.

Q O . Q O . ,— ffltw*™/! °f "^).ru(Ki!Kryi\ zich verroeren. —
o o . a o ..

(hm (K/i (hoi onji of i7<n trui (7^7 urn (m/j\ liggen te woelen.

o o . a o
(h^ ruim (hmji\ zie (hm (K7 om n\

rnihrrunrKOiiM^ of arnrn rui rn cui axi^\ KN .; rn on rn rui (tn/j of

rcirnfrur7^(Ki(La^\ op den grond zittend of half lig-

gend met de beenen en met het lijf allerlei bewe-

gingen maken; over den grond stuiven, van iemand

die door een forschen slag over den grond tuimelt;

getrouw ergens blijven zitten, bv. op zijn paséban.

(ui (uiïthiyrn rui rn (7J7 iiaji^ overal op den grond ergens

half liggende zitten (vrg. (namzrnnjiz&ciji). — rnturn

rn(Ki(Ln\ ergens zich op den grond wentelen; op een

verzoek aanhoudend blijven aandringen. — ikyi rn rui

rn a^o (w (hnj^\ op den grond liggen te wentelen.

n<hm2rn(hJ7 2axy}\KTX.-, rt (izi z rn oj/ z cmn \ zva. rn iunihm\ van

/
rnihmihcn (vrg. niumrna^darj).

'^/WW7i)\KW. ZVa. (h07 agrrn (hJi z cm ri\ zie bij tun(ij)\\

n^irn rui 0^7 ieij\K^. naam van een boom.

O j. • 7 ..

(K7J(On (hnirui(Oj\ oj ren rei rui \ zie bij un rojw

(hmrniV7\ (K~ni(£jirn«j7\ en (prn,vi\ zie bij (UnrnroiW

am<v7\ of hi? tl? <o> n kist, confijt, geconfijte vruchten

(Ar. ^£-Ss>-, Kalwd); (ook geheel met vuiligheid

bedekt. G.). (hairuj(uir))(ihz(hm\ geconfijte nangka.

— fl£?<*J»' iets confijten. (hm (ham n rui \ geconfijt. ((hm

(ia rij>(ui cm (isi7 q \ geheel met bloed bemorst. G.).

rn(hrn(ui\ en urnvi^pajis zie bij rnajnviw

(KYiruirDi^ zie naiajiw

urn rui (ui\ zie bij (unajiw

om rui tui q\ of (hoirruirn(iJi?\K]<t. naam van een boom,

waarvan de bladen op die van den soekoen, en

waarvan de groote ronde vruchten met een stekel-

achtigen schil op de nangka gelijken. Van de on-

rijpe vruchten wordt sajoer gekookt.

(hm rn <o z (hfiji of oen iruirn rui tan/j \KN. titel van een amb-

tenaar , die op een Toemenggoeng volgt, en aan

dezen toegevoegd is, om hem in alles, .wat zijn

dienst betreft , tot hulp te wezen', ook naam van

den vijfden pasardag. thm ruiri run>an (ui\ kliwon van

(ui rn tui z (hn\ als kliwon be-de (hm rui ti urn rui \\

heeren.

(hmrj(ui\ zie rnthmrnruiw

'oCY . T ..'r^CY(hm (ui\ zie bij rui tui

w

rn(hmrn(ui\ of a<n<n(ui\ kn. zva. rn(hmrn(ui\ het los,

slingerend of slepend neerhangen, van een touw

,

band, draad, strook, slip of lap ; rnrmrnruix ook

HoII. kluiver, kluiverzeil. — rn(ci<n(ui\ en (hmrn^i

rnaji\ of a-nrnrui\ en om (E(irnrui\ ergens bij neerhan-

gen, bv. van -een koordje, dat ergens bijhangt;

slingeren of slepen, van iets dat lang en buigzaa?n

is, bv. een strook papier, die op straat sleept;

rna7irn(ui\ ook den kluiver oj)hebben of bijzetten.

—

rn(hm(n(Ui <-n(Hijj\ (hm rn ajinnio n of (irn rui n tui in ann\

in een slingerenden of slependen toestand; bijneêr-
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hangend; rondslingeren, bv. van Meeren over den

vloer of van kinderen zonder behoorlijk toezigt;

iets dat ergens bijneêrhangt of nasleept.

X . ... /
~,~>~rur){ur~r)jn,~\ zie bij nnomr)~j)\\

am mt oma of om ona(momn\KN. naam van een ronde,

eenigzins platte vruclit, die tot de JavaanseJte krui-

derijen behoort.

im tui un
f of om tl] (O omji\ en om rr> un na qji wri i\0.

vuilachtig, goor (vrij. omojjaJia en arnojtojin).

omaxaasnn of amana (ta asna\EH. een kuil in den grond,

vooral zulk een, waarin de Javaan soms eenigen

tijd in stille afzondering met vasten en bidden

doorbrengt; graf kuil (Ar. jjj^., afzondering, een
j

plaats van stille afzondering. Vrg. -niuiasnjj). — a~i

inaasnn\ an reio asnn of txnajtasnn\ in zulk een kuil

gaan zitten; (iets in den grond begraven. G.).

O a
n ajj ajiji of om m 1 t^jj>-l]

O
en om ojioji tna ojlojijis KN.

grauw, grijs, grauwachtig wit, vuil wit (vrg. om na

maken.

viom u}~^i/j\ kx. wending; naar een kant: afwending-

van liet gezigt (vrg. oiomajiasna), — ran ri uiajin\

zich snel op zijde wenden; het gezigt afwenden.

om ma aji ojui ooji\ zie bij ~\j.~~)~\i

o (?) a * a (?) O o (?) q G)
omaj)\KSS.; om<u)am(ut\ zva. omasn(Ui\ zie ihimw

in om o\KN. een kort en breed slagzwaard (vrg. ajicun\

en ajiiimasnn). — t?.pü\ met een kléwang slaan,

vechten, enz.

amma(nan\ Ar. j^., kn. veroorloofd, wat door de

godsdienst veroorloofd wordt, het tegenovergestelde

van am'~n(Ejiji\ veroorlooving, vergunning, toestem-

ming. — xni~uixu\ iets geoorloofd of wettig ma-

ken, wettigen. — a~~mn<nji<nam\ iets als geoorloofd

beschouwen, wettig maken; iets permitteren, vergeven.

om na ir) i\ Ar. 1*1^., een vereischte bij den koop

en verkoop van sommige goederen, dat zij van de-

zelfde soort moeten zijn.

0O7 77 :7X 7 \ Zie bij Om IX )
- \

amma\ zie bij ruruw

omazrs zie bij ar>\\

om ru ixi om

\

kn . naam van een icelriekende plant,

die bloemen draagt.

aminm~(nmiarif)\ kn. loomheid, lusteloosheid, traag-

heid in houding of beweging, uit luiheid of door

vermoeijenis of honger. om r> ru ru un -nm -n i~u ah ,?\

loom, lui, traag in beweging.

hn ?> n .? 7) ru asn

n

^ KN. zie bij on ruin ru asn/]\ (h~n ?7 ru

onaasn i~ ix; ?7 nrxm i\ de tong aanhoudend uitsteken

en intrekken Vrg. (najnvimaasnn.

om mama oji i of omcnjiaruixmnMUi. kn. niet weten, on-

bewust zijn (icaarsch. van ammnajini). on rm z as77 on

o O o
mamaa-mns zva. r) xn7 z asn om om ru oji ~j) on a\

o? ruru u|\UT
. wat iemand in zijn oog krijgt en hem

hindert, zooals stof of zand ; fg. ergernis, wat er-

gernis veroorzaakt; wat of wie iemand een doorn

in het oog; is.

[ivn oii/)\ zie bij (xrtcmo^<un xr> i

o . a
om mama aznjt\ zie om oruiarui (tftfl>

O Q„ O, CK
i.7i iu iu\ zie om naarui^

omma~Ji\ zie bij rv r?_/ ? v* omruil asn ~ri kw. naam

van een boom (Skr. kalpataroe, wonderboom. pk.).

omm,idJut\ zie bij <uno\.iajin\

hv tr}.r.')
l
~\KN. 1. zie Kn nii~iy>\ 2. flikkering, schitte-

ring (vrg. anjiajin en <h~n iu lut/t). om ru !l,i ru cm a\

flikkeren, schitteren, tui asn'om tui rxi (un (ofomru

aj)ji) overal flikkeren (vrg. oai oji rjj cm n bij om&j) rnn.

O o Ci o O o
omaxncuij^ KW. zva. (nomzon^ ihti ru !yi ru im a\ KN.

glimmen; flikkeren, nu eens helder , dan weer flauw,

branden, van een licht in zijn laatstefikkering (vrg.

im(nji(ui/i\ 2.). r) un ju u r een zilveren stuivertje

(vrg. omapajia). — om oen aru ajin\ glimmen, flikke-

ren, .hii im .£? rtru ~\ wat flikkert, voor wat leven

heeft. — {Ei ruM ? u(Uji\ zva. am ru oji ana <uin\

h~nruxji'\ 1. KW. Mal. zva. om ru asn a\ 2. K. van

O
t?7 £?<> (misschien het Ar.

[ii
_a^'^. , achter den rug,

in iemands afwezigheid iets doen). — rn ru cut -^i \

KN. iemand onkundig of in onzekerheid laten, om

om.njiHji~ior>n\ geen kennis dragen van een zaak,

O
er niet van onderrigt zijn. iicrm-n {of on rrm ,Ln ^t ?)

O o O
om om ru ojï ~u o-n ,~ \ KI . van n x.n z nn t7m asn z.1 % ivn on n ^

iets wel weten, iemand wel bekend zijn (vrg. oman

aru (U/f).

omrvjajin\ 1. Ar. onbesneden, de voorhuid hebbende,

zva. ah(ncmz(tmamasnn\ (Ar. . o 1 ï> , kg o elph,

coll. mv. van j^JJlÜV ^T9- orntcm rip). 2. KN. zva.

napi(n<mi\ maar poëtisch en deftiger.

M) i) \ of om.7V).r.o\ zie (onimiri^

O j- O y
onir)Oji^\ of om r~\ rt xj} ~\ en omonjui^ of om reyen [0U?\
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ook tKnttntniuiiq's en viarnriajii^ en tfrucr-n tuiz^

KN. doornat, geheelenal nat, van iemands Heeren

{van arhmaji^ Vrg. tMnaznoJijj).

• Cl
oi hv 7i xji z ^ \ zie arn ri tui % w

• O
ihii rnoi &j1 j \ zie kuiili^w

. ,.. D
hii Lrr>ii tui ?>\ zie o ij om ?? a. i ? w

<HrnnaaJi%\ Ar. c\3.A~>-> plaatsbekleeder, stedehouder.

ihm vui cii agn trui $ \ £JJ ) dJijXs*. , stedehouder Gods

,

een titel van Jlohammedaansche Vorsten, bepaal-

delijk van den Sultan van Djokjokarta.

CV
arn uimln. naam van een gr'oenachtig grauw vlindertje,

dat zich bij de padi ophoudt en 's avonds om de

lamp vliegt en steeJct.

OCY ) )
en , van^T?rt-»\KN. een vlugt vogels. >— ? 7 l>\ vlieg

een vogel, als men ziet op het -fladderend geluid

iv7?<7?.rui*c\KN. naam van een met goud en zijde door

-

tvevene stof, en van een figuur onder de Chinesche

speelkaarten,; ook Eott. kleedje, voor overhemd,

anders kii 11 zi is:\\

},)i rui ir hi {kalandjana) , ook 7,7? rvias: mi tui ki \ kn.

naam van een vjehiekend gras, dat alleen op hooge

bergen groeit {van a<narui\ en tunazmttn).

thrnmaRZam^s spelfout voor rnaw2vi(tRZiunn\
rt /TV. ,

^
ie bij m uiw

wina/n (&imKniry*n\KW. zva. ,j,ii?u\ en l^>,ï?_~*\\ ikii ili n (lu (bidl-
mtunerm ip\ spr.

kiiiliiii\ zie iti.niw

van de vlerk•ken {vrg. t&iam).

of (Kti tc\ 11 ii 1 ? \ zie tien <n tL.1 % w
Oo

!h71 11 1_1 .)

O
kii 11 lli ? ?\ of aoKmnn tui2%\ zie bij tMnvi<ui^\

un <nji<n ojjtï oj)jj\ naam van een visch. G.

thn rim ,?_j Kn/j of ofnnnjmaJiimfia\KS. het spartelen,

van groote visschen, op het drooge of in ondiep

water {vrg. tnarunnajiaaiji). — 17 ?? 1x1 x.) hii i\ of

(ei 11 ili 11 ajiarnji of 11 irioi xi hnp spartelen. — (kii

ni ixi xi hihhi] of hu 77

;

1 1
ij
xi ün m ï\ te spartelen

(hii ii il i il x.1 hii i\ zie a<n on rui cm (ten77 77 1 77

O • 7 .. O
hii ii_i-^i hii\Ki. zie bij xn i L,

\

77 7,7) Lj.7_n7
/̂
KN. een vlugge zwenk; een vlugge zwenk

nemen {vrg. rnurntmajijj). — «ï ca (ui amn en kuii zi

,hihn,i\ met een vlugge zwenk zich weg begeven.

7,77 IL) XI L77 )\ Zie bij hll 71.) X.1 j \\

(kii xn xi qjiji\ zie bij tien £11 7.1 oji/i\

<n9rntufn»nji\ zie bij tnaruiajin^

urn t72i(U i'hii/j\ zie b ij a<n vi ihii i\

(Mntn-i\ of TctiTi ixn \ Port. cal do, bouillon, vleeschnat.

ofnrirhiiia.JitMipK'iï. in de war raken of zich vergis-

sen, in het tellen of rekenen, ern in alles wat met

berekening of overleg geschiedt , bv. bij het schaak-

spel {eig. zva. %cnr> 77.1 71 nriz onjt\ van 77.111). Tnirj

in trui ij in? i,i ?t_; ui hii \ ik versprak mij. — ir? ri 771

tritUMon^ of (ncLTitniboizan^ iemand in de war breng-

en ; bedrieglijk.

dat iemand zich vergist.

(Knri7rLiabj\ 311. zva. (Kiirn77.i(Ki\\ iKiirniu

voor vijgen {vrg. .lhh^).

(il]^> rn *s * <xn ~fn <n urn \ maken

1'
K'Ö N

f
o o

7, 77 77 77J j K7,7NKW. ZVtt. ihil 71 77. 1 (KI
/J

\ ZIC 7(11 71 17.1 ? Hl 1 \

1,1) 7L) LU chiji\ zie bij nrntn

il) UI l 11 e,i < Klll 77 7.M\ (1(11i

;!
)u
r

h.iyi^ of ..
( ^_

nruizmajiMs of m iiiz.ini liu\ b^N.
;
pxnw ,7_tj?7)

:lii\ of (Cu 777 17.1 i7i \ enz. slingeren en waggelen als

iemand, die dronken is {vrg. iihinii Au). ttfyoM

7,7)ti;\ -?77 tl? 177 ii7N enz. aanhoudend slingeren en

waggelen. — kii 17.1 tuin im i\ enz. slingerend en

waggelend, loopen te slingeren en te waggelen.

S /
77 7.7) ? 77 lll>\ ZIC 7U1 711 \\

^ -, .
* o O

hl) IL; H I hl) 1\ Zie h 11 IL) LD 111
/J\

7,7) ILi LI) 777 7 Of hll 7 L) L 1 1 K7?/? \ KN. : (hl! 17.1 LL1 777 77.1

O /. o O o O
'\

in in i ofhiiiLiiiihiiiLiiiihiip beweging nemen

door in een klein bestek wat heen en weer te gaan;

wat heen en weer wandelen.

hll 77.1 LU 7J77 7\KN. ; VI 17.1 LL1 X711 /> of 771 LL1 (L7n/)\ Cl !K11

(ililli 7211 ihd

i

\ rondloopen; lanterfanten; ronddraai-

jen door bedwelming of duizeling; liggende het

lichaam in bogten draaijen.

hii hu \ il hu lu \ of Kii ?? 77.? lu \ kn. een afvallend of
'^

o G)
afgevallen blad (vrg. 7.77 lu\ en 01 ipi

2

tilïu). ikiiti

o a *

1) 1L1 LU K77 V11 hll L71 (KI yr,J\\ Sp>'. «27<Ul/ï\

lu\ wentelend neervallen of neerkomen, of op de

lucht wiegelend zweven, van een blad, een vlieger,

als die gevierd vjordt of het touw gebroken is , en

van een op de lucht zich tviegenden vogel ; fig. een

zwervend leven leiden, geen vast onderkomen heb-

, o . o CY
ben. JsiLU!£iLm\ sjir.

a C-~) o G) o G) -,. , . •, , 1 »,
,7,7? ,?lu\kn. ; ikii lli Kii lu \ ligt m het nooid zin; van
11^ ' n^ 'j_

D J

iemand, of van het hoofd van iemand, die een

weinig bedwelmd is, bv. van sterken drank {vrg.

o . .

th I) LU).
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'V tui cei asn n\w
tnapMoriajuits kn. het slingerend loopen, zooals van

een dronkene (yrg. 01 oai 2 710,112). on orn ? nri aJii i on orn i

71 oju2\ en nrt orn 2 71 aloz cm aan\ slingerend loopen,

loopen te slingeren; ooh drentelend kuijeren.

ttai trui (&iji\ 1. kn. schrijfpen, pen, riet of schacht om

mee te schrijven {Ar. ^jj); ooh KI. voor tui rui oh im

aan\ 2. Ar. 1$$, woord, gezegde, orn tui &i<rui %\

of orn trui 71 tEi

2

tui ^\ ^jj| A\£, het woord van God.

oa acn orn tui cei ti n ^ \ bijnaam van den propheet Ifozes.

O O
w}?.n.»£'?fl\KN. Holl. klamp. — cm rui (Ein\ klampen

zamenklampen.

O

Cl Q j
tm tui cei \ meervoud.

thii certjen n\ kn . onder water; onder water staan, gera-

ken, loopen of gezonken zijn; zinken; verzonken,

ook bv. onder overgespoeld zand; verdrinken {yrg.

O
zich laten«1 cun cm CE.™ en cuicarcEiin). — amcurcEin\

zinken : zich verdrinken ; iets onder water zetten

iemand verdrinken. — O
cm rn (ei 11 101 \ maken dat

iets zinkt of onderloopt, of dat iemand verdrinkt.

o
oaituitEijj\ zie orn ccncei n\

o
001 tui ceijj\ KW. en wj. N. , iuntuitEjin\K., zva. asrf

l

"n\ en

(is}uaytEijj\ {Vrg. 001 mi tuiw Ooh in het Soendasch

is orntaytEij) een elegante uitdruhhing voor slapen).

O O O O O
orn 11 tz>iq\ kn. ; orn 71 ten % orn 71 cei ? \ en orn tEi :> orn ri c&iq\

temerig, lijmerig {spreken).

orn rui cei
%
\ Ar. &&]£ , een gezegde, volzin of spreuk.

tuil arm tei^\ of orn tui cei c^ 71 tui 2 en nr>i\ de twee zinnen,

waaruit de geloofsbelijdenis van de Mohammedanen

bestaat: -/Er is geen God dan Allah, en Mohammed

'/is de 'gezant van Allah."

orn (ei aan\kn.; orn cei aanorn cei aan\ onduidelijk, sche-

merachtig, als door een nevel {vrg. lun cei>oa ~m cei

(Kin bij (uncrjjchn/j).

arn truien cE/i an/j\ zie bij trui tui rui n\

orn trui ceji on m^\kn. zware, ingevreten roest; roestaar-

tjes in staal {vrg. tisntun).

erm crui(Enccrh\TLT$. de strot, of de adamsappel aan den

strot.

(Ki7/&?\KN. een touw, dat ergens vóór of over een weg

of rivier gespannen wordt, om het verder gaan te

beletten. — cmtEi^n\ iets met een aai cei bespannen,

om het af te zetten of te beletten, dat men verder

gaat
; fig. iets bewimpelen , maken dat iemand er

niet achter komt.

(O cy
tkntEd\KN. traagheid, leizigheid, treuzelachtigheid {vrg.

orn 7) tKi acifi en ojjornarioa/)). tui orn ten \ treuzelaar

,

71 (KI aan '£^>-

1 • ocyocy ncr ,
' , ...

leis. orn cE/i orn ceji en cm cei \ traag, langzaam, m zijn

bewegingen of doen; langzaam zich voortbewegen,

bv. van een slah; langzaam voortgaan, een slakke-

O /O CY , , . . oO
gang gaan. orn ceji orn cei \ traag en leizig.— ajitjmtEi\

traagheid.

orn ti tui (ei (isnflNKN. naam van een fijne, witte stof:

mouselin.

Cl Q . Q O
h 1) CE I %-•!/) \ Zie CHll (E') IU1J1 \

aai cei ctJijj of orn (eiw^nkn. glad, glanzend, glimmend

glad. — tm cei cki^i 71 orn\ iets glanzend maken
,
glan-

zen, poetsen dat het glimt.

71 orri (Eii (Kijj\ kn. naam van een soort van pisang.

orn cay^ cei -j) 2 aryi kn. zich verslapen, een bepaald tijd-

stip verslapen; over de tijd slapen, een gat in den

dag slapen. J.

o o
thtn rj tui 2 (Bi i-^i \ KN. ; cm 71 tui 2 tEJi{c-Ji\ over den gron d

kruipen, van hruipgewassen; fig. in de laagte blij-

ven, niet in de hoogte komen {vrg. o-ncEi^i-n).

71 orn tEi \-^i)tunj\\ KN.; 71 cm ieji i-jiarnj of cm 71 trui t&i l^i

(ktt^n magteloos neerliggen.

un 71 tEi ^1 2 tunj)\KT$. naam van een soort van djamboe.

trniTi ceisi 2 Kn^mnncEj)ji\ naam van een welriehende

' (El ~ul 2 (Klif) \

namen van

boomen, waarvan het hout alleen tot brandhout

djamboe, anders uk c&i oei cuiw cun twi urn 71

,

C)
en om cwi urn ^ cei —1 2 orn (M op om r

dient.

orn ieji ~J) omj)\ zie orri ceji ~jiornj}\

O
orn (EJi^nórnn of orn tui (Eji^jj ornj\T$., orn (Ei ^i ornj of orn

tmcBi ~j) ornjj\K. , bijeen; bijéén hebben; bijéénzame-

len {vrg. orn\cea ~j\ truijj en tui tuiornjt). orn ceji ^jjorn tuj

ceji -j)ornj)\ achtervolgens bijéénzamelen. orn\ceji ~ji

71 orn \ te zamen, met elkander in 't geheel. — cm

(Ei~j)ornj)\ (m(Eji^ornj>^ zich verzamelen; zich te

zamen bij elkander bevinden.— om ceo-j\>orn tj orn \ sti

tEi -ji orn orn on n\ dingen of menschen bijeenzamelen

,

zamen bij elkander brengen, verzamelen, vergade-

ren, opzamelen; doen bijeenbrengen of bijeenverza-

melen. — orn cEi^ornoryi of ornorncE/i^orncHyjs en

O o o
tfrn (EA ~J) orn aan of orno^tEJ)siornoaj)\ een verzame-

ling; bij elkander verzameld; bijeenkomst; maat-

schappij; sociëteit. — tui 1$l &? —l,^ h~>jj\ tui orn cei ~J)

ornoan\ verzamelplaats; verzameling van menschen;

orntmcEisiornjj\ zie orri cejI ^iiornj)\

orntru^ïEi^irnp zie orn^ ten ^*™J(^
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aai<EJiJn«Jij)\K$[. naam van een wilden boom, waarvan

de gom, tot het maken van inkt gebruikt wordt.

!hcnSi\ of «cnmjicEnMU., ^wramNK., kleed dat aan

het bovenlijf gedragen wordt, baaitje, buis, wambuis,

kamizool, jas; jurk, japon, om «rn «ui ten a^«m

q

«ji <iai

o . . O O G) i . i

«ui asn ~/n (Li \ no (kj) «rn «n om ? «ei ihii «ui asn (E^i \ net bo-
s (l *fL&l ^ Oh'

veulijf gekleed met een tabbaard van zwart laken.

aai «ui SaamntEi as: \ een overhemd. — cm «i iEn «n\ of

«Ti «ui «i (eji «a\ en i«ri«^jaai\ iemand eeu koelambi

aantrekken , of van een koelambi voorzien. — imj

«](E«aa/i of «rn h^«^tei(NTji\N., (&riar>i'riMtKii<}-nji\

K., asicrn^i«J}aaiaan\Ki., met een buis aau.

«oi(Ei\ of aaj«uiasi\ Ml. kn. gordijn, venstergordijn en

ledikant- of bedgordijn {vrg. anixm^). — (cinq^iz

y

iets van een gordijn voorzien,

o . o.

&"
«m tui (en \ zie aqi (&i w

«ai «ui (ei \ zie thtif/iw
cq <<l

m«i((Ei^\ (ti«niri[iEi^\ of ej]"»?(e^\KN. slordig zit-

ten of hangen, zooals van kleére?i {vrg. mngnirn

«i «rn ? ii (iEjI 2

?

\ KN. wijd, te wijd, bv. van een kleed,

voor de persoon, die het aanheeft; een ruim en

lang kleed, tabbaard. (Vrg. «i <hni ? «i iei

i

\ en tüh

«rn 071 (Ei (mi a\KN. naam van een 'plant, waarvan de wor-

tel een slecht soort van rhalarber levert en ook de

vrucht tot medicijn gebruikt wordt (vrg. am(Enq)-

«rnari(Ei«ai/i of «en tuil itni yn ten uiiji \ voor rhabarber.

«ni«ui<rnznri\KN. benaming van een wijze van spelen

op de gamelan.

«rn dn

\

kn. ; «ai iei «rn ei \ drukkend , benauwend heet

,

hitte bij betrokken lucht; benauwd van inwendige

hitte, als het zweet niet wil uitkomen. (Vrg. (üi

(En%

aai a«i \kn. op den grond liggen, van iets dat lang en

dik is, zooals een boomstam; het uitgestrekt liggen

zonder zich te verroeren, van menschen. —
.?t?°^7

N

zoo liggen.

(kii«ui\ Ar. l
,
_^1Ü, het hart, zva. amasiiw

«ai(uiarn/i\ zie bij agr«mji\

(Kn «ui turnn-* ook wel «rn «ui o^nkn. golvende beweging,

zooals van een wapperende vlag, zwemmende slang

of bloedzuiger ; golving of trilling van de tong bij

het uitspreken van sommige letters: fig. onrustige

beweging van het hart of gemoed. Zoo ook aai «ui

<D

«rn«ui(uriji en «ui«rn«m«\ — «ai
i

(eji «ui «mji\ golvend

zich bewegen; wapperen; golven of trillen, van de

tong. — «n «ui tLrnji\ golvend bewegen. <cj tui aai «q

jK7<K7^\ de draden, die de schering van een weefsel

uitmaken, oprollen en in orde schikken, om ze aan

het weefgetouw te spannen; scheren. — «n«ui«m«i
ca <

«jkii\ iets in een golvende of trillende beweging-

brengen; ook zva. aa«i(ui«rn^n«i«rn\ of ah om «ui

arnviaaiv Zoo cti ruiarn vi nai oji (uu «a n\

(H7iarij<v?nji\KK.-, asi«xaarnj\\ groente, bladgroente, kort

afkoken en stoven (vrg. omarm). — «en «ui un «n

n

»

kort afgekookte en gestoofde bladgroente.

rKTïajmKN. een ondiepte of zandbank in zee of in een

rivier (vrg. aca ai asnji en «}crm«i«ji2).

afn(cn«rn/i of «rnruixm aayi en aaiarnaaij\KN. het rus-

teloos heen en weer en op en neer gevlieg of gespar-

tel, bv. va?i een kip, die gekeeld wordt, van een

vogel die aangeschoten, of van een visch , die door

(vrg. rrnarnaaij}). tui asii«ai «ui <cn

i^tj^n overal als gekken rond- en heen en weer loo-

pen en springen en in 't rond slaan, uit gejaagd-

heid, angst of bekommering , bv. bij het haastig

zoeken naar iets. — aai ten aai ihiji of «rn «ui «m «rn

(Hi/i\ zoo spartelen; zoo als een gek onrustig heen

en weer vliegen.

O O
«rri «ai aaiji\ zie aai urn aaiji\

aai asn «rnj}\ KN. zva. «rn om aayi\ bv. van een vogel in een

kooi. — ^am«nnji\ gaan spartelen met de vlerken;

ook van een gemak, die men met een andere heeft

laten vechten, maar die kamp geeft, de vlerken

neerslaat en fladderend achteruit scharrelt. — «pi

«rn «ai «n/i of «ai «ui «rn aai aan \ zva. «rn «rn «rn «nn\

bv. van een vogel in een kooi; ook fig. zich vruch-

teloos afmartelen; en verlegen achteruitkruipen.

«ai arn asnji of «rn iiuiani asnjj\ 1. K. zie bij run ojjw Z. KD.

zie bij aai (E««i«uiiw 8. kn. naam van een boom.

«an«i«rnasnji\iL^. korte, eenigzins snelle beweging, zoo-

als van de tong bij het eten of spreken, van een

vlag , die wappert, of van een doek, daar mee ge-

wuifd wordt (vrg. «i «ai «rn asnji en «laaiontun asnn).

— «rnrium asnji en aaj (e>i «i om (t^yi\ zich zoo bewegen.

„ azriasnji of «rnagi«rna5nji\K^. mal of vorm om iets

te spannen of te bouwen; schoenmakers leest.

viihaiam asnji\Kix. snelle voorbijzweving (vrg. aai«i«m
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asn/j). — or> cm arrn asnjj en arnoncrjiamiasnjj\ snel voor-

bijzweven, zwevend voorbijgaan.

on mi tn arm asnjj \ 'ü^'. ^n nsnjï en arn 11 ffi ai arm asnjj \ zva.

arn ni arm asn/j \ enz.

<n arnz on armz asnjj en on arn z on 012 asnn\ kn. de bladen,

daar de aren van de maïs mee bedekt zijn, en die

,

gekookt en gestreken, even als de nipah- en jonge

pisang-bladen, gebruikt worden om er tabak in te

rollen tot zoogenaamde stroocigaren.

o o , o • ,.. O O
arnarma-Ji/j of arn art om ojiij\ zie bij innam ikijj\

O jf 7 .. O O
arnarrniKi/j of arnarnarni(KJijj\ zie bij arn arm öma\

.uu cciarm anjj\ zie bij arn arm a\

Q
(Kil etui07 (m/j \ zva. mi <n nrui arm an/j \

amonaruiarm ann\ zie bij (nitui(cnn\

'?r>7 ain \ kn. giftige duizendpoot {vrg. n^LJU.^ en truiuï).

arn ani ajii on ari \ naam van een slechte kronkel in het

haar van paarden. — anarrn\ strengelen, vlechten,

zooals liet haar van vrouwen en van de staart van

een Chinees {vrg. ajnanaiiijj\ amariceijj). — arn arn (m

yyi\ gestrengeld; baarvlecht.

arnap^x of amaciap^KX. het onrustig rondloopen of

rondzien om een uitweg of uitkomst te zoeken in

verlegenheid, moeijelijkheid of gevaar. — arn op
q

a a a o j, o o ,
arnap?\ en arn op > ojti an/j of arn ax,i asi q un an/j \ zoo

onrustig rondzien; ook onrustig heen en weer loo-

pen om iets te zoeken of bij werkzaamheden ; {en

weifelen, in onzekerheid verkeeren. G.).

Q O O 'Q
r,niaciap^\ zie arn op q\\

aniapamjj\KN. een klank als die van een lange bam-

boe, als die over steenen gesleept wordt; de harde

pit van de mëlindjo, die gegeten wordt. — ^«p

«<njj^ droog en hard, van den grond, ongeschikt

O

O

voor beplanting, ani hu op arn ~m om (Tli asi arnrj\ spr.

érnaparnjj of arnasiaparnjj\KN. het geluid van

van iets hards met de kiezen {vrg. arn ap arnjj en afri

(Ci arnjj). — xnapanijj\ iets hards tusschen de kie-

zen kraken, verbreken, vermalen of vermorselen.

—

arn asi arn \ meervoud.

(hnapiurinsKN. een dof gekletter, zooals van eensteen-

tje dat in een kokosdop valt {vrg. arn op arnjj en arn

(ciarnn); ook iemands geheim plan of stil voorne-

men. — anap arnjj en arn &n ap amjj\ een dof klette-

rend geluid geven.

dmap arnjj of (Hiiasi(C) rrnji\KN. zacht gekletter of ge-

klepper, zooals van elkander rakende wapens, ook

zva. rikkekik {vrg. arnariunji en cm >rr}aparn/j). arn

op arn arnapanijj\ zoo kletteren.

èrncjanijj of arn arias) anij\ KN. een krakend geluid,

doffer dan arnaparn/j\ zooals wanneer men een har-

de pit met gesloten mond kraakt; ook zva. <tfn<c),

arnjjw — (tri cj arnji \ zva. (pipam/i\ met doffer geluid.

arniciarnfi of arn rviap arnjj \KN. benaming van een soort

wajayig-figuren van hout {vrg. 611 (norm cm n). (norm

ajiarndp tmjj\ op de gewone wijze bereide koffie {vrg.

rnianizontKizanijj). — arn op arn on
ij of aniauiaparn

anj\ ijzerkraam, een kraam van ijzerwerk en ande-

re snuisterijen , als Sfijkers, oude messen, hagel,

kogels, knoopen, kammen, spiegeltjes , wajangfiguren

voor kinderen, enz.

wa. arn t '™f 2.
"fl

1
.
v

/,
lhm

/j of arn rijj ei amjiMLN. 1.

zuiver , zonder iets erbij , zooals thee zonder suiker

of melk. cm a.j) arn arj\amn\ een soort van pisang met

veel kleine pitten , die veelal in het wild groeit, cm

ah arn auj <v)\am ^j-ini anjj\ een andere soort, asa&iarn

asjanijj\ de wilde djamboe met veel kleine pitten,

die tegelijk met de djamboe gegeten worden.

on arn on ap arnjj

\

KN. 1. zva. arnaparnij\ 2. TP. zva. (nap

ai arn arn n\ holsblokken, houten muilen of sandalen

met een strook leer er aan, daar men de voeten

onder vast steekt {vrg. iarj)ajj\ asn ni t&i ~^i q \ en cm

(ti^innarin). 3. een touw, (tegen het doorbijten) door

één of meer bamboekokers gehaald, om een hond

of ander dier vast te houden of vast te leggen. —
aiarirn ap arnji of arn ij rui ai ap amjj\ 1 . afschilferen , los

raken, afvallen, zooals de korst van een zweer of

iets dat ergens aan- of opgeplakt is; en iets, dat

ergens op zit afligten, afplukken of losmaken, bv.

een met lak op een stuk gezet zegel. 2. een beest

aan een door bamboekokers gehaald touw vasthou-

den of vastleggen. — (narnrn~(ciarnapj\\ het afge-

schilferde of afgeligte; met holsblokken aan.

rn irn lap arnn \kn. een klank zooals door het slaan van

twee stukken hout tegen elkander of van een stuk

hout tegen een steen, of ook van het vallen vaneen

bamboe op een harden grond, arnarnamanajuionamz

apamjj\ spr.

rn arn 2 01 ap z arnjj \ KN. zva. arr) ci<unjj\ — cnarnzaiapz

amjj\ zva. on om 01 ap arn n\ maar van dikker voorwer-

pen; bv. kalk afbikken; de schaal van een krab los-

maken . i— on arn zon ap z arn on ij of om on nui z on ap z arn
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cmri\ het losgemaakte en afgenomene; afgeschilde of

afgevallen bast van een hoont; bast of scliil van

vruchten, die er met de hand afgetrokken kan

worden; ook schaal, bast, schild, schelp of

hoorn, van dieren als kreeften, garnalen, slakken

en torren,

tifnapojtj of ooi ui op o^ijj\kn. geknap, bv. van kleine

vruchten of ongekookte rijstkorrels, als men die

stuk hijt. — armpajin\ iets bijten, dat het knapt;

knappen, bikken, snoepen.

O Q O O • 7 .. O O
OOI tfU> 071 OJU) <H>fl\ ZVa. OOI 71 I 071 ? OJII 0O<]\ Zie OlJ OOI 071 > \\

tmiou\KN. ; ooi cei^KV., naam van een klasse vanmen-
co

schen in het Soerakartasche , van onbekende af-

komst {volgens een legende uit een vrouw en een

hond ontstaan), in dienst van den Vorst, vooral

als houthakkers in de bosschen en tot timmerwerk.

— tuil (rei ooi orLi \ van weerskanten iemand begelei-

den. — oti7ui\ iemand omringen, omgeven {eenan-

der zie bij wnarui). oti oui ca rui \ iemand van alle

kanten omringen. — ooiouiotiooi kringi/j\ een Kring; m
een kring rondvliegen; een kring om de maan;

een kring hebben {van de maan); ook n. , ooi £1 oti
co

orrpK., een kring, waar binnen een kampstrijd,

wedstrijd of spel gebonden wordt: baan, strijdbaan,

dobbelbaan (een ander zie bij nunaxn). tanm (isn (mosn

aru)07)ooji\ spr. voor spelbreken.

ooi <nj\ kn. een koperen pijpje, ïn plaats van een tjoe-

pah, in een bamboerietje tot amfioenpijp; en zva.

ooi oui q w ook een band of ring , van metaal , rottan

enz., om kleine voorwerpen, die als kleine tonnetjes

gemaakt zijn (vrg. cui?), en zulke kleine voorwerpen

met banden. — <n non z iruorn arvü\ de vrucht van den

Aren-boom.

(Hnn-cpKN., iKJ) (m 07t (Hl/i

\

ki. , halsband, halsketen; ook

de haam van een trekpaard, bandelier, ooiooioilo\

een halsband om hebben, cun ooi nin\ iets om den

hals hebben of dragen. ccn ooiouj ooi on\ een tasch

met een bandelier om den hals hebben. — ooi cbi

qrut\ zich als een handsband om den hals slingeren.

— ojioi.0 cui\ oooj>o7)\ iemand, of een beest, iets

om den hals doen^ een halsband of halsketen om-

doen. — (conti ar)
trf

(mi \ iets tot halsband of hals-

keten omdoen.

ooi(nouiz\ 1. zie bij oiouizw. 2. naam van een zeer

groot soort van vleermuizen ; vliegende hond. —

oj) ooKtiouiz oti chiji\ kn. , ojioticui trui cmj)\ kd. , naam van

een Residentie op Java.

oo) :ilÏ\ kn. naam va?i de kust van Koromandel (Skr.

(Skr. Kaling g a , naam van een land op de kust

van Koromandel) ; ook zva. 0711 oo ooi oru\ zie om cm w

o^mcuiiou\ half zijden stof (omdat die het eerst

van de kust van Koromandel op Java is aange-

bracht). 01 oji z mi ouï\ iemand van Keling. ajitctJidrn

ruï\ benaming van een soort van schrift, waarvan

de uitvinding aan Adji-Saka toegeschreven wordt.

Cl CU n O O CU , -,— imi (mi )L)\ oj (to) imi ili\ KW. zva. ctjicui ^\ (ziek

,

ziekte. G.). 2. kn. zva. ooi oman trui w — orncnJoT)

im/j of lmi(mi(rLiJ7)(mj]\ half- zij den stoffen van de

kust van Koromandel afkomstig, cmi ooi cruixn cmji\ ook

benaming van een bijzonder fatsoen van haarwrong.

cmi.ri trci\ of ooumioioui\KN. een bel, kleine schel of

klok, waarmee de Boeda-priesters het teeken tot

het gebed geven; ook een geluid tot teeken in den

strijd; en <Kna<n(ncnji\ een gemeen woord voor oor.

ooioui\ of wttw/lVkn. het door éénmaal koken ver-

dikt suikerrietsap of ander sap, daar suiker van

gemaakt wordt (vrg. mim i un cmji \ ^^1{ en oiosii

(nasiicKyj).

<K??rtji\KN.; 3fn ahorn a7)\ glimmend, van water of sa-

joer, als er olie of ongestold vet op drijft. a^ii oj)

ooi oh uii oh\ glimmend zwart.

ooi o\n\KTS. . het vleeschig gedeelte van dieren, bijzon-

der van buffels , achter de voorpoten; ook het steel

-

tje van een rijstmesje. oon cru ojii osn \ zva. a_n< ouo

a
ojii osn \

Q
mi (mi etui \ zie (mi cru \\

ai(rniz(nirhiz\KN. groote of zware metalen ring; scha-

kel van een ketting; ook een strik, en een luds

(lus of lis) ; als ook een band om een bos van lange

O
isri cui oi t

riet. — <ïi ooi z (Ti (ren 07i anji\ met een strik, luds o/lis.

cu 7 • a«
rn oom (rui ooi (tui \ zie bij ooi ouw

(ti ooi (n ooi \ kn. voortdurend gejank van een hond (vrg.

o3)oiooi\ en onooizoiooiz). — on opi m (K)i oi ooi oi orii \

en oi ooi in ooi 07) ooji\ aanhoudend janken.

(ti<mizo7miz\KN. gehuil van een hond (vrg. (norrmiooi\

en oTncuii).

ooicko\ of ooioi./icKo\KN. tamarindepit.

ooi truïouï\ of oori oui (tuï\ kw. in 't rond, rondom, zva.

(E.i<i7n\KN. in de rondte draaijen, rondloopen (zva.

werpen. as))a:rjCK,ioiooizoi(tbiz\ een bos suiker-
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<&j oxkejioxi); rondom zich heen zien. (311. koeliling

,

Scl. <Hïinrmn\ in 't rond, rondom). — mi artnmJi ot\

b
G) o ry o CV

aan \ KW. zva. tun mi oTiaa/) en aai <io uw aa <n aan \ kn.

rondom zich heenzien, zooals van iemand die ver-

schrikt of ontsteld wordt.

ani rui oti anj)\ zie lij ,unirbi\ en aai aria w

a„ • 7 •• «3-

aai (njtnziMji\ zie bij oun-ata^

ai aai tril oti aan \ zie l ij a.n riiw

rn mi arta ui aan\ Zie bij rt uu ru \\

aai ojij\ Roll. kap van een rijtuig (vrg. oimzoiamiz).

ai aai z (uijj\ nq aai l r> ui z &-i ~-iaaji\ zie lij ri ihii z ri aai z tui/i\

<hiioji\ of mimi mnkw. zva. ajii^cuijp aJiojixmns ai

niorn/)\ (TLinrixnij en aai eest <rv>/l\ aji^ of
O O

cm (VI .rn KW. zva. mniuiix 07iniasn\ en KI fEnrta \\

CT ^-i II ca rK en co Ö,

— aai cm iini (ui

\

kw. zadel. G. ajniiaajiasnnia^aaiaji

aai (ut\ naam en titel, door Danisicara aan Beg-

dja gegeven lij zijn aanstelling tot emlan. trui ah)

(kii (ui mi (ui \ naam van een loek dat gezegd wordt

door dien Adipati geschreven te zijn.

ikii(u\ I. KW. 1. zva. aaiviapaain (Skr. kapi). 2. mi

(ui\ of (un(Ensi\ zva. tncmza7m\ en oi unz mi {\

(Skr. kapi, schudden, beven, trillen. Vrg'. aai ,ej _?

ihii). aai (ui (on \ apenvorst (Skr. Kapindra , een

naam van Hanoeman, van kapi en in dra), aai XjI

(utno\ zva. aai oioa aai ^uiKnionin).

II. kw. en kn. een voorvoegsel vóór andere woor-

den, om een hoogen trap of graad uit te drukken:

sterk, erg, heel, wat te veel; Iv. aai<uiamah\ sterk

verlangen; aai(uiaaiaxi\ sterke drang tot iets; aai

a^ioaoay erg verbijsterd; aai oji asn tat (mn\ heel nauw-

gezet; met een ernstig verlangen bezield; &ii(uïrn\

o O G) i_n j o o y
voor aai aji(untHT\ erg stilzwijgend; aaiajiazHnoJizMU.,

aai (ui rn crni ojio \ k. , wat te laag ; mi (ui (io). mi \ N. , mi

tui xrïaii n.i/1 \ k. , wat te hoog ; mi aui iuioiai\ kn.
,

kinderachtig (wat te veel kind) ; aai oji- zie lij

aiosiw mi (ui (uu arti (Ei (i\ zie bij tunarrn tsnn\ aarn (ui

trn mij) \ voor mi cui n u n rn mi n\ zie l ij (n (uu rn mij) \

III. kn. de bloem van de kap as.

aai Oji \ kn. de wolachtige veeren van een pas uitgebroe-

den vogel.

(winra. rond, niet met hoeken of punten; rond,

van den kop van een kat of tijger, ook vjel van een

rond en lol aangezigt van een mensch; stomp

met afronding, van een hoek.

mi .vi\ en mi uimi(ui\KN. door beweging van het lich-

aam, of met sterke gebaren, een afkeuring, weige-

ring of ontkenning uitdrukken.

aai vui \ of mi mi ui \ kn. op den grond liggen te woe-

len en met de vlerken te klappen, zoodat er een

holte in gemaakt wordt, van een vogel.

mi(u\K?i. een vierkante flesch, kelderflesch (Skr. koe-

pi, flesch. pk.).

aaiaji\KN. vlinder, kapel, mi rn cv u) asii ai\ dubbele

luiken of deuren, nuuvi muui asii nj\ vleugeldeur,

porte-brisée. no (un (n iko aru aji \ zie lij i) <un or) (Kji arvi/i\

a 7 .. a o
Q)mia_ji\ zie bij miiZi — iw

nn aai z iUi \ KW. zva. on asn zcm\\

(nmiziun 1. zva. miajiw 2. Roll. kn. koffie (vrg.

mi ^.ui). — ajitnasnz<ui\ koffieboom. on ui ah r) mi z

(vi aftreksel van gekookte koffiebladen (vrg. «m^^l

iKV f()- — oim z (ui \ een land met koffie beplanten,

voor de koffieteelt gebruiken. — aji(nmizonajianj)\

koffieplantage, koffietuin.

mi vj <?\kn. 1. zadelknop, de knop of punt voor aan

een Javaansch zadel. 2. de vóór het lijf neêrhangen-

de punt van een dodot. 3. zie cini -n m z <> \\ aiiohrni

uj>\ geheel verkreukeld om het lijf hangen, van

iemands Meeren, door ze lang aan het lijf gehad

te hellen.

Cl • v
mi )i uu>\K~s. half nat, zooals van iemands Meeren

van onderen door het waden door een rivier (vrg.

r.Tniui^).

aai ri ui
z
^ \ of ani ui ^ \ en verte, ar) aj)Z^\ KN. naam van

een grooten in het wild groeijenden loom, een soort

van anmiaaji, met groote bladen, waarvan het

hout voor djoekoengs en voor brandhout gelruikt

wordt, asi ui hii oi ui z ^ \ olie van dien boom, waar-

mee de kleine kinkers van de loschlevjoners gewre-

ven worden in plaats van met kokosolie. oyuuizoi

oi, aa z oi m-^n^\ zoowat als het blad van een kë-

pöhboom, d. i. evenredig van lengte en breedte, mi

om\ aaaaaa {(ui 07i aai oi oj\Z{\ spr. voor ruw en onbe-

schaafd van manieren als een boschbewoner.

ai mi zoiojiz{\kjx. natte veil, doek, lap of lapje, om

de neervallende vonken lij een brand te llusschen,

of om te verkoelen en te letten of af te letten;

(ook doornat van iemands Meeren ; vrg.oriaaioriajiz{\

lij mioioji{\ J.). — oiuizoi kiz{\ met water begie-

ten tot verkoeling (vrg. oi rnizoi^iz\ oijtiziiuiz);

betten, afbetten. — oi ui z oi oji z { cvv \ mv. — on.raiz
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an cui z q turi anji\ iets om meê te begieten tot verkoe-

ling; veil, doek of lap om te betten of af te betten.

aai cui %m erin ,z-yi\ zie bij ojïi cim tzijix

aai oji anji\ zie bij (liiojiw

<n ani on (ui zm n\ kw. 1 . zva. ia. vi ni vi (ut z asr, anji \ (ver-

moeid, afgemat. G.). 2. ai aai vi cu z an n\ lang op een

plaats blijven; volhouden (vrg. vjaaiTn(uz\ <qcci(q

vi(uiz). (Eirj ,ki ?i i_ izan/i

\

kw. zva. (ei oji ~m n anz (ej^n

v>anizviuianji\ zie bij nn un z vi x.1 an n\ — (Li ri aai z on (Ui'

(ia f) \ zie bij viaaiz ili w

aai vi (ui v> (hn\ zie bij aai tui uiji onder clti oji iuiji\ II.

(Kil vi cm pi aai/i ^ N. zie bij viajnan hoiji\ — anivi (ui an .wm

aa/i\K. zie bij a.nariaaiji\

iKii vi oji z pi aai (Hi/i \ n. zie b ij clv <hi ama \

Q G) • 7 •• O TT
(Ki)tuipi\ zie bij ihii(Li\ 11.

(hu vi (ui (cin asn/i of (knvi tui min asiiji\ kn. bekoord , belust,

met groote lust of begeerte vervuld worden.

o o , . . o/
(Kil OJI (Hl (H1JI\ K. Zie bij (Li w

(Kn (ui (tg asnjis zva. tautn hi uu /i\ zie bij mi an asn/i\

(Kii djjj mii \ KN. naam van een vrucht.

O . ...
(HTi mi tn vi ojz z (Hi/i \ zie bij asn <ifc\\

(hii (Li xnn vl)/i \ kn . vloo {vrg. aai tei aai ) ; ook sp atj es

,

die van op den grond neervallend water in 't rond

spatten. — iïn mi (cin vliji\ als een vloo doen; bij

sprongen, bij tusscbenpoozen; aanhoudend, gedurig;

(uitgieten, uitstorten; golven die elkander opvolgen. G).

aai nri.aji zcmi vj aui ~i zcmi ,tli/i\kn. uit al zijn magt, zoo

hard als men kan, aan 't loopen of rijden gaan of

gebracht worden.

aai,Li\ Ar. jo , kn. een ongeloovige (van ieder die

geen Mohammedaan is); ongeloovig zijn; ongeloof.

(hiiii\ 1. kn. uijer, vooral van koeijen, buffels en

varkens ;. en zwezerik. 2. Ml. kalk. aai x.i vi v> (tui i aa \

N., aai (li (Diana an \ K. , krijt. (Kn a.i ten t> (ki/i\ kamfer.

om ui oji\<w asn an/i\ vetstuk in de hoeven en elders

aan een beest._

ani Li \ zva. aai 'Li \ (Ar. A&, k o e/p hoer , het on-

geloovig zijn, ongeloovigheid).

vjanivi(uiz\KT!ï. moeite hebben, met moeite te worstelen

hebben, met iets te doen of in een zaak; scharre-

len; met moeite voortkunnen, van oude mensc-hen

(vrg. aaidbjXi).

anarnz'xjiw zva. aai'Li\ (Ar. \&£
', kopphdr , coll.

van J\£).

GY f"
<narnzLi\ Holl. koffer.

7 .. o
aai ui ai \ zie bij tun <zi\\

aaiuui^\KN. zva. vli <e/ï^\N., iruiu&iqMS.., algemeen,

gewoon, in algemeen gebruik. ai run z ai ani i ui ^\ niet

algemeen , ongemeen , buitengewoon, hii uui ^vi(lvi\

ZVa. aUl UEl ^ VI (Lil w

aoniuuizj\ en Myn/&?^j?^\o. onzindelijk op zijn

lijf en kleéren, van iemand, die zijn Meeren be-

morst , vuile kleéren aanheeft en zich niet behoor-

lijk verschoont ; morsen (vrg. viaaizvi ,(liz^\ en ani

aaiuu^KN. uit joligheid allerlei bewegingen maken,

vooral door gehuppel (vrg cnii(uri^\ en 011110^).

anitM^unuuij\ van joligheid huppelen; allerlei ca-

briolen maken.

viamzvj (uz^\kn. slordig, niet net en proper, vooral

van kleeding en woningen, het tegenovergestelde

van nuKiani/i (vrg. hiivi cuz^\ en cmxriaxifi).

ten vi, tui q (Li anji\ Md. zie bij aai (in w

.O
X IV.aai ajiniaaji\ zie bij aji^n

hn Li aivnn\ of aai u 1 11 uin \ kn. Spaansche ruiters.
Ch J

h C^ l

— ui ui ni uiii \ aan Spaansche ruiters gelijk, van

groote tanden e?i zware knevels ; ook met zamen-

gevouwen handen voorovergebogen staan, uit eer-

bied. — (Ln(Lf-nupi(ci\ iets van Spaansche ruiters

aai oji riniz(Hi\ kn. bleekrood ; ook naam van een bloem.

O/ .
7 .. Q/

a,n oji t) an n\ zie bij il/ïW

aaiuuaaiji\K8. de klep- of klaphoutjes, die aan de

buitenzijde van de loajangkist hangen, en waarop

de dalang met den voet of met de oji (eji ~ji rui slaat,

om teekens te geven aan de gamelanspelers , of ook

wel om het gedruisch van een gevecht voor te stel-

len; ook klaphoutjes iu een boom, daar men met

een touw aan trekt, om vogels te verjagen (vrg.

vj aai z 1 ,uiaai
/
'j)

.

aaii^uaaijj\KN. het geluid van aan stukken vallend of

geslagen aardewerk of een aan stukken geslagen ko-

kosnoot; ook iets dat gebezigd wordt om iets te

bersten te slaan (vrg. aninuuizaai/i). — aai(Ei{ju

(kii/i\ zulk een geluid geven. — (unjuaa^^ iets

te bersten slaan of gooijen. — to{/uaaiiiani\ met

iets, zooals een steen, iets te bersten slaan of gooijen.

aairiuuzaaiji\'&N. zva. ani vi oa z aai/i\ klets, geklets,

een klanknabootsend woord voor een kletsend door

kloppen veroorzaakt geluid, zooals van op een

18
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waschbank geklopt wascJigoed; ook het geluid van

een harde veest; en wj. met de handen kletsen,

in de handen klappen {vrg, ook thmiMarn/t). kii
" O

oiuuizrnKnz(nKiiz\ zich op de Lillen kletsen, a^T\

kii ti uuiz kii n\ naam van een soort van djeroek. —
o

*"

o n o
(ti rn uuiz kii /j\ zva. ocirrisuizKnjy — cuioi{ajiZKii\\f3.

O

en kyiz itui mij]\kn. klaphontjes om vogels te verjagen

(vrg. ifniiiutiyrti/j). — vn unz [ajiviarn z (uikii/i\ zie bij

nrt (un z \cui(i<r)j)\

rn-ha]zrn{aj}Z(Kin\KN. met ruige, dikke, zware, de bo-

venlip geheel bedekkende knevels; van baard en

knevels, ongekamd, ongeknipt, niet opgemaakt; van

H aangezigt, ruig, vol met haren begroeid; van de

neus, van binnen met lange haren begroeid.

kii uui <T) (uui \ of kii ulii] om \ N. zie bij kii tui w

ao)OJint\ zie cun cui^naajt bij (uini\ IV.

afntn(utni\ zie bij (L?7<-m\

*cn<ul'r}xn\ zie bij ni<ci\>

(kii^uioicltizm^ zie bij -rimiw

(H7iaj}a<nn\KW. verstikt; (kn. aan één oor doof zijn.

G. Vrg. ajn ojioti/j).

K7? l? (hm/j\KN. naam van een soort van slechte boom-

wol, de wol van de vrucht van den Randoeboom.

cltkui kii (Li kii /i\ naam van een riviervisch.
»o, (j

UI

omvfcuiutfnjixKHï. afgeschrikt van iets, door het onaan-

gename of liet kwade gevolg, dat men er van on-

dervonden heeft; er een afschrik van hebben of

krijgen, of afgeschrikt worden, om iets weer te

doen; het afgeleerd hebben, zoodat men er berouw

van heeft en het niet weer wil doen. — aavtajizthm

01 kii \ maken, dat iemand een afschrik van iets

krijgt, iemand iets afleeren, door hem de kico.de

gevolgen er van te doen ondervinden of te kastijden.

(^w«5ffOïyO\KN. naam van een kleine, platte, ruitvor-

mige, ligtbladgroene kever , die een stank van zich

geeft, als de walang-sangit.

(Kiirndjiam/pKN. een langwerpig valies van dik leer,

of een mand van bamboe met een deksel, voor

— Meeren.

(Kii(ri(L,iz(Knj]\K$. naam van een soort van pisang, kh

O o O
tri tui z kii (Lil (hi/j\ kii rn (ui z kii ~ni il \ kii rn (ui z Kn ~?7 rn

'L

o o
(il(BlZKlJ)\ Kil 41 (Ui Z Kil ~/77 (U),\ (Kil Tl (UZKll^j-Kll (Klj)\

O" O O
(hm (ri mi z ri kii rn iui \ en kii rn a_n z kii _?j ti,is:z\ namen

van verschillende soorten.

'S*

KmrxjiKrij^^-srf. donder. — k^j (ei xji Knji\ zva. a^(kiari\

donderen, bulderen, bv. van het geschut. (Het wordt

ook verklaard tvordt dji'-n asii).

(nKmzrn(uiKiijj\K^. als een zak neerhangen, van de

borsten van een vrouw. Kimi ri kii z ri oji kti n\ désa-

land, waar geen sawahs zijn.

ij kiiz^uizktiji\k^. een stinkende uit het oor vloeijen-

' de stof door ziekte. ij kii z<n tuit kiu-eichtjis naam van

een sterk riekend parfuum.

in n li -n t<77\ N. zva. Kn oi(uioi(Ki\ of »ói y kii \\

afn<ui!hrn<Hiji\ zie bij ajiaaiji\

o Cl , .. 'o
tm (w afn<mn\ zie bij lii ,li h.mo\

n] ooi z <qoyiz oji -jhhtji^ zie bij i) KiizriKiiz (uijj\

hii(Li\ zie bij (uncijiw

(kii tui (unj)\ zie bij (uiasnj}\

Cl O
^

kii (LiihT>ji\KX. een waaijer van gevlochten bamboe, om

zich te verkoelen; ook ivel van een Chinesche of

Europesche waaijer, anders kikukkjij genoemd {vrg.

o aS a ~)
. o o O

(lii ili \ ,lu ,lj ajin en un uii <uii/i). (vjioji asij oji asiiji^

duiten, waarop het wapen gestempeld is in een schild,

O f)dat de vorm heeft van zulk eeu waaijer. un unuun
o C O o

mi\ eign. van een vrouwelijke Boeta. — cui(uiiun\

met een këpët waaijeu, verkoelen.

hrnajiasnnsK'N. met kracht van zich afslingeren , een

snelle beweging met een hand of voet maken, om

iets, dat er aan zit, af te slaan; fig. zich van een

zaak afmaken; iets van zich afgooijen, het ontken-

nen. — <xn tui asnn\ iets wegstooten.— azicuiasnmafn\

iets van zich afsliugeren; iemand uit de weg stoo-

teii; iemand verstooten.

hij li imjiK^ . rijst gekookt in een klein vierkant zakje

van kokos-, bamboe-, suikerriet- of pandan-bladen.

Bij het rampokken van tijgers wordt te Soerakarta

het hoofd van dat gedeelte van den kring , daar

een tijger doorgebroken is, tot schande met een ze-

ker aantal koepats 7-ijst beboet. — <majiamn\ koe-

pat maken; rijst tot koepat maken.

oiKn(n(uiamjj\K^. de staart- en buik-vinnen van een

visch (vrg. (Kin^iKnj en tt/i asn «rutn). — rnKnoriiui

ai (uii ri mi «577,9 \ de ooren bewegen, schudden met de

ooren, zooals de honden doen; ook zva. nriKnzaji

(Lmxjiasiiji\ kwispelend zich heen en weer bewegen,

van de staart van een beest en een waaijer , daar

men mee waait (vrg. ri ^.izun (unvnicunji).
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rnaaiziiajiasiijpKN. na eeu ontlasting zich niet of nog

niet gewasschen hebben (vrg. <n(Kii ai ojizaai^).

O O • 7 •• ° TT
thll (U)(L)1\ Zie bij (17ÏÏ0SW\11.

(hll (LI <b7> \ KW. ZVa. aai (E/l -~7 asn w

aan (vi asn \ KW. zva. aJh cm asaiji of ari tvi asn w aai cli asn

oj) ani taji e i ki \ spr.

(Kii a_a asn % ajn aaji\ zie bij a_a asn ^

\

aaiajiaaji\ Holl. kaptein {vrg. aan oji asn aan).

aai OjI asn aan \ Port. capi tan o, kapitein {vrg. •'•""ƒ-"'

(Kifl). »oïajï«s/)iK7\ oj(Kna-fiasn{hn~ii(zi\ üapitano

mor (major), titel van den vlootvoogd bij de Por-

tugezen; oude benaming van den Opperlandvoogd

van Ned. Indi'é.

in (mi 2 aji asii Oji asnn\ zie bij rn <hii ri a^i asnjj

\

o 7 .. o a
(hm (Li asn tKin\ zie bij om ojiasnns en zva. (kh Oji asn iki n\

aai oji ai asji \ zie bij ai asn \\

aai oji rn asm (Kyj\ zie bij ajnasn\ II.

(Kii oji asn thhi aan \ zie bij oji asn $ w

o G) G) O . (P) G)
aai (vi ten cm on aan\ zie a^n cm w

aai

aai oji >70

riajiz asii ,vi aan \ zie bij am asii w

KT,] kn., a^asrasnaa/isK. , fijne boomwol, katoen

van den katoenkeester (vrg. aai liknn en 0,10^1).

aai Oji (kj ii avi zaa\ aai Oji (Ka ?J7 \ aai Oji ki cm \ aan ,li jj
O ' C- (^ «» L ^

t-niaaji en aai oji ii(Kiini\ verschillende soorten van

Tcatoenheesters.

aaiajiaJia\EN. een visckniandje, /tal/rond, aan deééne

kant plat , en met een Mapdeksel, door devisschers

met een band om het lijf of om den hals gedragen,

om er de gevangene visch in te doen.

O O
a,n lickiji\ zie aai .ei ^jki j\

aaiaji(Kiji\ML. kn. een Chinesche of Enropesche waai-

jer, om zich te verkoelen, anders aaiajiasnji {vrg.

asn oji,kij).

O . 7 .. r>
aai (ui ki si aan \ zie bij a.n a^KKin\

aai iu\ zie un ajjn w

77 aai (vj aan\ zie rn aai (Lin aan

\

aai (vi om \ zie aai a.an w

aaiajiarvi^\ 1. kn. knoest, uitwas aan een boom {vrg.

ajiaaif); eelt, vereelt; likdoorn {vrg. (vinaaain). 2.

ML vaartuig, schip, [ojiajiiaai ajirruin\N. , (cnajnasn

aai ajiti-u/j\K. , een zeeschip. 3. K. van a^maan\

zie a^maans

aai oji rv^fi\ kn. wat in de gebalde hand of vuist gevat

kan worden {vrg. amdTKEi^ en asii aai (Ein) ; ook

naam van een boom en de vrucht daarvan. (Kiem

(ki aai oji irvi^\ een grootere of kleinere bal in de

hand of vuist zamengedrukte rijst.— cvi (eji (rvyi\ iets

in de hand, of ook met beide handen, tot een bal

zamendrukken; in de geslotene hand of vuist hou-

den; fig. in zijn magt, onder zijn beheer, hebben;

beheeren. — aai oji ariji aa n\ wat tot een bal met de

— oji aai oji (rviji\ geschenk,

(njiaan\

hand zaniengedrukt wordt. -

dat eenige dagen vóór de voltrekking van een hu-

welijk door de ouders aan hun hoofden gezonden

wordt, bestaande in ongekookte rijst, kokosnoten

en kippen. Gegoeden, of die den rang van mantri

hebben, geven daarbij buffels.

ai aai ai 7-7/1 in in aai Oji ri avi ri oji crviji ^ zie b ij as: nn aan

\

aaiajiarvi\ of arn oji hli\KN. hoofdman, opperhoofd,

overste {Skr. kap dia, de schedel: vrg. axinn^\ en

O
vnajiaLC)\ zich aan het hoofd stel-asn asn mn^).

len, de baas spelen {vrg. anarntLiji). — Li oji otli cki\

als opperhoofd het opzigt hebben, als overste het

bewind voeren.

aaiajiax.1 KW. zva. oji asn ^\ {Skr. kapila, taankleu-

rig, rossig).

rnaairi tvi^KN. hangend, van de ooren van een beest

{vrg. rncKuajKiuj).

r> %
aai 77 ;7_7 2 aai/jw kh r> ,? ? ? ,7.^? aa ,i\ zie aai 77 7^7 1 aai aan bij

o'

O
"/

aai (li K>in\KT$. hars van boomen; sandrak.

hii.Li hiin\KN.; (ciajiaain\ vadsig, luilak, langeslaper

{vrg. Kn om Kii n\ iairrxiaxin en aai rn oji aan).

aaien oji K77 ^\kn. de klank zooals van een zachten slag

met de vlakke hand; een kleêr- of beddeklopper van

dooreengevlochten riet '{vrg. aai ai (vizKiin); een spel

met dniten , dat door de gemeene Javanen gespeeld

wordt, kruis of munt. De duiten worden aan de

eene kant met witte kalk of anders gemerkt en dan

omhoog gegooid, terwijl geraden of gewed wordt,

op welke kant zij zullen vallen. — xn ri oji aai ai 1

met iets op iets slaan, dat het kletst.
O

,7^77 aan \ këplèkp artij

.

plèkbaan.

O
^ <K}_

kë-

o
K>7<77 ajizaain kn. klanknabootsend woord van het ge-

luid van een klets of slag , zooals van een steen

,

die tegen iemands hoofd gesmeten wordt, en van

handgeklap ; in de handen klappen {vrg. aai rn uvi

aain). Zoo ook aai
\v

o o
rn tvi z aai on aan \ \ ,h~n rn oji 1 aai ai oji z

Ci
taiji\ aanhoudend in de handen kloppen. — azirn

18*
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(Knixjti)\

on qj} z aayi\ Meeren of linnen op een bank of iets

anders kloppen om te wasschen; op iets kloppen

met de vlakke hand, zooals op een

ia 01 tui zaoi\ tegen of Lij iets of iemand in de han-

den klappen; iemand door handgeklap toejuichen of

aanmoedigen ; bij een dans met handgeklap de maat

slaan. — aai 01 iyi z ooi aan of aai on ajiz ooi ihnjj (voor

aai rn aai ^i z aai aaji) iets
(fig. iemand), daar altijd op

geklopt wordt, klopblok; iemand die altijd klappen

krijgt of oploopt. — tui ooi rn rui z aai oaji\ de "bank,

of iets anders, daar kleêren op geklopt worden om

ze te wasschen: klopbank.

riaaiztui ooi o \ kn. rammelen , bv . van een noot ofvrucht,

waarin de pit zich bij het schudden hoorbaar be-

weegt ; schudden, van een ei dat begint te bederven.

rn ooi zrniuiz 001/1\kn. de standers of staande palen van

een beestenstal en van een brug , waarin de dwars-

houten (ajiarui) vastzitten ofdoorloopen; (ooknaam van

een soort van kindermutsje: vrg.(n(L^izrn(uiaoin\ J.).

O O • r..
aaioi (yirn(Kfi\ zva. om rn (ui ri tui na/i \ zie bij il tui ri (ki aaji \

aai (ui riji cm acN. kardamom ofkardemon ,
paradijskoorn.

onumoj} tuijj \ kw. zva. am ooj (Kin\

aai on aji z on aji z tui oojj\ zie bij on cuizon (uiz^w

(Kiicn (uiz(ij>\iïj$. naam van een vogel met gele veeren,

zoo groot als een duif.

OG)
x\ of (Kii (ui ii^ \ ongeveer zva. ooi (ui osii cm osn \

in een zenuwachtigen of krampachtigen toestand ge-

raken, van erg schreijen of lachen, ook van een

O G)
sterke begeerte (vrg. ooioè:).

I (10 ij \ (Kil (UI \

O
(ui ikj (Kn \ en in (en ^ji (mi

en. G.).

kw. algemeen bekend.

O o

o O
OOI (UI 0JU1 \ KW. ZVa. (KI (UI \ (KI (UI (Uil

'

(zeer naar iets verlang-

iïj(kiiz ajjn \

ooi tui oi ui \ verk. van aai uulrn ojia \ zie bij urn na w

on aai z (uifj^KN. een muts, kap of kalot. rnooiz ojjij^ojn

no(unjj\ een soort van Arabisch hoofddeksel vaneen

om het hoofd geslagen doek gemaakt (Ar. &±'}X,

ko êphiah , Ital. cuffia). — rnrcizajifj^ojn\

iemand een kopjah opzetten, on (ei z tui n ?iun rui aai

rruiji\ spr.

O
00101 (UI Z (UUj ^ \ zie bij (Uil (WJ > w

rnaai cuioaaji of on aai tui oajj\KVf. zva. on ikii aji? (uu aan\

(Kil rn <~n rn (Ui Z 0511 (KI 11 en OOI (UtOfl (UI Z OOJ1\

oa\aj}j\ kn. ; (iji cm (rui aan orun) ookuiov rijst, die ach-

tereen in de dandang gekookt wordt, zonder geklutst
|

te worden, zooals die voor een oferhande gekookt

wordt. (i^^iaoio /
(u}p een djaraksoort, die verbouwd

wordt , om er olie van te maken, in onderscheiding

van de ok ti aai ^i am \ anders ok rn erm on \

ui er
geen olie van gemaakt wordt. — ckti^uic1 0J om

i(uijl\ niet gebonden, van gekookte rijst, als de

korrels te droog zijn om aan elkander te kleven

(het tegenovergestelde van cmrnruizrnrnJiz).

ooi (uijpKTX. klanknabootsend woord voor het geluid

van uit elkander spattend of tegen iets aan spat-

tend water of zand: gespat; gesprenkel; het spat-

tend zich verbreiden; ook van lichivonken het uit

of van elkander spatten (vrg. mmu™);
fig. van

het hart, voor ontsteltenis of schrik (vrg. ooi 01 cm

asnjl en 001 rrjvz; z asnji) ; ook benaming van een soort

gestreept lijnwaad met sprenkels. — (ui oslïooi ter

tui j\ overal spatten of tegenaan spatten; ook van

het spatten van lichtvonken in het oog bij een slag

of stoot. — ooiiËi(uiii\ een spattend geluid geven;

uit of van elkander spatten, verbrijzelen en vergrui-

zen, zooals een porceleinen bord, dat op de steenen

O /
(Cl (UI o

(Cl

valt; fig. van het hart, voor ontstellen.

-n\ iets sprengen, sprenkelen, besprenkelen.

(U}ijnirnooi\ iets ergens op sprengen; met «^spreng

en of sprenkelen

ri 001 z n (UI 11 z \ KN (üi icrrf (feiz
rn ojin z \ een soort vanfijne,

zeer sappige mangga. (urioncriiizri<riizrn(uii\z\ een ei,

waarvan het door geheel door het wit geloopen is.

nKii<Mrnaijizin(U!f]z\ een kokosnoot, die geheelenal

week, vleeschig en matgeel van kleur is. /ui 01 éi zoon

rn aan z rn ruin z\ een pappige watermeloen.

ooi ry}naaijj\KN. geklets of geklots tegen iets aan; te-

genaan kletsen of klotsen; bv. van golvend water

(vrg. y}fi(K^J} *n f™ ^tt 1*™/})- — (t ' Vil}\

(H
HA'

s ^emanĉ

nat maken met een klets

— cci (uj ij 00101 001 \ iets tegen iets aan doen kletsen

of klotsen.

7 ort fo-Mrt

\

kn. kletterend geratel, zooals van een wa-

gen; luidruchtig, levendig, goed aan den gang, van

een werk of feest (vrg. nqrnrui); algemeen bekend,

ruchtbaar; gemeen, slecht, van eenpaard ofmensch.

O— (ei (ui
ij
aaijj\ zva. ruïirm(cn/jooiji\ (Cl OJjh ^7

on aan \ iets algemeen bekend maken; iels met luid-

ruchtigheid doen. — O
jioomi ajjn oaifi °f^3^Jl oalA ^

zie boven.
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aai ajnaaiji\KN. geklets, van water (vrg. yuiiain en

ani njinamn). — asi oj/ianin\ het water raken. — tm

om asxojj noniji\ het ge-ajjijMn\ iets nat maken.

luid van het neêrplassen van water, dat met eenig

geweld uit een pot of kom gestort wordt.

oniri mi n z aniji\ kw.; (ei <ri tui 11 z anin\ iets met een kwast

bekletsen of besmeren, bv. met kalkwater {vrg. ani'

O o ...
ytiiain). — art nrt yn z wrn mv.; een muur witten.

noaniznriynzaniji\K^. een spel met duiten, waarbij die

in de twee op elkander geslotene banden geschud

worden. — 01071201 ynt ani n\ iets ergens in of tus-

schen schudden, omschudden, door elkander schudden.

(Kil ojiniiianonji\ zie bij mi an w

(nri(ui\Ki$. in gebogene rijen tegenover of evenwijdig

achter elkander (vrg. otyioji). aai ojiaai iui\ de beide

armen gebogen vooruitstrekken , als om iemand om

den hals te vallen; ook geheel alleen, of zonder be-

diende, gaan.

aai cui\ zie (Kii (Li w

(nu tjj\N., aai (ui een kring vormen, in een kring

zitten of staan (vrg. asnaJi). — (ciijj\ o7ioji\ iets

omringen, omsingelen, rondom insluiten; belegeren;

om een schotel in een kring zitten, aanzitten aan

een maal. — ani ui oti on
O

met elkan-

O
11(L71(H1J1\ OOI (UI 071 tHlJl

der aanzitten aan een maal; een maaltijd. — ajiani

oJi\ aji(Hnaji\ beleg, van een plaats, die belegerd

wordt. — (ui (in (ui \ tui ca tui \ het omringen, omsin-

gelen; omsingeling, belegering.

o™ (L/A kn. de zijde van den bak van een wagen-, de

vleugel van een leger in slagorde.

(Kii(ui\Kyr. een tiental (volgens G-. vierhonderdtal. tui

(h,iiiCi\ vierhonderd), kn. een soort van kleine mos-

7 / O » O Q,.
set (vrg. ^imi en aai as:),

ani cui \ kn. digt in een kring aaneengesloten (vrg. ani

CC *
7 1

amiuiaai aJiw ook naar bo-
C

[CUI\(Ul); bv. aznnit

ven en met de punten digt naar elkander toe gebo-

gen, van de horens van rundvee; de uiterste rand

van iets, zooals van een pot of ton. — aaimiaji\

zva. amomajiw

aai oJ\ KN., asn arvi'cai onji\ KI., aai on \ of oman . KW.,

oor. (K/i mi asn (uï\ (in de gedaante van een oor) spr.

voor te viervoet (ventre a terre) loopen. — ,wi Si 071

ih~>ji\ oor of handvatsel van levenlooze dingen, zoo-

als het oor van eenpot , het handvatsel van een mand.

(ti ani (ui\ kn. digt vlechtwerk van dun gesneden en van de

schil ontdane bamboe, voor beschotten, manden, enz.

01 aai ai ojisylts. naam van een oude munt, een penning

of halve duit; ook wel voor geld in 't algemeen;

oj. zva. ajnmn\ en oji 01 aai 11 aji\ zva. oji miw (Vrg.

01 aai 01 op),

oioaizri ojiz^k.'N. leeg, loos, zonder pit of kern, van

noten of vruchten (vrg. 01 aai 2 01 api). tuii mi a_/j aai S
Q . Cao
ti ri aai z yi m z \ en ap >cri osii (Ei <~r> n ani z 01 aji z \ spr.

aai &ji\KN. naam van een zeevisch. J.

*o7?7djiz\KN. teruggehouden worden van een voorne-

men, ani 01 &ji zaai ai &jiz, in beraad staan, in twee-

strijd zijn met zich zelf, omtrent iets dat men voor-

heeft (ivaarsch. van oia,jiz\ twee).

oman^KN. geen maandstonden hebbend, en dus on-

O o
vruchtbaar, van een vrouw. 01 >ui z aai vji \ een kween.

ai ani z (£ioai(in\ naam van een soort van bij.

aai aji\KW. zva. (ei om \\ kn. een groot krom kapmes,

bijna in de vorm van een sikkel, met nog een klein

kapmes digt aan de steel, een gewoon gereedschap

van den arbeider (vrg. auitriaai).

(Kn/a
(

\KN. de bast, wortel en vrucht van de (lioiioi\

waarmee katoen rood geverwd toordt. — otiojjis ka-

toen rood verwen met naiajiw

aionioitJi\KVi. linksch, van iemand, die bij voorkeur

de linkerhand gebruikt (vrg. ai aai <-n\ 2.).

rn ani z in \ kn. snees, twintigtal (Tamil en Teloegoe

kodi. PK.), wn ani z &ji \ twintig stuks, van klee-

dingstukken en stukken lijmvaad, van huiden en

van vellen Javaansch papier. — 11 aai z mi

a

ji on n\ bij

de twintig stuks, bv. verkocht worden; ook van iets

dat slecht in zijn soort is, en, zooals wij zeggen,

bij het dozijn verkocht wordt, bv. van een zadel en een

paard. ai cóiz 11 aai z 01 a.jiaaji\ een onbeduidend mensch.

C o , C C a„
ani dJi p Of ani oidJi ^ \ aai a.ji

'

en aai op q\ KN. ; oaixji
%

aaiaji^ (of oaioixji^), aai (iji aai &ji \ en aai oplaai

op^ iets het minst. %n een on

o

niet het

minste (vrg. ani aji aai n en ajhapaain).

C O o
oni<ri a,Jij\ zie oaia.Jij\\

O Ha . , O -o
aai (Ui % aai (uiq\ zie aaifiJi^w

Ci a O • O o a
aai dJi on on n\ zie aaiajinnw

oni(ij]arn\KN. naam van een boom en zijn hout.

(ini(LJicrm(&ann\ zie bij (uicniiw

i(ui\ of ani aai a.ji \ KN. in 1

kamperen (vrg. (naniaiaji).

aai (iJi \ of aai aai aji \ KN. in de open lucht slapen of
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on

(Kil (IJ) (KT) (MJ]\

(fairf (uu kw. gevoel van niet bestand te zijn, te kort

schieten, in een gevecht.

ori aai on mi \ of oai(naairn(U)\KN. in de opene lucht gaan

om frissche lucht te scheppen, van een herstellende

zieke of iemand, die veel in huis zit (vrg. amaj)).

/
hetz. — X

iemand zich

naam van een resi-

— rn (en ai &j) \ netz. — rn asi ai &j) nq

vertoonen, om zich te laten zien.

O o o O o O
aai(U)na\KN. , aai a,j) aa aa/)\ ]

dentie op Java.

thm &J) (hcnj)\ zie bij ap i£)aai/i\

(trn(io){hay)\KN. 1. een zak van buffelhuid in de mand

van de olieverkoopers , waarin de blazen met olie

liggen. 2. iets waarmee men uitgraaft (vrg.

(Klif) en (VJ)(10)(K11J)). (KlllUj/n (HTI

O
1

rnaai\ het uitgraven en
X

uitkrabben. aai aai (uiaai a\ uitgraven. —. asi(U)aaij)\

iets uitgraven, uithalen; een begravene opgraven.

ixncunun ^m cci nriamns spr. — (uku)hii\ graven, del-

ven; iets opgraven.

(nntr)(ij)2<Hr)ji\KN. 1. vak, groot afgedijkt vak, van sa-

wah- of legal-veld (vrg. onaai2apaaiji). 2. dikke (Li

oji\ ook grins, momaangezigt, gewoonlijk naar de

gelijkenis van een beest; het aaugezigt onkenbaar

maken door het met wit te besmeeren en gebaren

maken; een als een pop aangekleede schepper van

een klapperdop ((vn niajij)) , waaraan met kalk oogen,

neus en mond gemaakt worden, aa ai op t on ,vi 2 aaij

genoemd, die onder het zingen in de maneschijn op

een mat aan een band van weerskanten vastgehouden

wordt, totdat hij in beweging komt , zoodat men zelf

s

moeite heeft den band vast te houden; een bijgeloovig

kinderspel. — oji ai (ij) 2 aay)\ gelijk een këdok; zich

door het dik besmeren van het aangezigt onkenbaar

maken; met een grins voor het aangezigt voor een

beest spelen; een afgedamd vak zijn, van een sa-

wah; en een veld tot een aai ai &j) ? aaij) bedijken of

afdammen.

vaksgewijs.

O
aai ori (iJ) 2 (Kiloy(ij)2(hni(HTji\ afgedamd; in vakken,

a o ... O o
(Hii(ij)(Hnj)\ poet. zva. aaia.jiaaij)\

rn aai 2 ai (ui 2 (H7)jj\'K.'N. een kikvorsch (vrg. rn(U)rnarh2\

o .. . a
(Ul(U)(rU>/)\ 'T) (Kil 2 (Kil \ en OJTKniKllZ). OT) (KT) 2 OT) (IJ) 2 (HU ^m

ai as 2 \ groene kikvorsch, die door de Chinezen,

Javanen, en ook wel door Europeanen, gegeten

wordt, ai (Kr) 2 on dj) 2 h ti (Hi (r\j)i) \ zie aai ihi aui/iw «a, (&i

nairi(Kii2'in(ij)2(Kr)j)\ naam van een klein kastje lang-

werpig rond, op een voet , ongeveer vier voet hoog.

•naai 2 on (ij) 2 on aan 2 on na (Kii n\ naam van een

op de gamelan saléndro. ai hii 2 rniij) 2 (Hjiaafrua^^

spr. — ai tvn 2 ai (ui 2 aaijj\ een plat woord voor te

voet gaan.

aai (ui (hu aj)n\ kn. het digt bij iemand aanschuiven of

C O
naast hem zitten gaan, met eenig doel (vrg. cvncui

amn). — (m(iJ).Hii(KJ7/}\ digt bij iemand aanschuiven,

nader bij hem zitten gaan.

O c o
(kiicri(ij)2asiij)\ of (i^!Hiias)inn(ij)2()siij)\'&.T^. een soort van

taai, lang, biesachtig gras, waarvan men grofe

matten of de ondervoering vanfijnere matten maakt.

-— (kii (ki tij) 2 (tsii (Hij) \ onkwetsbaar (vrg. asn om ^ en

asii ipirun). run as aai (kii on &j) 2 asn (Hip een toovergebed

om zich onkwetsbaar te maken.

(kii dj) asn
f)
aan \ KW. zva. (kii ojji ai asn 2 anjj

\

(Kn(U)(uijj\'K.'N. een herpetische uitslag van den huid,

de ringworm.— aai aj) (kji ^a(ht/)\ de ringworm hebben.

(kii<ij)(ki/)\ktx. naam van een soort van huidziekte.

(Kii aj) (i^i <>\ of (Kii dj) (mi q\ ln. naam van een aschgrau-

wen vogel, een soort van zwaluw , een onheilspellende

vogel, in Kawi <*^,0O), genoemd. Volgens sommigen

is het de naam van het mannetje vanden emprit-

gantil, wiens eentoonig geluid voor erg onheil-

spellend gehouden wordt. Ook is de uitgang van

zijn slag zoodanig , dat hij daarnaar zeer wel qjj

ma van (Ki)\ genoemd kan zijn (vrg. ostkuiikji^).

n o - -

(Kil (U) (KI s ZVa. Oai(lJ)(K.')\\

(HiidJjiv) asnj) of (kii rui, tui asnj)\ kn. beweging met de hand

of handen, zooals bij het aankleeden. — aai &ö) tui

(Hif)\ veel beweging met de hand o/handen maken.

f*o? rui <o \ kn. naam van een grooten boom en van de

daaraan groeijende boonen, die gebrand tot een

windbrekend middel gebruikt worden. — azi(XJ)(U)\

als een kadawoeng-boon, langrond.

(haia^(rvi/j\KN. een soort van groote, groene grashage-

dis of tuinhagedis (vrg. oji oji (kii/j) ; een versiersel

van koper aan weerskanten van den staartriem van

een rijpaard, aai &j) ai rnj}ni(Kiaaij\ benaming van de

wijze, waarop jongelui in het gevolg van voorname

Javanen het haar dragen, van achteren ineenge-

draaid en met de punt naar boven door middel van

een kam op het bloote hoofd vastgemaakt. — oji

(Xj)oru)j)\ als een. tuinhagedis. tci hj) trui as)i \ als een

bezette tuinhagedis, d. i. in het midden dik en aan

de beide einden dun uitloopend, bv. van een pilaar.

r^aa,



o
(hm (in oru>jj\ T^ N 289

— zmzj) rLiann\ gebukt gaan (uit eerbied); ook

naam van een visch, en van een onkruid, waarvan

de knolwortel en bladen uiterst prikkelend en bran-

dend in den mond zijn.

(h% mi ruin \ KD . van zi un 11 \ in zaï zn zn imi rui zji (hn/j

\

rnMw&jirrvij]\KN. brabbelen, vvn iemand die sommige

letters niet goed uitspreekt (vrg. zi zjiziru2).

O
en run 2 77 ui 2 zui flxKJsr. ; <fm rj hii 2 zi zm 2 rui[)\ op eenigen

afstand aclitema loopen om op het spoor te blijven.

— rn nm-n (ui 2 rvijj\ iemand op eenigen afstand vol-

gen om te zien, waar bij blijft. — aumotu en aziz

ruin^ bet op een afstand acbternaloopen.

zmzj)zui\KN. zwaluw; ook naam van een boom.

a-en z j) r) rti \ zoizj>zizli\ of cm (Ui en arta\ KN
.
, ihthwhkji

irLiji en dj) mi (Ei cm tl\kd.
}
naam van een peulvrucht,

zwartachtige erwten of linzen, daar de témpé van

gemaakt wordt.

znizj) iuij)\ K.W. zva. (Hiiviaj) ajiji en emzjrin {vrg. aai rui

(uin\ 2. kn. wenking, fig. van het hart, als het in

beweging geraakt , en niet rustig blijft: popeling.

om (ui zLzzji (Li/i\ in aanhoudende beweging zijn. zizniz

asiizazj) zjizji zjiz7irLizz.i\ rniin oog heeft nooit ge-
"*, '•«. «K ''t

J ° °

wenkt, ik heb het steeds voor oogen gehouden, aai

aji iiji zxi oji ^z<iaji\ wat ontgaat den blik? d. i. Uw

blik ontgaat niets, zjinnzj) o.ji/j\K., oJinajiarui^.,

een oogwenk, een oogenblik; in een oogenblik, met

een oogenblik. Zoo ook (kizoizjii] (uiosnw (Kimi&ji

rui ^jizdi ui (un\ (Li ri (ui rui (hji 7i zj) rui \ ieder oogenblik.

(ël ri hii ^7 hii zj) (u/1 \ (eji o?] (mi 2 (Ki ii ij) ixi \ straks , op

't oogenblik! wacht even! a^i (Eji z^z hu zji ajin\ tuij)

»jnnaö}<na\ op 't zelfde oogenblik, nu op 't oogen-

blik. — xnaji fian en ktj>>ziiji x/jankn. wenken, po-

pelen, van het hart. — imi oji uji oju\ poet. zva. zcii

(u.rLii,un\ in cui asiïaai (umi cun\ aan alle kanten

flikkeren of schitteren.

arn r> zji (u/i of <nn en ik a.ij\ kn. , nu z^ zjin\ ki. , knipping

van de oogen; blik; lonk (vrg. hiizjkuji en zoi zui

(u/l ) . — (KW ei rn zj) (uji \ (Kii (ei it] zs: tu n \ zaï (ei zk ojiji \

blikken, zi xn 2 nn kyi-/ei en zji (un\ zonder blikken, mi

(ei rn zji (U(ui\ en aai ki en zji tui (k,i zm n\ met het blik-

ken van een spiegel , of van brilleglazen ; d. i. zon-

der blikken, als met glazen oogen, staren, van

iemand die opgetogen is van verwondering, urn kizi

en zj) tu 71 oji (un\ spr. <— zrun zji (u~i\ zn <n zk (u ~-i \

zTizeziu-^is iemand met de oogen toeknippen, met

de oogen een wenk geven; iemand toelouken.

ïrnyici.(un\KN. een ontluikende bloesemknop; knoppen,

in de knop staan (vrg. zniumzjin en Kn^iiKiin). —
art bot, (uji \ gelijk een ontluikende bloesemknop.

O 7 .. a O
ziHiizj) a-i n\ zie bij zjiizj) zjin\

iHiizj) zjikyij.kn. het geluid dat veroorzaakt wordt als

iemand plotseling op den grond gaat zitten en de

beenen onder het lijf vouwt. qji trui aai aai ajiaaiji\ zoo

gauw op den grond gaan zitten in tegenwoordigheid

van een hoog personage. (Vrg. tnajun oji zkv/I x en

(BI K1KIC9.-U1 %\).

(,7} 77 7o 77 ïxTnkn. het met eenige sierlijkheid of deftig-

heid breed uitgespreid of met een slip neerhangen

,

van een bebed. —• zn 77 zj> 11 zj> \ zoo neerhangen;

met een slip openhangen, als de gondel los is, van

een saroeng ; met de vleugels omlaag, van een vo-

gel, als hij wil gaan strijken.

on O.

inizjxkizai^KN. langzame en voorzigtige gang of tred.

— an zj) (ei arnn\ langzaam, voetje voor voetje, zich

voortbewegen.

O O.
(H17 ZJ) (El ^1 7X7 7/7/7% ZVa. (Yll ZJ) (El ~J1 7X7 ZOJI

\

o „„„o
CY

O o
K ^i nizj)(*,^,,^

lai r] zj) 2 erna<iji\ zva. om z > zji 2 cm (hu \

(hiizji\KN. soms, somtijds; ligt, welligt; gew. ashiKn

aj) (waarschijnlijk van <un aai \ Vrg. amzs:crriji). (hii

zj)z.ii(hi t zenzjun z.eii2 ^ri\ soms zijn er, soms niet.

iHiizj)Hiiaj)\ en aai zh zm zji\ bij wijlen, nu en dan.

z<-nzjiniirLi\KN., (Hnzjiam o.^|\KD., somtijds, som-

wijlen. — hiizjiztkhijik gew. om (hii zji Z7i znji\ wat

men soms of bij wijlen heeft of vindt of doet.

znizj)\ kn. kolk, draaikolk, diepe plaats in een

rivier.

zoizj)
:

\kn. onhandig, stijf, het tegenovergestelde van

[zji om Hjin\

?,'77^,\KN. sluijer, iets om het hoofd meê te bedekken;

zich sluijeren, het hoofd bedekken (vrg. «snaai); ook

benaming van een oogkwaal, nevelachtige vlekken

in de Uns. arnzzi,Mni\ hoofdsluijer. ik

zjiznjjs spr

jeren of bedekken. — ztj10^ 7^7 77 zni \ met iets zich

omsluijeren. — ajizrnaj}\ of aji(Kria5i.\ middel om

zich het hoofd te dekken; schriftelijke waarborg te-

gen geregtelijke vervolging, zx 1 axi zji zrn 0^ zoi ni (EiJh

z7ianji\ een aan partijen uitgereikt afschrift van een

regterlijke uitspraak, ooi zji zsn —1 znizj} \ het geld dat

rui rui (Ei

5),,t7N iemand het hoofd omslui-
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onomza,j)\

Oom on as (htj]\

voor zulk een afschrift, als ook voor een (rvauvixm

nn iHTji , betaald wordt.

on om z au>

\

kn. het niet begrijpen kunnen, in de war en

verlegen geraken met iets, dat men niet begrijpen

kan; door verwarring of verstrooijiug van gedachten

aan iets niet denken, om op ai na om ^m on om r> omz (ui

(cï(uri(hn\ ten hoogsten bevreemden. — on oti zo.Jia7i\

iets onbegrijpelijk vinden, niet begrijpen of verkla-

ren kunnen.
G) . -, G)

rn (ei z (iji oti on om \ iemand onomz<ui

maken, onbegrijpelijk voorkomen

(Ul\un tut om (ut \ zie oma,Jiq\\

thrmj) i<tm\ of oma.Ji(t)sh\KN. het in een trotsche hou-

ding, met de handen op de dijen zitten. — otkui

inh\ zoo zitten of gaan zitten.

om (Uj, oji \ of arn(UjaZi'\ KN. ; om a^i, (kii aS), (ko \ met mo eite

voortgaan (vrg. on mi on ojiz). ajia^)ïoma^)aZi\ lietz.

van velen. — a<ii a^oZi 071 oryi\ scharrelen; tegen

moeijelijkheden worstelen ; met inspanning van krach-

ten iemand vervolgen.

aai on (ij> t ri (ij) z\kk. naam van een zeer hoogen, groo-

ten boom in het woud.

om (ij) (i5) ten arif) \ zie bij (u> arm w

(hm (lj) ca i (M \ of hm(rhi(LJi(ci\(Ki\ naam van een pijl.

amas\ zie ajnas\ IV.

om os\kn. verbaasd, bevreemd, van iets op hooren of

kijken. — a on as z om ~monom\ verbazend, vreemd

voorkomen. (Een ander zie bij om as). J.

omas\Ki$. stijf of stram, van vermoeidheid, van een

lid of de leden van het lichaam, zooals van de

vingers door lang schrijven; fig. van het hart, moê

van iets worden, zoodat het begint te vervelen; zich

i , O G)s O a- o ,.
vervelen (vrg. om as), omas:a<ia,oi asii\ verveling.

Vrg. (KïKhniw

ooi as \K~w. zva. ihni(nnrm2\ (Pers. «cU^ een reservoir).

enomas\ Port. quéijo, kaas.

onomzas\ Pers. X**.)**». (Je o dj ah) titel, overeenko-

mende met dien van Scheich bij de Arabieren; kn.

een Moor, Mohammedaan uit Hindostan. — ajioi

on om z as a<iji\ de wijk van de Kodja's.

on (hm z as q \ ook on oöi z as osiia en ona^nzas 05)ia\ Ar. KN.

gepraat; verhaal; mededeeling; onderrigt (^r. £s\^.,

Ji o d dj a of h' o d dj at, vertoog , betoog). — on oti z

asqajti\ iemand onderrigten. — ona7izas^ajnriom\

van iets verhalen of vertellen.

(hm on as chnji\ zie bij amas\ III.

(hminasor^pKN. kouter, ploegijzer, ploegschaar (vrg.

(ïx.1 -cin lenji en cmijapz); ook de klem van een bam-

boezen dakrib op den benedenhoek van een dak;

(ook het vak van de smalle zijde van een dak van

O Q T .

a-vhcm oji
fj
-YOïvn. J .).

omasonorii^ji^w. ongeluk, groote ramp; de dood.

omas\KN. naam van een plant , die tot geneesmiddel

dient, de niet eetbare wilde oiojioicrmw

(KDassKTSi. de fiaddering met de vlerken van een vogel

die vliegt; ook naam van een klein soort van ka-

pelletje of uiltje (vrg. amm/iomji en ojkeim). mi
CV O O CY

S

as\ of arri(hhias:\ met de vlerken fladderen of klap-

wieken; klapwiekend in de lucht blijven hangen;

ook van een visch, vinnen en staart bewegende op

dezelfde plaats in het water blijven.

onomzas\ zie bij ojiiasw

/ * G)
ai om zr) as z\KW. zva. mqon en ana7)iana5))&i(cii\K~8.

lang, uitgestrekt (vrg. om on as zon as z). (hm op on om z on

onasz\KT<i. een vesting, versterkte, ommuurde plaats.

om rhi ojTi onm (hn ^1,01 om z on as z\ een pakje van een

zeker aantal koekjes aren-suiker, in een langwerpig

pakje op elkander gelegd.

o . ,.. O o
(hm(asajui(hn/}\ zie bij (viaxiw

on (hm z ios asnn\ zva. on (hm z taxi as)in\

on om on as (imj)\ gew. !hmor)ornonas(hmj)\ 1
KJ^. trippelen van

blijdschap; stampvoeten (radeloos zijn, zich niet we-

ten te helpen; door bewegingen van het lichaam

zich verlegen toonen. G.).

(hmasasnj) of ajnasasiij\ 1. Ar. X^X-^., behoefte, be-

noodigdheid, begeerte, verlangen, wensch; ook bena-

ming van het gebed te middernacht, anders asrxyi

os>ij)\ qenoemd. 2 . om as osnji\ Ar. &}&&, ha dij at,

geschenk, offer, offerhande (vrg. ojn (ti\ en oji tij) om %).

ajnas:asiifci(Ein\ de offerhanden van den Vorst. —
osi as asn on om \ iets begeeren, verlangen ö/Venschen.

on om as asp on om \ pass. — ojiasasn oru)\ personen die

aan een offermaaltijd deelnemen.

om as as)i n KN. zva. ooi axi asr)j)\ en vrg. omonosasiij) en

omonaszasr)j)\ •— om (ziasasïij>\ zva. om t&i ari asryi en

om (E/l onasz osnj) \

om(naso5Yij)\ KN. stuiptrekking (vrg. oni on as 2 asn/i en

omihjioj)). omrnasas)ionaso5nj)\ stuiptrekkingen krij-

gen; zieltogen.

ooir)asza5n/i\K^. trillende, krampachtige beweging van

de zenuwen aan een van de zware deelen van het

I
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lichaam, zooals aan de dij of het bil; klopping

van het hart; ontsteltenis, schrik; ontstellen, schrik-

ken (vrg. (HiidKasnn\ aa^ nnae: asnn\ ar)i on asn/i en ani

tn cm (isiiji).— arn(£jni(iKZ(is)in\ zich trillend en kramp-

achtig bewegen van de lippen lij hevigen toorn;

ontstellen. — (ci(n(iKzasn<n(hrn\ iemand doen ont-

stellen , verschrikken.

(K77(^o5^\kn. ontkenning; ontkennen, bv. iets te heb-

ben of ontvangen te hebben {vrg. rntKoruroi/j). —
(i7}os;(isii\ iets ontkennen, loochnen, verloochnen.

on (hm 2 aez asn n\ zie rt urn uk ?\i

o . o
(hfn(iK(iJJ!hncKi\ zie arn uk tui na cm w

ihrn as; tui (ia on \ of ctai ik cv) chi ihi \ KW. zva. ckti a.rj mi \

of wel geveld
,
gesneuveld , of van het leven beroofd

{Skr. djtwada, vijand, eig. levens afsnij der, zoo-

dat djiw addna, met het aanhechtsel ana, le-

vensafsnyding zou beteekenen. pk.).

cïcn cis: cutji\ zie dOKn&ji cv)jj\

fhii en :ik ojiji\ zie ar» rr> (in (U)/i\

arna&:(iK\ zie bij cloiókw

chcncnajKdcnvKzs of cm on (ik z w (uk z \ KN . uitgestrekt, stijf

uitgerekt, van de armen ofbeenen {vrg. rniunz 11 <vkz).

— (in(n(iK2/niK2\ zich uitstrekken, uitgestrekt zijn.

1 (t^(Eji(Kyj\ zie uhnifEi (Kf)jt\

o . , .. o
iW:foi(hn/i\ zie bij (i^:cmjt\

o „..o .ö(Knofsamji en nnhi& m eni \ zie cm as: cm n\

arn ort ok i cm anji\ zie bij cnas:zcmji\

ffo?a£-\KN. gevlochten of aaneen geregene drooge bla-

den van de gëbaug of andere palmsoorten , om iets

in te pakken , tot bekleeding van de wanden van

bamboezen huizen, tot sluiting van een gaanderij
,

en tot andere einden, arn ak ikjim ;>\ki. zie nm ckktv) rt\

— ixncik\ £(?£s met kadjang bekleeden; oo# kadjang ma-

ken, bladen tot kadjang aaneen rijgen. — cuiraiak

(&(htji\ verblijf van bamboe en kadjang voor den

rijksbestierder en een regent op de aloen-aloen op-

geslagen, bij plegtige gelegenheden in de kraton,

die langer dan één dag duren, zooals bij het huwe-

lijk of het overlijden van den Vorst. — iei amok ca

anji\ in een pakadjangan zijn verblijf nemen ofhouden.

amas;\K., zie (uncuiajijt en (hmtuufw

ff07ï^NKN. verstijfd, krampachtig gespannen, van ar-

men of beenen, zoodat men die niet buigen kan,

bv. van de beenen door lang met ondergeslagen bee-

nen te zitten {v?'g. tnii(iK\ en KnaJiaÊ).

(hn(iK\ 1. kn. naam van een soort van rivier-mossel

{vrg. cunni en (Kncui). 2. N. of KN. , a^iKimiarin en

(uia^<Kr)nr)(haji\Yi. of ki.
,
graftombe, bij aanzienlij-

ken bestaande uit langwerpige stukken hardsteen

of hout , soms met lof- of bloem-werk voorzien,

die op elkander gestapeld liggen; anders bestaande

uit een middelstuk van hout en een aan ieder einde

plat regtop 'staand stuk, asncci genoemd, dat

het onderscheid van geslacht aanduidt, daar dat

voor mannen boven een ronde of spitse verheven-

heid heeft, voor vrouwen vlak is of een gleuf heeft.

Deze stijlen zijn veelal omgeven en voor omvallen

gesteund door een vierkant raam van op zijn kant

staande en aan 't einde door elkander heensleken-

de planken , c&i Kn ni
^ genoemd,

(ncum(ndkz\KN. de holle tot een bakje gevormde hand-

palm met naar boven gehoudene vingers; ook een

tentje of stolp van bamboe of rottan met gaas over-

trokken, om over iets heen te zetten, bv. over een

klein kind tot afwering van muggen of vliegen. aJ)

rtxiizrïcikzs een holle hand vol.

amp 1. KW. zva. cvnojjcnyt {vrg. (hoi\ ajnim\). 2. KN.

verkorting van trnij(un\ even als tun\ bv. Ktj/jtu

O Q Q
asn % \ zva. (hoi ajiasn? w

(n<hmnz\KW. zva. (K,inn {vrg. rtunz).

arr)(tjVi\ 1. N., zie (hiiuaw 2. KW. zva. (kyioji asnji en

,uv irn dj) as)i !HTjj\ 3. kn. middelen tot onderhoud;

goed, goedereu
;

gegoed, bemiddeld {vrg. ckti cm?);

ook wat voordeel geeft en tot middel van onderhoud

strekt {vrg. kyi ojtj mct (hnjj) , en wat de man tot on-

derhoud aan zijn vrouw geeft {vrg. oji ns; am) ;
{ook

geschenk. G.). nn as: aai ojV}\ zie bij aaiajiaw — (cci

iLiaaji\ voordeelgevend tot middel van onderhoud;

zijn vrouw de middelen tot onderhoud geven; {ook

schenken, begunstigen. G.).

(kh(vijj\-n., thrn(ik\K., hout, en boom {vrg. (CDOsnj) cun

oStiisnji). am(Wj(ia\ brandhout, keukenhout. aai om

a^afn\ djati-hout en djati-boom, aai cuuinsn ^l"^/}^

jarig hout. Zoo noemt men hakhout dat voor brand-

hout gekapt wordt, en ook gekweekte vruchtboomen

en het hout er van {waarschijnlijk zoo genoemd in

tegenstelling van den pisang-boom). aai ojvi na (tw\

nuttig hout of geboomte , met uitzondering van den

djati-boom; meubelhout. aai cuuirn aa z (&yi\ hout

van jonge boomen. aai ojuj asn tun \ naam van een
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stinkend hout , dat geraspt of geschraapt tot ge-

neesmiddel en zalf dient, om rui) ojn oji \ N . , amoJcojii

(Ln\K., naam van een rivierkroos, dat op drijvende

groene rosetten gelijkt ; en roset tot versiering op

iets. oj) dj) asn ~m dm mui om oaji\ spr. ojii ri (in z q arn om

(ruiomcuui {of om /uw ti on) een houtworp ver, zoover

als men een stuk hout kan gooijen. — om w ojui z anji

n* O G) j. O G)
of om om rn ojui z onn\ en om ok oji on n of om om as: on

ann\ geboomte; ook om oi ojui z Chn/j KN. zva. cnjohoji

o O
\ stil

O
hiitru/jw kn. een

onn bij de Wajangverlooning. ck>i tui <s? <n ojui z onj)

is 't geboomte, men hoort geen geruisch.

(im&rui^KN. vermoeid, stijf of stram, van de armen

{vrg. omciK).

ani7iojii\ zie bij omw

!hni(uui\KW. zva. osnnnw oni(uuiom(iui\KN. iemand sma-

delijk wegzenden, verdrijven. G. — ajini\ vervol-

gen, jagt maken. (cj(uu}<citLM\ iemand overal ver-

volgen. — oji osi riw om riui \ vervolging.

0O7 a/w ,?

\

kn. ; ccioaji^\ geen onderscheid maken; allen

gelijk en op dezelfde wijze behandelen; in het wilde,

bv. grijpen of wegnemen. Het wordt verklaard door

oji (in rmji en ajiajjw {een ander zie bij ajna.ii'>). oji

(vui ^ (Uïi mi (hn\ spr.

!KtioA/j^\Kvr. zva. to <kw ruin en

geheel, niet aangesneden stuk of rol katoen, kor-

ter of langer ; of meer bepaald een stuk lijnwaad,

genoegzaam voor twee bëbëds of twee buizen {vrg.

O /Tv O n , ..«
om om). rn.fi Ti (vi !ki om (uu)\*\ een streng van vijl (un

iia\ en dus van 25 {ui rui rn tui) wielsomgangen. —
O

(ü),m|j\kw. zva. ui~i (mi (rus/) en (irioni(rui/)\K^. zva.

cuii am(uu)?\ reiken , met uitgestrekte armen naar

iets in de hoogte grijpen; een prauw wenden met

een riem of pagaai {vrg. tvh on (uui 9) ; ook totgeheele

stukken of rollen maken , bij 't geheele stuk ver-

koopen; een streng garen opwikkelen; en iets in

commissie te verkoopen hebben uit de tweede hand,

van een andere bakoel {vrg. oni (e,i Si asoin)

.

O Q O r 7omn (un \ om (uut tun \ ook wel om on (in \ kn. een veree-

rende betiteling van deftige of fatsoenlijke man-

nen van jaren; ook bepaald van een volbloed Chi-

nees {in onderscheiding van (irnam^x Vrg. omn tui \ );

vóór eigennamen en andere titels veelal bij verkor-

ting om {vrg. (hrn (hm). onintirn^iorirnaxiztKo^ of om

^^on 71 oh za^o\ Troena-dangsa. omnojnaj)ojricm\ de

koopman , o/koopman ! om n ajnoruim^\ ofom onn <~n ^ \

mijn chef. Men zegt ook bij verkorting bv. omri^n

71 cm z ruin voor oai a/^ nj 71 ^7) cm z rui n\ Ook zegt

men wel om cm cm asn n {kV ngg o eg at) voor ohiaJn

crij ai-} asri/j\ de aanklager, om cm on cm asnn\ de aan-

geklaagde.

a a . q
omojuiajn\ zie omnajnw

om (uuicun rui om ~m om onn\ kw. jaloersch op iemand zijn.

G. { Vrg. (ai (uut (ai trui om sn om onn \ beneden)

.

om mui 00 n^ 1. KW. zie bij cun anian n\ 2. oai(uu)
l

ann\ Ar.

kn. levend, de levende, van God {Ar. Kajjoén,

levenden) . Zóo éJknnin % om (im cki oji asn cuui onn \

om 71 ajuiz on n\ zie bij omajujw

(r]om2(bwiHTji\KN. last, een gevngt van 28 tot 30 da-

tjin. (Kji n om

z

ojui onn \ een last. — <ri om

z

ojui on onn \

bij lasten, bij de last. ooirihmz(tioon(hn/)\ zware las-

ten kunnen dragen.

om/im\ en ajiom/}(hn\KW. zva. omj]ajn\ bv. anii)o<i(uiöfdl ^^
(un ^\ of oji om ij on ajiasnqw

Oiii(Lxn(in(isriji\ Ar. c hij dn at , kn. trouweloosheid,

verraad.

oni(bui\KN. half gesloten, van de oogen, ten gevolge

van een gevoel of gewaarwoording. om cuui om ojvi \

blikoogen, de oogen bij herhaling en aanhoudend

ten halven sluiten, ook van verrukking en opgeto-

genheid.

n omzr) (vui z\ zva. oriomziiopz asnj) \

ani (iii omj)\~E.N. een jonge duif {vrg. cm-n).

om(uuiomjj\KN. iets van een ander wederregtelijk en

zonder het hem te vragen voor zich nemen, in bezit

nemen, of er zich meester van maken.

vi om 01 (iui z omji kn. het geschreeuw van een kip, die

gegrepen, door een kat aangevallen ofgepikt wordt;

ook van een haan, die overwonnen is en het ver-

loren heeft in een kampgevecht ; fig. van menschen,

het verloren hebben, in een gevecht, spel, enz.;

ook naam van een wilde oneetbare monsterpeulvrucht

,

die aan een boom van middelbare grootte groeit.

rn om z rn tuut z omji\ zie bij tn [omz rn cii<i z omj}\

.. o
om ri (ulo om\ in poëzie voor om mui ajn om w

o . .. . 00
om Ti om om \ m poëzie voor om ojui run mi w

.. . o
om ri ojui om\ in poëzie voor om ojui ojn om w

o /
oni/j(imjj\KW. zva. (Eji (hJidjiy rtri(EJj(Efij^ 71 om z ikji cuiji en

om mui osiif) w n om n osn ~nïxm Tionn\ zva. rnomzoj) ojon

{of (Ei (U)(U)) (un on izi \\

(im (iwcLmji\kn. stijf, moeijelijk te buigen; onbuigzaam;
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stijf op zijn stuk staan; stevig, sterk, krachtig (vrg.

omom\ omnj) asnj) en oj) 01 on zo-j)). — az) dn osp nn om\

iets stijf of stijver maken; een zaak stijf volhouden.

a o o
tui (in dm m ) asn om onjj \ KD . van az) nj) asp (Ui asji rnom\

zich- vermannen, zich er tegen aanzetten.

afn(iM(Kaji\ 1. Ar. kn. regelmatig, naar de regel of

in overeenstemming met de wet of het regt (Ar.

/ aai Ui' > redenering, betoog uit de analogie, vergel-

ding volgens de analogie). 2. kn. ontkennen, looch-

nen, of gedeeltelijk ontkennen, om iets tot verlig-

ting van zijn schuld weg te redeneren.— <ci o/wm ,^a\

veinzen, bedekt houden; bedekken, verbergen.

!H7J(imoji\kw. zva. (ij) kn asn n\ (Skr. kas dj a, zamen-

trekkend, van smaak).

ikyi (in riyj\KN. een soort van hakmes met een lang

hecht en eenigzins gebogen aan de punt; volgens

anderen een soort van speer om visschen te steken.

— onidioriian/j of om om dn orii (ion \ zwerven, een

zwervend leven leiden, rondzwerven {vrg. kï mji((êi);

ook tobben, zich aftobben, moeite hebben, zich er

niet door kunnen redden, daar de krachten te kort

schieten.

ffojrLi?inv?^\KN. taai; elastiek (vrg. ajnoiiruizasnj)).

(Kn dn
[

ajini(iii\ zie bij omaxw I.

omdnj)onj)\-KW. zva. om rt (in z onj) of om om nn inz aaji\

om ddiddionj)\ zie bij diion,i\

1?1T9(tM(|^\KN.; (Kr)•(vn (Eimi (eojj\ ongemanierd, onbe-

schoft.

on)M (Ei asnjf\ Ar. &Jjj>, &N. de opstanding der doo-

den. na rn (Kii (in (E) asn /j\ de dag der opstanding.

(kt) r) nn z (p\on/i\ zie bij mn r) dn i (eiji\

vjiKTiijds of on) -n ui) z \ kn. een naar een bloedvin gelij-

kend gezwel, daar buffels aan onderhevig zijn.

(Kn iiu\ra. inspanning van krachten. omdi)\ en om om

n.b\ zich achterover buigen, om om <vvi \ het lichaam

van vreugde schudden, (aai cm ooi <wV\ alle krachten

inspannen om het noodige bij elkander te krijgen,

bv. voor een feest. — o,u'i\ zijn krachten inspan-

nen; met inspanning iets verrigten; kw. zva. (in

tn> (UD n) xn MTji en (in aj) ikj)jj \ cun rr> iei cm rui ^i (E) (id

(in wik \ spr. (m mi <ci mui \ kn. uit alle magt, bv. schreeu-

iven, van kinderen. — om ojvi vn (kijj\ zie bij luh/jw

a
oo)noi)Z\ zie oiomnzw

orn(iï)\KN. naam van ee7i wilden boom.

tï)(KH)!nmi)z\ kn. huisjesslak, grooter dan nriajizoEJi-^n

<n^\ (vrg. ook. dniomon)).

O on
(Ki) (E)jj , kw. zva. (kh 77 arm z\ en on mznn ooi z\\ — dn om

(eaj)\ iets, zooals de vingers tot een vuist, zamen-

trekken; van een tijger, de uitgestoken nagels za-

mentrekken (vrg. asn om (eiji en cm cm (eijj). axiomom

(Bi[)\ passief.

<Hn<&>/l of di) ooi (Ey)\KN. het in het water liggen, zijn

of staan, bv. om te weeken, schoon te worden of

uit te trekken. — a<hom(Eifi\ met het lijf in het

water zitten , om zich te verkoelen of te baden. —
(ooni(Eij)\ iets in het water doen, leggen of zetten;

te weeken zetten; weeken door indompeling, sop-

pen; ook met de voeten of handen in het water

zitten, een voet- of handbad nemen, omoncEy)\ pass.

— dr)dn(Eo/)\ poet. in het water gaan zitten; in het

water doopen. — (moni(S\ mv. van dnomEij)\ en

in iets , bv. in een pot, iets in het water doen of

zetten. — om

,

ei ei on o \ wat in het water gelegd

wordt. — iu ajn om ei onj) of di cm om iei onj)\ iets

waarin men iets in het water laat liggen, bv. een

waschkuip.

on om z (syi\ zie oniajr)(E)jj\

oai(E)\Kvr. lust, liefde, begeerte, verlangen; kn. het

mannelijk zaad (Skr. kdma, hetz., en eign. van

den God der liefde, den Cupido der Indianen. Vrg.

O o.
<~n(Ki\ onas))~~iq\ ajia£?q\ en (Ei on), om (Eid^dii\

eig. van den God der liefde, om iei (ko ni %\ bijnaam

van Batara Kala. (U)om(Eiom(Ei\~syï. naar lust,

naar verkiezing.

om(E)\ 1. kw. zva. ojnKT) (Sd. hetz.; Ml. wij, ons,

met uitsluiting van de persoon, tot wie men spreekt.

Vrg. (EitE)\ en oniasn). 2. KN. een voorvoegsel in

een aantal woorden, van dezelfde beteekenis, naar

het schijnt, als omojis II.

ohKEpKN., cm-n ^ki., den mond spoelen; monc

ling. — dn(E)\ iets in zich bevatten, eig. van vloei-

stoffen, vjaarvan iets van binnen opgevuld of op-

gezwollen is; fig. iets in zich bevatten, omvatten;

vol van iets zijn, inwendig iets bij zich hebben, zon-

der dat het zich openbaart ; koesteren (vrg. om (eo
;

ook de rand of zoom van iets vullen, omzoomen. G-.).

Q(E)xnionj)\ water in zich bevatten; waterachtig;

van water zwangere wolk. dn <E)om asn ^\ opgeloopen

of opgezwollen van bloed, wanneer het ergens on-
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der de huid verzameld is. <rt(&icm<un<!cn<&i(qasna£:\

een wolk door het licht van de zon of maan ver-

licht. xn,EjniKi\ een zin of bedoeling hebben, die

niet duidelijk uitgedrukt is; een geheime bedoeling

hebben, xn (ei<ni ki asii ix i \ drieërlei zin hebben, drie

beteekenissen in zich bevatten, van een woord, ta

o.)i)T)\ een ziekte onder de leden hebben. tmien

oji asn\ inwendig (of heimelijk) beducht zijn. in ei

ki kii xxtn {aji ki ^ \ of ixji ?xxi asti aai) inwendig be-

droefd (bezorgd of bedrukt) zijn. hi e? xn
(

mi \ inwen-

dig misnoegd zijn. xn ^l^> (in N een geheim bij zich

omdragen, azi <&i azn xn q\ inwendig blij zijn. xnEixsii

di \ binnensmonds praten.— <bï 11 ei? ki\ xxicrnni^ajn^

iemand iets tot mondspoeling geven; den mond met

iets spoelen. — nnri (ei 2 kii ~<ri -n kii \ xri 077 ^1 q ft 11 77

xikii\ iets tot mondspoeling geven of doen dienen;

iets in den mond doen.

*o?£?\KN. groote zeeschelp of hoorn, en het weekdier,

dat er in huist, am ieq ajn(ui aayt\ een groote platte

of op ene schelp, aai (&i cm arü\ een groote digte schelp

of slakkehoom. aai <&i asn tui\ een groote schelp- of

hoorn-slak op het gebergte, die asnaji doet, volgens

het bijgeloof, en een groot onheil voorspelt, als die

weer plotseling naar zee wijkt.

mjei^kn.; azi(Biq\ knabbelen, aan iets knabbelen,

iets opknabbelen (vrg. E7E?<j>). — xnaai(En$\ poet.

7 ± Q O
hetz. kii xn xn (En <? n pass.

xij(eikt\ zie bij aaaaw

kii.e.ikikii^kn. naam van een soort van kleine hek-

kens hij de gamelans van de Bedajas (van ampraain).

O Q^ - Q* • 7.. Q~
aaiGE/iifcrs of aaieE/taa\ zie bij xni xn\\

aai(Enaa\ Holl. kommandeur.
Il COj

kikekkixia zva. xn ei 1111 1x1 \ en 10aarschijnlijk ver-

lastering hiervan.

aai (BTop-hrn\ of xi xm 2 rt ei 2 aa kii \ en kt? êimot\ (k a-

mandaka) kw. en kn. verzinsel, verdichtsel; ver-

zonnen (Skr. kdmandak a, werk of leer van Ka-

mandaki, den auteur, zooals voorgegeven wordt,

van de Nitisjdstra, d. i. de Politiek, een Macchia-

velli: zoodat men het door Macchiavellisnie zou kun-

nen vertalen, pk.), rt» ojui aai ten ao aai\ verzonnen wa-

jangfiguren. — 1:1 (Enaptoi\ ai xn 2 01 (Ei 2 aa kii \ vixm

(ei cm Kii \ of xn 11,ei 2 ki Kii ï kn. verzinnen , verdich-

ten; wat verzinnen of verdichten, voorwenden, lie-

gen; zich voor iets uitgeven, uixhixn ,eikikh\ een

bedrieger , misleider. <n xi 2 ^^l <gi (ei ki kii \ een leu-

genaar, een leugenaarster, nn.isri.-xn ,eikikii\ iemand

die zich valschelijk uitgeeft en voordoet als een

Vorst. — x ï xn eiki kii \ het verzinnen , enz. axi ei ^.7

xa _? .ï_"7 ei xn .kii \ doorsiepen.

hll 2 11 El 2 KI Kil \ zie Kil (El KI KV \\

c~ o c~

aCY '

. ,.. aCY
Kil (E/l Kl\ Zie bil X.1 KI \\

l
taK J iU^

K1KE1KI rjK1:l\ zie hij lElXïïlflW

o
crni2\\
Cd

hll 11 El 1111112 > of Kil 11 (El 77 7777 2 \ zie hij X) Kil XI

h-ii ei mii ? \ Holl. kommando. — xn(Eiamij\ kom-
Ld 1 Cd 1

manderen j zijn kommando geven.

hii eimi ki i\ Holl. kommandant. — xsi kiam xn \

( Cd tJf 6 Cd Ö
over iets kommandant zijn, als kommandant het be-

vel voeren.

Kii(Eicmiixi\ naam van het levenswater of levend
Cd

J

of onsterfelijkmakeiid water , dat bewaard wierd in

de pot (L/najkcm(m\ volgens de Manik-maja (Skr.

kamandaloe , een pot voor water of drinknap

van kluizenaars).

O O
E?a777\ of hii e?7777\KN. weergalm, echo. — dn-ti

Cd
J

li Cxj
°

mm \ weergalmen, van de stem , een echo laten hooren.
CJ

. .O
Kil (El 7777 \ Zie 1 . // (El 0777 \\

_ V Cd Cd

hll E 1 77 r777 2 KI ,1 \ zie Kil 77 17111 2 NN

kii e? r777"\ kn. naam van een wilden hoorn , die alleen

tot brandhout dient.

am
Czl

O O -O
7,77 El,1111 KI 1 x Zie hll Xlll KI f)\

»d: ook geheel

,Kii,EiKnKiii\ zie bij tnamz(tJitmj^

kii ei in ixi ,1 \ zie hij x.i kji ru/}^

(h-n (Ei 77 xn 1X1'\ zie hij (naoiixiw

kii(ei\KN. Holl. kamer.
/"

. .. 'S
kii ii Ei2\ zie hij xixm-\

hii ei \ kn. ; 7.77 e? mi e? i geheel vergruisd

;

aan flarden, van een kleed, xn xk xii (ei kii <Ep ge-

heel tot gruis, hv. gestampt; geheel verkneusd, hv.

door wonden.

rri kii ei n en. Ar. h'imdr, ezel, woudezel (vrg. kkj, ry \).

x^nixiKi,Ei\ een muilezel (vrg. xnixnxxin).

,hX1,Eini\ Of 7,77 E ini \ KW. ZVa. Kll,EirU\ en (EiriK12

(HIJ) \ kn. ingeving van het gevoel, een stem in het

binnenste; volgens anderen een stem, die een doode

laat hooren (verschijning van een doode. G. Mis-

schien van het Skr. mara, dood; een doode, een

bewoner van het doodenrijk. pk.); ook licht dat som-

mige slangen 's nachts van zich geven.
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9tn a^N.j nu nni.hn j^ipK., een rondaehtige noot,

niet een zeer harde sch.il, die tot de Javaansche

kruiderijen behoort ; ook de enkel van den voet.

*fii e?m (O) n n;> hi\ amandel. 7,77 E7 ti a/n 77 on ? ki
j

of hi) e! n~] tSI ui hu ,i\ een zeer hard soort van kë-

miri-noot, die men met een ander op elkander ligt,

vast zet en verbindt , en er dan met een ijzeren

knodsje op slaat, om een weddenschap, welke van

beide de hardste is.

«n<si*rn 1. zie tfn Eim . 2. ktv. zva. hii surww

hniyEiij-mi^j of Kin >j ei «Tig aoj^\ zie bij ijhini

hii St -t-j ni 9Jin\ ongebr. ; aan ei ni ti m ^i ki )\ poet.

,

afn(Sarunr>oji^9.(mn of M)En])j^M,p KX. van

schrik bevangen.

kii ei Kii \ of aai ej KW \ kx. een kippevloo (vrg. m; h

i:m non).

o ^ o o o
OOI EJ 7,7) \ Zie Kil El 1.11

hii ei ti 7,7? 7 of Kil E) 777,777- zie bij unnrtiHiyiy

D t.. O
km e? ei wn asn ? zie bij t,tj ntj km v\

kt, èi nj zojp kx. zva. n ij [fEj uy
g
rm^ n

aO __ O ___g O n
.hll El Tl Ml .7,7 )\ £» £7 Tl r.'. tm 7 Of h 17 El Tl t)y Kl/1> KX.

het geduld verliezen, ongeduldig worden {vrg. un

hll Eli Eli hll).

O 1 ... O O
taitEaasnoma en tenten oji asn omn\ zie bij kh E17 mi i\

^] Jü e^ii mi of hii ei ni uii -mi zie bij [orn tsn mr.

%iii ei.mi vu )\kx. ontbladeren. G.

hu eieti\ naam van een verdicht of fabelachtig dier,

dat, naar men zegt, op een ezel gelijken zou.

kii ii ei il ki hii i of t.ii n ei n ki Ki7,j\ zie bij ri hii il

CT7.K7 hll 1\

OOI Ej M OT1 7 0/ hll E7 El KI hll 9\ CZc? OÏ? K» M hll 7\

n EiEii of hii E7n.E7i\ zie bij hllll Ui.p

7 hE 7 ? 77 (L 7 ? 7,77 7,1 7 (?ƒ 7.77 77 f <E»? a 77 (L? ?M)MJN Sfté 8 (/

77 7V77 2 77 CE1 2 U77 fl\

7.7) ^7 7K .777 7\ ^i-'fl'. 777 J: 1 'oT 777 7\

7,77 E7 ?7 "77? 77 II) > hll 1 of h!7 È7 11 imi E17 ? hll ,j\ zie bij

77 7,77? 77 lil ? hll 1

7,77 e? E?) b)/,r> kx. 2t7«. .7,77 ej.7:77 ,u?7 n fladderen, door

fladderen gedruisch maken, i-^/e r»tmé Meeren.

fai Emi\ 1. kw. stut. hii^imiiw 2. kx. gevlochten
6 (Tl

jong kokosblad, bij wijze van een bord gebruikt £?/

eöK bruiloftsfeest en offermaaltijden.

m; e?t7\kx. <r/e zachte doorns of stekels van de gem-

foYï ^/i gembolo. ei nu ei^j 777 è7 e? ti n 5j9r.

O
7,7) /

foi(£a 777 nkx. naam van een wild slmgergewas , met

vruchten als kleine noten.

Kii EJtitmj^ ace. pass. van eii &taaiji\

IJhll? El hll^p zie bij ,E77^7lKpjt\

o o o o . t .. o n
7,7) El hll hll N,M', jrzg /;/; f^l 7,77 /LJ^N

?,

7,£,)

EnKW
- ?z«tf?" »«« e«z soort van welriekend hout,

v:aarmee gewierookt wordt, 'misschien zoel zva. i.rj

Cl/
*

m\ of zva. het Skr. k o eng k o erna, saffraan).

7.-77.E7,XO,7\ ZieblJ h II E17 7

\

7,)7 E) i.7 \ kw. ciY/. 7,-/) e ) o) o77 (5/{v. k o e ïii o e d a , de

witte eetbare waterlelie, «z de roode lotus), tuiasn

? .77 E) L7 kx. benaming van een beschildering van

een ^(unvfa^nama op een blauw veld, voor mantrïs

en daarbeneden.

y.n ei in 7,77\ zie kh ei .m im

7.7) E) 1.7 n.li,| 6?^ 7,7) E) U) E1E7^.7K77\ Zie bij 1,7 q.Di,

1,17 E7 UI ,E1\-K.VÏ. ZVa. J,7W\ ^7^ hll ijj Ir) hl 7 {VTff. ,U7

e?); kx. sterk verlangen, begeeren (misschien Skr.

kdmodddma, uitgelaten, uitbundig, van o/ in be-

geerte; (f/, i. uitermate verlangend, pk.). — rn enaxi

E7\KX. ^;ö'7^ een kind wenschen, dat het dit of dat

worden zal.

7,77.£7.U7)7\ Ar. kx. de aanhef van een gebed; den aan-

hef van een gebed uitspreken (waarschijnlijk verbas-

tering van hiiEiKi^y ^>~- tX^fiw, h'a?nd, lof).

7,7)77 E)? E7)?\ zie bij 77 E7? BW ?\

") 1
hii E?.E7)7\KX. nachtwacht, de nachtwacht houden (vrg.

.K711E77? KI l). 77 E) ? (b7)J_l)) hll El EU 1\ nachtwacht.

O o o O o o o 7
hii Ei isii E7,x., ?,7) £7.e77^7.e)7nk., beambten van den

Vorst, die beurtelings in den omtrek van de kra-

ton 's nachts de 'wacht moeten houden en deplaats

schoon houden. Ook is het hun werk de rijkssier-

raden buiten te brengen en de poorten te openen

en te sluiten. asn<n«Ji2aa(Enasnjt\ zie bij .eihiei?

7,t?\ — (Gï<sï«sn\ iets des nachts bewaken als nacht

-

wacht. — ei hii Eiiiii.il. een waclitplaats of wacht-

huis voor een nachtwacht.

7,)) El hll 1 Zie bij lil El ETil\ II.

7,7) El'.7S77 1\ Zie bij (E77 E7 1S11 1\ II.

<Kn(Bi9snn\ zie bij ,Kii(Ei7,i\

tnarmcEiiasnn^ zie bij x^i7E7iEi7l\

77 7,^7?77 £)2.E7) 7\ KX. ; 77 7,77 ? 77 E ) ? 77 Lil ? 77 E) ? EU 1 be-

vuild, bemorst, met iets.

7,7) E7E77 E 1 \ Zie O ij E17 Vl\\
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aai aii 11 asn z trui ^ x.n aaji\
O
aaianaircis

taiasiizihi^a:iiaan\ zie bij cnasiizarui^

cmj of aai(Eaasnrmji\ zie bij thnnasncmjp

a a 7 . . O
aai azi asn cm aa,i\ zie bij astiaxiw

aai (Ei ai asii cm aan\ zie bij aiasiicmw

o (?) (?) O . ... (?) £>
a<ri (Bi as>) crn asi aan\ zie bij asn cm\\

iuTj(Ei(tJ)ji\KN. toebereide, getouwde Luid {vrg. aanarui

asnn en ajiirtaaria). — <£? <majia\ leer touwen.

arnSaJia\ Ar. . ^s^^., kn. naam vanden vijfden

dag van de week, Douderdag. Zoo ook aaaaaaia^i

0^ N — knSaJiji\ bedelen op Donderdag avond,

onder het reciteren van een gebed («ooaasï), door

de santris, zoo het heet, tot bekostiging van de

olie voor de lampen in depesantrens {vrg. ttLiati aaji).

aa
/|^

sten dag).

5\1) ósX£> euJ- ne ^ ^ees ^ Yan den vijftig-

o O -7..
aai^i(Kiairi(Hiaaj)\ zie bij ai(Kizcii

aaioEi(KiJSiaajj\ zie bij <£/ï<*^\

aai (Si (ui (kq asnj) \ zie b ij (ki oji asn/j \

O
lal El ri kizii(kiz juaa/i\ zie bij <n(MZ(naJizorui^\

a O O O ^ ... O Cl
om (ei (ki (ki cm (Hui \ zie bij (kim cmj)\

arncEnaJi(ui$\ zie bij asnajiw

aai (Ei <ri oji z aan\ zie asmaia^nw

ni aai (Ei ai vi z aan \ zie xai 11 a.n w

O • 7 •• o
aai e.1 ui aa\ zie bij (Oipiw

aai (El aji asriji of laitEiaji asnji\ zie bij aai ui asn/j\

o O O 7 •• O
oai (Ei (öi riji rui _y*aan \ zie bij (Ci mji ojiji \

aai (Eu auiji\ 1. KW. zva'. ojikki ieii\ 2. KN. ingezouten,

van eijeren. — act (en arvins e ijeren inzouten {vrg.

o o .

om (ki aan \ asi (ki aan )

.

aai(EjrL<in\KN. klam, van het lichaam; zaruenklevend;

het leng in meel, rijst, enz., als die kleverig za-

menhangt, liet tegenovergestelde van óumn\ {vrg.

O O O O v
aai aai cn,in en cm (Ei ru/l )

aai(Ei(nj)ji\KN., (ki ivna.rrijpK.i., iets waarmee men net

geheele lichaam bedekt of inwikkelt, deken, mantel;

omhulsel ; dek , los dek over iets {vrg. ni ij téi z \ en

(aaiaai(cnjj)i zich dekken met iets. — ui ei ili\

cma3i\ iets met een dek, deken of mantel dekken,
co

bedekken, omhullen, toedekken; beschermen. —
aai (ei rei oan\ tot deken of dek hebben; toegedekt;

onder een dek , deken of mantel.

aai £iauin\ kn. zva. (ïiazizriaaiz\ van liet vleesch van een

mensch; van het gemoed, beklemd, somber; {en zva. axi

<Q<isn^\ G.).

—

aai.aaiQ<ruaa/i\ afgedragen kleêren.G.

O q o
UI :E111.1\ JJ111

aai (Ei ri ,rt? \ KW. wild. iei on vn a~ji aai <eji ti trui \ een wilde

buffel.

O Cl
aanEO ij ninKN., aaixni asn/i <. KV

.
, naam van een hars

van verschuilende kleuren, daar krisscheden mee

verlakt worden {vrq. ajneBiinonm\ en asiiai.iriix.iz).

— aai au ii (tli z aajj\ aaijcii asji aan\ verlakt, van een

krisschede. aai (Ei ri tlj z aa ~rt asii \ rood verlakt.

<Kri(5i(nji\ 1. zie bij aaitrui\ I. 2. Ktf. karbonkel, een

kostelijk, denkbeeldig edelgesteente , van een bij-

zonderen luister. {Het wordt verklaard door <£?*:-*

e» O v o a O O -
aai\ en ajiiaaaan). ani ei iki (kim \ zva. ajnaaaa&.i\

topaas. 3. naam van een ivelriekend hout, waar-

schijnlijk een soort van Aloëhont {Skr. koemdra,

de aloëplant). 4. kw. zva. (ki aai asyi!inri\ {Skr. ka-

viala, lotus, waterlelie). — aai e» mjtaai(ina\ zie bij

aaiaxi\ I. — asi(Ei7u\ als een karbonkel.

o . .
.."

.
aaiQx.ip zie bij trLiojiiw

aai (Ei yli ispi \ zie b ij aria isiii \\

aai (eji ri etui zaa\ zie b ij vi 11 ruzaaw

O O' •
7

..

tai ^ ï hi ja.,iiaan\ zie bij auaa^w

O (?)
>,i) n.im\KN. loopen, van veel menschien bij elkan-

der ojp een plaats.

aai (Eic>r)>'as)aaj]\KJX. naam van een groote spinnekop,

tuiu- of boom-spin, zwart en geel gestreept , met

een lang achterlijf, somtijds een halven vinger

lang. De toebdraden zijn geelachtig en vrij sterk

{vrg. lai ri asii i\.i n en aairi léizcm). 2. naam van een

boom, waarvan de boonen bij de sambel gegeten

worden, i^ni {of iixjIiz.ei^) a\n ei atiïui aan\ een

spiuneweb.

aai
i

fnriaan\KN. haast rijp, nog een wemig onrijp, van

een vrucht, die men afplukt om te eten. J.

o O
aai (Ei ctli nri cki ^si. aaKin\ zie bij aai (ei nri ttj uij> \

aai (ei aai \ kn. naam van een wilden boom en van de

vrucht daarvan, zoo groot als een stuiter of kleine

appel. Van het hout worden groffe houtskolen ge-

maakt {Skr. amlaka, artocarpus lacucha. ? pk.).

aai (Ei au aai <>\ of aai(Epaai^\ KN. zich voordoen als

iemand die veel weet of kan.

aai Eiaaiajiaan\~S35.. ongemak hebben van een overladen

maag, zoo veel gegeten hebben, dat men er benauwd

van is of bijua van stikt {vrg. aai (ei aai (u aan).

<D CY
aai (èa aai (uiaa,i\KN. verstikt, van een ei dat uitgebroeid,

maar waarin het kuiken gestorven is , en va?i zaad dat

uitgeloopen , maar waarvan de kiem doodgegaan is.
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o o O . 7 .. o
hii ei ili hii vii hii\ zie bij naam .lii a\

KM BÏ91 rt«2 KM 7 ~/<-
J

£(/ 11 7 L 7 ? .157? /1 \

km firi vi\ zie bij (i/»»i«J)\v

wntn(&i<ui\ zie bij <h<i/m«j»\\

1 *. Cl
(KM E? 7) Wl 7-11 KI 1 0/ KM £1 77 WJ 7-11 UI I\ KX. naam »#JZ

een parasietgewas , dat met takken groeit en soms

bloemen en vruchten voortbrengt (vrg. vjiceji). km

£ 7 77 l~l .7,1? IK1 7_^T KM _^7 £7^7 n/ill\ Spr.

km ei 17) Dl hi i zie bij fa\arnn\

hijêihip of un ei >ii km kx. ingebeeld, verwaand,

trotsch, opgeblazen; ingebeeldbeid (ivv/. .iipÈini,).

f^iuun zie bij lii Eis.i\\

wïiei^;.; 1

. 1. kn. in liet spel alles winnen (toaarschijn-

lijk ace. passief van tun ei -ji >). 2. KI. zie namvi

77 «XI Z hll,l).

") O >. O 7-7.,, . , .

km £?^7 K7\ (?ƒ ? ,m £? 7 kn. i/c///, compagnie, «. &.

1, de voormalige O. I. Compagnie. 2. volk van de

.Compagnie, Hollanders, Europeanen. 3. een com-

pagnie soldaten.

hii ,ei (--, ? \ zie 77 7.7? ? £ ? , _} w

namz £? ~jr\ of km e? _r (kompra) kx. een gemeen

mensen, iemand van de laagste klasse {vrg. miini

unaajf).

o/ a/ • 7 •• oS
hu £7 — ? \ en hu £7 ^7 T7 hi i\ zie bij vu ei—iw

9iomz<£Ji~jL\ 77 7,77? £i-/' iTo//. komfoor (jvvt-. tv 11

ni i~)t\ en hu i-i hi ?).

O . "O
1, 7) 77 £7 LJI ï^\ 3&e .7,77 77 (LflZ^W

hll .£7 .?_? ^77 .7,7 /1\ Zie bij VI Ut \\

?; n ?? £? ^iih-i 1 kw. zva. 777 ktm 717 ) kx. sgw. pawz iemand

wiens taal of beloften niet waar zijn, en geen ge-

loof verdienen; opsnijderig, bluffeiïg. — tam .7.7 1

9Jtji\ leugens vertellen; opsnijden, winderig spreken,

bluffen.

7,77 &»(->> kx. onnoozel; dom, van weinig doorzigt;

onbandig , onbekwaam.

m km 1 77 e? \-Ji \ kx. een jong bert (vrg. e? t:™ «ji 7,7 9).

un<£ji~jiamn kx. 1. groote bijl (iv^. vi.vi). 2. roover,

een troep roovers, die bij nacbt met geweld inbre-

ken en rooven of stelen, in kleiner troep, dan die

rnh-naji genoemd worden (vrg. niurn<naAazuna\

Aan het hoorderstrand noemt men evenwel oolc un

,£? _? KMyfl , die in zuidelijker streken ri hii ocj genoemd

worden). — .u7 En~jiunn\ met een karnpak bakken v

of kappen; des nachts inbreken en roof plegen.

kii ei -Si.uu i kx.; ü7 Ei—iastij}\ iets onder den arm hon-

den, dragen, nemen of steken; iemand in den arm

houden, naast zich op het bed; en iets van iemand

in commissie ontvangen om te verkoopen, en iets

voor iemand te verkoopen hebben, van een bakoel,

(vrg. .unn.^ bij untuui^). ivi un /£?_? «sm«/m uti iui\

o C o o
en ui kh ei si tstihii <vi 11m t aaaecaerfUiamajui cm iu>

h
^il

s sPr- — C7.E7-J? ,7£77 ij hii \ iets te verkoopen ge-

ven aan iemand. — un(E/is,iasnuia\ wat iemand

in commissie te verkoopen heeft; ook k. van cuncirïïw

Ci ,,
urKEJt^jiasnn kx. geheelenal, van het ééne einde tot

het andere, bezet, bv. met troepen; geheelenal, van

alle zijden, aaneengesloten, van een omheining of

omsingeling ; geheel afgewonden, van een streng ga-

ren (vrg. ei Li .mi »).— ü? E7_/.b77r, geheel omsing-

elen. — £7 £7^i 7-77 77 7,7) iets , bv . een ringmuur,

geheel gesloten maken.

un ij ei ~jiz Lu
i
kx. scheef, niet haaksch, uit den haak,

van een zijde van een voorwerpt vergeleken met de

andere zijden; en ingevallen wangen hebben door

magerheid (vrg. amvtten-Jiz).

7.77 £1^7 b77\KW. ZVa. CU hll 77 777 .L-77 C77^ Q
L
!ll

schudden : in schudding; of sterke bewegim

gebracht; hevig ontsteld of verschrikt (Skr. karn-

pita, senndding, beving, trilling. Vrg. uneuiasns

en hii l i 2.). — li hii ei si mi \ sterke schudding;

daverend geluid ; hevige ontsteltenis ; vervaarlijk (vrg.

Li hll £?_?).

.tv?? e?^7.jo7n zie bij <Un(&l-Jl»JIJl

Ci
km Eisih~ii\ zie bij in ei ~_iz.ij-\

hii ii ei si h.i i of hinj ,£?_7x7i\£X. slinken, plat of

dun worden, bv. van een blaas, gezwel of zak; ge-

slonken (vrg. 7,77 ri,Ei-J:u\ en untnojiauijj). — Isncn

ii si si h.i j=hi hii \ iets doen slinken, enz.

O
7,77 77 El -si Z h.1 ^i hl ,1\

sir
O Ci
hll 11 (El -sllh-l^Kl-sl UT) \

TP. ZVa. 11 Vil? 11 J-Lli <!& hl -si ,777 \ of iVl 1V1 hl -si 111\

schoorsteen, zooals bij de suikerfabrieken {van cun

rn (Ei s.u .-Ki a)

.

o -

Ci
hll 11 El -si 0JIJi\ Zie hll 77 El slh.ll\

O O . T .. O
hii Eisiivii en hii ei si tl? hi n\ zie bij (lh (Ei s.i ovi n\

hii (E»~j 7Li ) kx. ; km EisiiLi EisiiLin in een golven-

de beweging drijven. — un ei e»~o i-u ? ofun ten >ei~ji

ili i\ vlottend op het water drijven; vlotten gaan,

vlot worden; ook stuiten, er niet in- of doorgaan,

bv. van een hakmes of bijl, daar men meé hakt.
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O
itai (ei ^Ji aruji\

O

(kii (ei ^i n^ji\ zie

i (Si -~7 iruifi \ zie dm (si —/ ruj\ \

(&i~jirun\

Oom (Ei~Ji,.rLiji\'K'N. van een kleine gong. lazi&Jf,
O

<^ruji\ spr.

om (Ei~irhhi\KN. 1. naam van een aardvrucht, soort

van aardappel, die gegeten en verbouwd wordt

O
linnen reistasch, bv. om sirih(vrg. om mm). 2. een

of geld in te doen {vrg. no om z tn (si -Ji z iljji 2.).

om (si ~j] run \KN., ifoi (si ~ji trvijj en nm (Ei~iru^\KT>., te

zanien, zamen bij elkander; verzameld, vereenigd,

vergaderd; zamenleven (vrg. miyei^jhrn/j en di\omz

tncsi-Jiziruijj). cKYi(si~ji,ri<ru\ te zamen met elkander.

—
• iei <si ~Jiruiji\ &i (&i .Li tru/)\ zich verzamelen, zien

bijeen of bij elkander verzamelen ; zamen vergade-

ren; zich met anderen zamen vereenigen.— (cii&i—n

(TLifnani^ tci o&i ~ji innam tmji\ doen of laten verzame-

len; zamen bijeenbrengen. — om iei ~-i,rLi ariji of om

(Ei~%ru da n\ en amiw^axjiiHyi of
DO Odm dm (Si -~

»

trui

(Kij)\ met een ander of met elkander zamen zijn;

omgaan, omgang hebben, met anderen ; verzameling,

zamenloop, van menschen; troep. — njiarn(&i~jiinn

don \ (vi dhi (si Li (Tvi ckiji \ verzamelplaats ; vergaderin g;

in een vergadering bijeen zijn; troep, hoop, bende,

van menschen.

(ndmvi(si^i2rLij\KN. kuit, kuiten (vrg. ojiooojiji).

kn. 1. zie di dm z di (ei^i z <na/i\ 2. eendm Z 11 (El „7 ? 1X7

/

/
rtyi v

zak van (cnrianz\ daar men rijst, katjang of aard-

appels in doet (vrg. <Kn(&i~Ji<ruifi\ 2.).

Mje^nKN. rond, cirkelvormig J. (vrg. dsnop). •

—

om (ei -ji ia aoji\ een kinderspeelgoed, tamboerijntje

of plat trommeltje van papier, met twee vruchtpit-

teu aan draadjes aan de kanten, die onder het draai

-

O G)
jen er op slaan. J. (vrg. cfn iei ~i (ei oaji en onomzii

dynryzdsidnji).

urn on (Ed -Jn z \ kn. het slaan of kloppen van geweven ka-

toen op een dikke plank, vóórdat het gebatikt

wordt , en van de schors van de gloegoe, om erpa-

pier ((lairhiaji) van te maken; ook naam van een

soort van gamelan van hout, in Bagelen bij de

danseressen in gebruik. — om ri csi -fi z tn on n> een

breede dikke plank, waarop katoen geklopt en Ja-

vaansch papier bereid wordt.

tridmz (Ed-li\ en diomz(si~dnnomz(siJ:i\Ts^i. kabbelen,

van water of andere vloeistoffen; ook r)omz(Ei-Ji\

onvervuld, vacant, bv. van een demangschap ; wat

liggen blijft, waar niet meer aan gewerkt wordt,

van een werk.

dm (ei-ji i\kn. naam van een muziekinstrument bij de

mónggang, dat op een bonang gelijkt. — aci

(EiJj)3si\ met een këmpjoeng accompagneren; fig.

twistenden of ontevredenen aanzetten, door zijn in-

stemming te kennen te geven.

dm (Ei-jj
t

\KN. een omheind erf van woningen; een wijk;

en bijzonder fatsoen van gebouwen, namelijk met

regtopgaande gevels (vrg. arvi ten qji ^(Hyt). rntumtsi^

amtEi~i\ een huis of gebouw van dat fatsoen; ook

een huis van geringen in een wijk, in onderschei-

ding van de huizen van de hoofden, die meer af-

gezonderd staan. <n om z cm om isi ~ji\ kampoeng-kof-

fie, koffie in de kampoengs gekweekt, anders pagër-

koffie genoemd. — om om si -Jim aojl of oji om ei rZi

(gi(htji\ de kampoengs, wijken, van een plaats.

urn isi^pKN. de onderbuik, van een mensch (vrg. tui

(L/ui { (Uil ariji bij ajii(uuiJ\).

hyi >j si-ji\KN. de zijde boven de heup (vrg. Knvi(&i-Ji);

ook een vooruitstekende punt of uithoek, bv. van

een klip of rots.

dmori(Ei-liz\~KR. ingevallen wangen hebben door tande-

loosheid; tandeloos (vrg. (kn di ,ei -ji

z

\ en onajnzori

oi siCiz).

om(Ei(ij}\KN. de rand van een batiksel.

O o O
d<ll(El.lJl\ Zie (EldïlW

o o
imtEI(lJl\ Zie (E]dJ}\\

im &itiöi
lf\kN. karbouweblad, naam van een plant, die

een brandende jeuking veroorzaakt. — (ci,Eiaji,?\

gelijk een karbouweblad; ee?i beest met karbouwe-

blad prikkelen; een buffel, die tot vechten met een

tijger aangeprikkeld moet worden, met water, daar

karbouwebladen in afgetrokken zijn, begieten.

Oom
amnri(EidK\ Port. camisa, hemd; ook wel voor cqsi

dJK\ tafel, urn Sam(n<Eiïi&\ een hemd of een overhemd.

urn (E ?t<c;lu\ zie bij om ieiw

om (ei i^ (tn \ zva. om iei (izz <lu w

omiEiajuis of om(si(uui\ zie bij (unarujw

(hïi (Ei (tn (Hyi\ zie bij ieklliw

.hii

om (Ei (til \ en om csi cuCi (ei ofiji\ zie bij (sio.u\\

O • ,..
om(Ei(uui,\ zie bij (Eituuiw

dm(Eiri(Ei-^iz\ zie bij (unriiEi—izw
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O
(en (E? ~ji.oui n\ zie bij om isn ^Jia\ajr\

Cl O Q« • 7.. O Q-
ocikekei-~i\ zie bij (lwiei^iw

onitEiononji of ihii!Eicmcm/i\Kvr. zva. a<ii iei ojm ? on

onn\'&J^. benaming van een gamelan, die alleen be-

staat uit de rebab
,
gender, ketoek, kenong en gong,

terivijl de krbmbng en saron weggelaten worden.

ooi (Ei cm n_i ihoj \ zie bij on ru w

O o j. O o .
T .. o

om (Ei cm (TL) (Kin of ,7,-77 (Ei cm rLion,/)\ zie o ij cm rui w

o . ;.. oom (Ei on a^i (ktji\ zie bij (ei on asii ikijj\

o . o
itoi £?\ zie (Uïl ,E1\\

ca ca

om(si\ 1. N. zie lij (mi (Eiw 2. KN. in menigte uit een

gat komen vliegen en zich verspreiden, zooals van

bijen; uit elkander stuiven; naar alle kanten de

vlugt nemen.

(hu ei\ks. flauw: flauw, laf, van een kost; flauw, wat
Ca

geen belang inboezemt; met flauwheid, koelheid en

onverschilligheid; niet met lust; flauwtjes, met traag-

heid; flauw worden van iets, bv. van het aanhoo-

ren van een laf verhaal , of van alles ivat iemand

begint te vervelen (vrg. (kji,ei-2i\ en aKmazn?). mi

(Ei,Kii ei\ min of meer onverschilligheid gevoelen;
Ca CO ° ö

met min of meer tegenzin iets doen. — (ciei\ iets
co

beu zijn, van iets met tegenzin zich afkeeren.

tin e?\kn. een kleine asn zi\ een luiiermand; en een
Cq QGi •>

cilindervormige vischkorf , die de visschers met kruis-

net op den rug gebonden hebben.

O - /. O O
(Kil (E 1 • KW. zva. on ii oni 1 \ of o tui zo j \ en a. 11 7777 >j n

knt . gelijk van grootte en gedaante; twee dingen van

dezelfde soort (en de kaken van een beest G.); ook

eign. van een Boeta (Skr. koemb-a, een pot; een

knobbel boven aan het voorhoofd van een olifant;

en eign. van den neef van Havana, als Bdksjasa

beschouwd). — 1:1 1.1 hii ei \ twee dingen van dezelf-

de soort tegen elkander stooten , of twee gelijke per-

sonen tegen elkander laten kampen. 70? Evommm\
VCO

eign. van den jongeren broeder van Bawana (Skr.

Ko em b-a karn a). om ei 111 00 \ eign. van JDrona

in zijn jeugd (Skr. Koemb-ajoni, één van de

namen van Bróna. pk.), om ei kii ei\ eign. van een

zoon van Koemba-karna, (Skr. Koemb-a). Ook zijn

(Eino ui\ namen van twee stukken geschut op de

aloen-aloen te Soerakarta (Skr. Nik o emb-a, eign.

van een zoon van Koembakarna , broeder van Koem-

ba. pk.).

om e/»\KN. ontkennen, loochnen, bedekt of geheim hou-
(ica °

den, het tegenovergestelde van jjh kii (vrg. (eiïkii).

— rri7],EiKi\ iets ontkennen, loochnen, verborgen

houden (ook zva. onm z 71 ei (ki\ van iiaJiizritEi).

kii ,s? 9 \ zie bij mn ei ? \\cv J oV
kii E?;\Kisr. weer terugkomen, van een vorige ziekte;

weer instorten van iemand die pas hersteld is; fig.

weer tot een vorig kwaad terugkeeren of vervallen.

— in ei 5 uw Ti 707 \ een ziekte weer doen terugkomen;

iemand weer doen instorten.

om si^nkn. een wasscher, ook afc ni kii iei?\ zva. oseno

(ei,ki>\ of i^^nEiiisiiiw — (uj.ei?\ iets, zooals

Meeren, wasschen; iets met water schoonmaken of

door middel van water zuiveren (vrg. ,ekki?).— om

(Ei ? (uii ei ?\ zva. rui (Ei? (in Toeban). — (ui (Ei ? tuii
ca s [ca s [ca' v ' ha' I)

(ei?\ het een en ander wasschen, aan het wasschenov..o , .

zijn. — (ui(Ei?ajn\ rnv. — (kii e 1 ?kv ann\ het ge-

wasschene of te wasschene; waschwater. (unniKii

(E 1 ? .7.71 (ki ,7 \ waschgoed. — (u uj ei ? (lw ikijj \ plaats

om te wasschen of te zuiveren.

iniEi?\ ongebr.; kii ei ?mi kii\k~$. afgemat; een ge-

schoten wild, nog levend of ook dood; een op het droo-

ge geraakte visch; een door het vechten met een

buffel vermoeide tijger; verergering, verslimmering;

en weer instorten, zva. ,h-ti ei?\

(Kil 77 (Eli l (KI 1 \ Zie bij (Lil El \\

O n°
"

O d -OO , .

Kil El hl 7 KX. , Kil KI El 707 (hl 1 Of KI El hll hl,]\Kl. DOl'St-
ca <~yf ' *<ucJl J <kuU(

kleed, een la/nge breede strook, daar de vrouwen

de borsten mee bedekken. — ;ü7.ë7>oo cm <e,i arn (ht\
CCiCJ H\C/

iemand een borstkleed omdoen.

m)£)\kn. elkander gelijk zijn of gelijken, bij elkan-

der passen of voegen door gelijkheid, geio. van

tv: e e, maar ook icel van velen; paar, wegens ge-

lijkheid, paar, van twee gelijken; weerga, van

iemand of iets; tweelingen van hietzelfde geslacht

O / o - Q- - v O -
(Vrq. (K11X7Ï1\ (hll El \ (7577(77 77 \ Ol lUKKl). (Kil El El lil \
v J ca CJ ca

twee trossen bloemen en bladen, die bij een brui-

10.2001 ei\ twee

O /
loftsoptogt vooruitgedragen worden. 77

paar, bv. van gelijke gordijnen. — (ti'.Éi\ iema?id

of iets tot een gelijk paar maken met een ander.—
,u7,E)-77\ bij iets een gelijke of weerga, bijvoegen;

aan iemand als tegenpartij of kampioen zich over-

stellen, om met hem te kampen. — ooi^im(Kijj\

paar van twee gelijke, maar niet juist bij elkander

behoorende, voorwerpen, tn 11 z (kii ten no on/i\ twee paar.

19



300 urn cei \
ca

(ntKnzrn(Eiz\ kn. wijd, slobberig, meer dan gewoon

wijd, van iemands Meeren, vnoral van de pijpenen

mouwen (vrg. onarnz'n «p,i2\ en rncKnzijC^^O- —
rnxnzrn ,eiz\ zva. rn xnz rn tui

z

^

\ nat maken, met wa-

ter begieten, bv. tot verkoeling ; een paard met ge-

hakt gras en water voeren. — rniunzri ,Eizno(K)/j\

gehakt gras met water, tot voer voor een paard.

(KTj(Eii^cnrHrip\ zie lij \a^rj(hartj\

(Kii(Eiasnjj\KN. gevolgd, opgevolgd. G. Eet is het ace.

passief van xn^asnn {grondv. xm ieji asn/j) steil op-

gaan, van een grond of weg en van een wandelaar;

tegen een helling opklimmen (vrg. ti iei xrin) ; ook

zich aan een gespannen of ergens vastgemaakt tonw

op- of vooruit-trekken; een touw palmende inhalen,

inpalmen; (opvolgen, den grond betreden. G.).

iKtixni asii/i\aai ieji xrn asn (i of (kii (Ei xrn asnjj\ zie

amSianjiji en nG\(£n<rui\K\. zie (unicrnqajnénq\ — arn
co
o

(BirtniHin e\

een ~m xni

i(wnmmasn (Ei 'rviir)j\ KI. van tcwnicnz

^xmxm^\ zadeltnig, paardeti

ckykeji aru)ji\ kn. vereenigd, gezamentlijk met een ander

of anderen, bv. ïkii (Exri rei z rxi n<iji\ gezamentlijk wan-

delen; thii ei ruixn anjj\ zamen, aan één tafel of uit

één schotel of van één bord, eten (vrg. irn (ei ~Jirij)jt\

ashcrmru/i en xm xji xn kij) . — <xntEJiarui\ zets geza-

mentlijk met anderen doen; gezamenlijk een vijand

aanvallen. — acn pi trui tmn\ kameraad, metwienmen

gezamentlijk iets doet (vrg. rnnnziói); met eenander

of met elkander gezamentlijk iets doen, bv. eten.

ikti (EAtn/t\ 1. KW. kroes, gekroesd, van het hoofdhaar.

2. KI. van ondkrtoirtzasnnx volgens G. en anderen

a
van xm rj xnz (Kin \ zva. no <?j> (Kin \ \nn(i^ (Kn t&i rui

\

waarschijnlijk zva. a^:xxi!Kn(Ki)(EJi\ (zie bij ,hm ikjj tei),

eig. vorstenbloem (Skr. koemb-ald, naam van een

bloem, anders mo enditika, van mo en dit a , en

dit van moenda, kruin. pk.). De Dalangs gebrui-

ken de uitdrukking : xrn aai aai on ern > aai en iia z (ki <ï*c

MiE-](n/\ voor die met den hoogsten eerbied ontvan-
gen

°

gen wordt. — xn<Eriarui\ gelijk knevels; knevels

dragen. G.

un (Ejinji\ Ml. terug, weerom, wmceji cru rn tui z no \ of

Vrg. (ici >Kti^nn w

ton kw. onbeleefd zijn in het spreken. G.

O
iKn cei xvi \ KW. zva. xn ^xnj en

rn ihoi 2 (Ei xxn \M. zva. cm ieji xui^

i^r (Ei xn i

en
^(vrg.Mjg,).

!H~ntêi\KN. het drijven, het boven water komen; wat

C;> ca

drijft, op het water drijft; dobber van een visch-

tuig ; vlot, drijvend, van een vaartuiq. aai cei aai cei \

ca ca
dobberen; fig. twijfelachtig, twijfelmoedig; bedrieg-

lijk valsch. cui asnaai cèi\ drijfsteen, puimsteen. xm<n

cncruioai<Ei\ een paviljoen of lusthuis op een vijver.

— xi ten \ zich boven water vertoonen , boven water

komen. — xn^ixnrnaai\ iets op het water doen of

laten drijven. — MneBi(êi\ boven of op het water

drijven. (En<£A(E/i(êi\ naam van een zangwijze.— aai

iÈnxnaaj^\ iets dat boven of op het water drijft; en

K. van cnxm-nxaiaain eend.

van een eiland aan de zuidkust van Java. — xn

:h

l
n->

geit (vrg. orirrnncEicnjin).

xü.Kn-nn<Ei\ overal op het water drijven.

cèixnacip zich boven water houden, van een me-

nigte menschen, die zich door zwemmen half bo-

ven water houden.

G) G) ......
aai cei v en aai ce-i xn aa /i\ zie bii ajiirxi\ en (unixiw

ca ca UI *>

(Kn <eï\ Ml. een
en

(K>iniEiz\KN. naam van een zeevisch (vrg. aairncêiz).

(Kn(Èi\~N., mot\l, bloem, bloesem; bloesem hebben,
ca '

bloeijen, van een plant; ook de verkoolde kop op

een lampepitje (vrg. ceiooi). aai cei ruien iei rn (tarn rui z\

de bloem van de lipjDen der menschen, iemand die

op aller lippen is. aji aai ikh cio rn asn z aaji\ de bloem

(het sierraad) van het hof. cioiidi kii cei \ spr. (vrian

(rn En topaas, aai cei aai nh \ zeegewassen, die op ko-
,K^en ca L

, . •• O . O o O /f
raalsteenen groeij en. ko cei cm *q \ cki aai rui tW 'T vuur-

werk in de vorm van allerlei figuren. (KrKEicKnoji

(kji/)\ benaming van een bijzonder batiksel. (kimkei\

benaming van de pasangan ^.w cei cei nn (ki kh cei \

benaming van het letterteeken &&w — amicncÈhs

lijidJiHn^ bloemen, in den ruimsten zin van het

woord, bloemen en bloemheesters, fig. het sierraad

van iets; de vrucht van iets ; en het beginsel van

iets, dat er als vrucht uit voortspruit. — xn Èi\

xrntKn\ als een bloem; en wit katoen verwen of

kleuren , door het bij gedeelten in de verf te doen

naar gelang van de kleuren, die men er aan geven

wil, zooals wit, rood of paars met groen omboord,

wit met zwart, geel met paars, enz. — dïi(Èixi\

bloemen voortbrengen, bloemen dragen; bloemen

strooijen. — ajitEami\ naam van een van de zang-

vnjzen, die xaxn^xmiKijj genoemd worden. — <kyi

(ÈixnrKijj\ (ki Kn nn (rn/i\ geverwd, gekleurd katoen

of kleed, om ,kh (Èi xn imj \ (kq oji (kti t> on
/j

gebloemte

;
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bloemwerk; met bloemen of bloemwerk; bloemperk.

':'/ ÏÏ0
V(Kiamniihn/) en tui oji aai t) aa/)\ KI. van aaiaez Zóo

OJI (ui aai nri&2
(Ui(U)onn^ uw aa/)\h2T

aai tEi\KD. van aai (eiw — (ti (ei \KN. inhouden, vol
ca 11 en

water zijn, van water zwanger zijn, van donkere

wolken {vrg. aaiaifÈiz); zijn inwendige drift inhou-

den, met moeite bedwingen; de tranen, die in de

oogen. komen, met moeite inhouden; een klank, die

met een andere zamengesmolten is, in zich bevat-

ten; bv. «JKnicrh {voor iui (arriMÏ) cci(èiajn\ het

woord (cvrjiorh bevat het woordje iltï in zich. —
aai(EiiEi\ of aaifEiiEivia^^iaaviaafiy met nauwe-

lijks bedwongen tranen, met tranen in de oogen.

aai o?) (Ei

z

\ kn. water bevatten, van water doortrokken
f fn '

O
ca

zijn; het water houden, als het niet afloopt {vrg.

(hm (Ei); ook naam van een zeevisch. MiwèaM/m

rn(Èiz\ zwellen van tranen, van de oogen, die hoe
ca

langer hoe voller van tranen worden. ca -n (éh i \
f co

onder water zetten ; iemand volop te drin-

ken geven {vrg. cmontÈiz). — aaim iet i ici aa i\ over-

dadig drinken.

om (£i \ zie on ihm z (èi \\

(lea ( ca

cnaaiz(ii\ of <h,miEi\KN. een soort van zeer groote,

bruiuzwarte hommel, die in hel hout nestelt en het

invreet, a~i nïrn ,wn ? Èi \ of aa riaaiz(èi\ zoo bruin
"V. f ca J l ca

en glimmend zwart, als de vlerken van een hommel,

van tanden, c&i thJiaiaaz tèi \ de zwarte (hommelkleu-

O
rige) tijger. ai aai ? (èi hm ai(cnz\ een zwarte hommel.

on aai? (Èi (Ein^\ naam van een gending. — (otaztëi^

of ei ei\ gelijk een hoinmel;

(in ie i (hm ni k spr.— (ei (ei (ei \ rei
II ca -f Ica I] ca

brommen , knorren.

of (TJtClZ

.. o
;
(El (Cl >

(Ei ii (ci z (Ei ci \ aanhoudend op iemand brommen,
co 'co l '

iemand beknorren.

O O - O -O
thm (ei (ei ihmji of aai (ei ip aaij^ zie om op ,iayi\

ihoiiEi\KN. pijnlijk, krampachtig gevoel, en dat prik-

kelend gevoel, dat men de slaap noemt; onafgedaan

blijven, van regtszaken.

vjihcmtEÏsKN. 1. zich op den grond rollen, zooals een

paard. 2. tp. klein blijven, niet groot worden, van

gewas, o*:
rj

(ei r] aai z gei\ naam van een klein soort

van betelnoot; ook tnamz(Ei\ een klein membrum

virile.

<hm,Ei(ci\JLi$. naam van een struik met welriekende

bladen, die bij de spijsbereiding gebruikt tvorden.

(untTLitcn
Ora (hm cei cci \ een soort van lang welriekend

gras, dat vanzelfs in de lucht trilt, ntajiz {of ra

ah) om (Ei (ei \ een vreesachtig mensch , een bloodaard.

(hm (ei

o

(hm aa cmnn aaj\ zie bij oji (hm \\

O
n !Bi(KijOhnn\ zie bij (uiithji aa n\

rrj(Eizcm\K-N. een heel groote spinnekop, huisspin

{vrg. aai (Eicm\ (hm (eicm ïcci aai en aann asn (tuin) ; ook

zva. (hm ir) asii aruin\ 2. ai tvn z (ei ^ mi (n tèiz cm \ spinneweb.

(hm (Eiam\ of aai (Eicm\ zie bij ajicmw

O * o
(hmtEicm^KN. een groene ronde tuinspin, kleiner dan

(Ei (ui aa aan {vrg. aaion (èizmn).

ik7ïot»nkw. zva. (Eiaaoai/i\ vogel {Skr. khaga). aai

cm (ui (bii \ de vogelvorst, arend, Garoeda; ook naam

van een slagorde {Skr. khag apati). am(ncm(m\
Q

zva. (hm cm cuiasnw

rnihmcrri^KN. te bewegen, onstandvastig, veranderlijk;

wankelmoedig; bewogen worden, van een voorne-

men afgebracht worden
; gevangen , verleid worden

,

door list of vleijerij. en ajn z
<-n on (hm cm ^\ niet te be-

wegen; onverzettelijk blijven {vrg. asnem^). — cncci

cm^ajïi\ iemand hinderen in een voornemen, van

een voornemen afbrengen. — iiacicni^ajn'n'hm\ iets

doen wankelen , iemands voornemen doen veranderen.

(hmrncm((ho\ zie bij (hmcmw

rhmcm,i<iifj\KN. zich in staat gevoelen of achten, om

iets te kunnen doen (vrg. (hmvnoi).

arntn cm zarnjj\ kw. poort {Sd. spoedig, haastig); kn.

half, ten halven, middelslag. (viajLi(hni(n(rnz(hmn\

wajang-poppen, die te kleSn zijn, om groote, en te

groot, om kleine genoemd te worden, nri oji z ihm vi cm

z

itrnn\ iemand, wiens taal maar half zuiver is, zoo-

als iemand van Bagelen. (hmrnarm'hni a^i laaixiui (hpjj\

benaming van een wijze van de dodot te dragen,

waarbij die van voren tot aan de knieën hangt,

(hm (n cm z (mi &n m\ naam van een zekere melodie.

<HT}-ricmasn/i\'K'N., (hm cm n asnn\ poet., schrikken, van

iets schrikken, verrast worden, of ook vreemd op-

zien of ophooren; verrassing; plotseling, onverwacht,

zoodat men verrast wordt {vrg. dm on as: z asii^ \ mi

cm(Ein en (na^zrtiw De grondv. is rncrriasruï). cm
a

en ei om ri cm asn/i\ verrassen. — ar)rnomas>)\ gew. ca

<ncmasp(ncmasii\ of acioncm asn oricimasü\ iemand schrik

aanjagend, verschrikkend, verschrikkelijk. — on ai

(ncm(isiiai(hm\ iemand doen schrikken; iets 'plotse-

ling of onverwacht doen plaats hebben; schrikwek-

kend; verschrikkelijk.— thmnicmasii thnji\ sekrikachtig.

19*
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aairnxm 2^

aai 01 cm zcruiji\KN. belet, verhinderd worden, door dat

er iets in de weg komt (grondv. (unrncrnzcruiji of

encmz(ruin\ vrg. ajioicmzauiii). — xn 01 cmz arm \ of

cci rn crn z nui 01 crn z ojji k iets in de weg staan ; hinder-

lijk; ook iemand door een vraag in de war brengen,

verstrikken.

rn(HTi?<rn(nj)/i\KN. deernis krijgen, begaan zijn met iets,

iets niet over zijn hart kunnen verkrijgen; deernis

(vrg. cui trui cuin en oiojnzTioiasnam).

aai cm n asnji\ zie aai 01 cm asnji\

aai cm (ejiji\ zie bij (uhoicmzw

aai cm (&ij)\K~N. verschrikt worden, als iemand de schrik

om het hart slaat; met schrik ontwaken, zooals

door een droom (vrg. aan rn cm asnji en dn ai aai asnn).

— xncm(En\ en xnarn (eooi aai \ iemand hevig doen

verschrikken, den schrik om het hart doen slaan.

nn(Kri2cnicmjj\KN. tegenzin hebben tegen iets, bv. te-

gen eten of drinken of tegen te voet gaan.

ai aai z cm \ zie bij ojncmw

aan cm co aaji\ Kramd-vorm of ed. van aai crïi xn aan\

zie xarnxmw

f
aai oii xn Qfin\ van cm \ KI. zie xa rn ccn \\ en. zie bij cm w

arnxm\ 1. EW. zva. aai oji ojiji\ xrnxn^ en cm (is: cm n\

2. EN. zie bij (unxmw — aai urn aai xm \ 1. EW. zva.

cm as cm as: cmn (vreugde; scherts, kortswijl. G.).

2. en. gegeneerd; van het hart wankelmoedig (vrg.

ceji rui (eji orui).

oaixm\KN. zak van gevlochten biezen of gëbangbladen

(vrg. oaicinasnn en ooiti).

aaixrn\ zvv. ooi g?\\

aanoixmt\ ooh wel aairnxmz\ (in Bagelen) N., iei

cnojvctJisK., buffel (Ml. karbó of kar bauw ; Skr.

mahis a). aai ai xmznji dn \ naam van een soort van

tor. aai ai xmz cm oitiz\ een bijzonder luidruchtige

O
wijze van gamelanspel. aan ai cun z cm cm \ hetzelfde

in Banjoe-mas. oen. rn cun (k<i aui cci asnn\ naam van een

van de zangwijzen, die tengahan genoemd worden.

(Ei) ai xm oji xm ojui xn aan\ naam van een Kawische

..o o .
.:.;'•

zangwijze. aai n xm z cm ti \ naam van een riviervisch.

aai rn xm z di cm ,? \ een bijzonder fatsoen van een hals-

O

vorm van een buffel gemaakt; een spaarpot in die

vorm; tot een buffel gebruikt worden, als men op

handen en voeten kruipt en een kind op zijn rug

laat rijden.

rulleneen q\N , (hj)(ia(uui\K., (Knxaaa (K7rt>ED. alles, alle,

allen ; ook wel van twee voor beide
;
geheel (vrg. oji

rnaai^ en cnxm2). aai on ccn 2, aai en (cm % \ (QxaajuirQ

xa ajin \ in alles , wat het ook wezen mag. xmiuirnaai

O
"X

aairnim^ zijn heele lichaam. ckJcuj rui 2aairnxm^\

alle tien.

(Efi 2 0j) cm aai

cnauizrnTizaainqxm^ aUe Deide. tuiinojm

cnajn?\ in 't huis is alles rook, alles vol

O

sierraad, dat door kinderen gedragen wordt, aai

q„ o O o a
rn cun z onn (En (eu -Ji asn ~majiorui\ en xa aai rn run z oji as: \

spr. — cun rn xn z \ en. als een buffel, buffelachtig;

ongevoelig als een buffel. — aai ai xmzaji(han\N., (Ei

tn(un(Kji(mjj\K., wat op een buffel gelijkt, iets in de

rook. a^aairnrcn?_rrj(un\ oji (ia ajinaaaji aan\ alles (of

allen) te zamen, gezamentlijk; in 't geheel. — co

aiam?(i,n\ ccni na lu iki\ alles verrigten; in alle kun-

digheden thuis zijn ; van alle geregten eten. xnoixm^

(un\ of xnrixnixm\ in zamenstelling verkort 01 xm^

iuii\K$. een titel van een hoofd, die andere hoof-

den onder zich heeft; bv. na isi xn rn xm

2

ojii \ eenDë-

mang, die andere Dëmangs onder zich heeft; ceiioicui^

x%\ en -n xa rn aa ^ xm \ van zulk een hoofd, die

reeds den titel van (siojiji of ti rri xa aan heeft, tui

o a j,
rn (ei ti aa ai om 2 mn \ oji ai ca ti na ~jr> xn <w cun 2 (un \ of

mi itcirn on 2 ajn \ naam van het hoofd van alle prin-

sen en leden van het vorstelijk huis uit vrouwen

van den tweeden rang. — aai ai om ^d/noi*o\N. zva.

(1^1 aai rn ajn 2oi (unw — (UKcirnccn qtun aan ofajicci

rnarn(b^(Hijj\KN. het gebied van den Pangeran-ngabèï.

aairnccrizaaj)\ EN., aairnccnzaan\ poet., hof of tuin

achter een huis; Ml. tuin, plantage, aai rn xm z aa ~m

aiji(Kin\ wilde hof, een niet aangelegd gedeelte van

de aai ai ccn z aan\ ook een ongeregelde koffieplantage,

die zonder dadap-boomen, en niet met geregel-

de afstanden van den eenen boom tot den ande-

ren, in bosschen of zoogenaamde woeste gronden

wordt aangelegd. — ccio>xrmaaji\ zich in ien hof

bevinden of ophouden, ai? in xm z naai xm z aa n\ zich

gedurig in den hof ophouden; ook een tuin in ver-

schillende perken afdeelen. aai aa rn xm z aa ti xm z aa

aa\ met ronde perken aangelegd. — ccirnxmzaa

ai aai \ of xq 01 xmznqoi aai \ een vrouw (wegens on-

genoegen) buiten het huis in den hof afzonderlijk la-

ten wonen. — aai ^ xm zaa aan \ moestuin bij een

huis, al is het juist niet achter het huis. — oji

aairixmz mtMV)^ tuiugrond achter huis, en zva. aai

nixmzn£}aaji\
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aai ai am 2 aa/i\ zie aai on arm aa/)\

a q . o Q
aaiaznami ?\ zie aaiamnnw

mio\kn. 1. #c<?. passief van ajnam\ anam\ ver-

schaald,^. #<m iets daar de beste geur of kracht

af is, zooals kokosmelk van de tweede pers, en van

iemand die niet in de beste reuk staat. 2. aaiam\

of aai am \ (Ar. chab ar) zva. oji asn \ wat men ver-

neemt door het zeggen van de menschen of door

meêdeeling; tijding, nieuws, berigt, gerucht; het

te wezen. —

gerucht zegt, dat (U aai am \ zva. oji tvi asn w

oji aai am <n aaji\ ook wel aaiamnrn en cui <Kii

/
amnnaaj^ wat berigt wordt, berigten, tijding; rap-

port, rapporten.

aaiam\ 1. Ar. jj£ ,
groot, aanzienlijk. 2. Ar. j!x,

oY
'

voorbijgaande. on rLi (&i am \ de voorbijgaande (tegen-

woordige) wereld, in tegenoverstelling van ananji

(&i^Aiun\ de blijvende wereld, de eeuwigheid.

aaiam\ zie bij ra\\

aai(cn\KN. twee stuks rottingmat; en een stuk lijnwaad,

genoegzaam voor twee bëbëds of sarongs (eig. hetz.

als iuiicejI\ en vrg. aaiajuiq). Zóo
co

o O
vui (Eii ~ji asn ^a aai

O S
am\ en ara en oji ?. <ni „malnamw — aai am t> aa n\ zva.

aaiwnaa n s ook van een vel leer.
ca l-JI

aaiam^KN. omgeroerd (vrg. ojninmnji). — ariam\ iets

omroeren, zoodat het onderste boven en het boven-

ste onder komt, ook door' scheppen en weer uitgie-

ten. arnamaaiaaa:ri\ door elkander geroerd. — aai

a:7inr,aaji\ omgeroerd; fig. ruchtbaar.

aaiam\ Ar. kibr, kn. groot zelfsvertrouwen , hoog-

moedig en vermetel vertrouwen op zich zelf; groot

zelfvertrouwen hebben (vrg. asn aaiam),

aajam^ aaiiam\ of njaai2\am\ Ar.
(
c

T
ji' , k o eb ra,

het vr. van j£) ,
grooter, grootst. ttn 1111 rn aai z iam \

een boete, die wegens een moord, waarvan de dader

onbekend is, aan de bevolking van de desa, waar

de moord gepleegd is, wordt opgelegd. asn oaji ceji asn

\am\ de groote opstanding, in tegenstelling van de

kleine ( o ^p), waarmee de zondvloed bedoeld

wordt.

taiam\ Ar. .X3 > KI*. nji(h.irnm ojU aan n KI.
,

graf (vrg.

inaai^ oji asna\ <i& T) asni (Bi aai (&Tjl).— xrj xm \ iemand

begraven. — xjiarixm\ het begraven. — aaiamm

aaji of iu aaiam nn aaji\ KN., tu oji arim x,vi aaji\ KI.,

grafstede, begraafplaats.

Y
m\aiam\ kn. wat iemand of iets zich toont ofvertoont

(nxn:arini\ iemand iets vertoonen, ten

Y
toon spreiden, uitkramen. — ai xn am no ai aai \ iets

vertoonen, ten toon spreiden, uitkramen.

CY ,.. CY
on aai azn \ zie big am \\

rnaai2[arn\ zie aaiamw

ariaai2am\KN. tijd hebben tot iets, i

men (vrg. aaixjn)

gelegen ko-

rnamamni\ tot iets de tijd

nemen. — rn xn 2 am «tï ai aai \ maken dat men tijd voor

iets heeft, tijd voor iets vinden.

o o -Ooo , 7 D o o O o
aaiajimns of aaiamni\ ook wel on rtm <~n \ N. , aaiam

ann?\ <mamajrn?\ k., gesneden, gelubd, ontmand.

O o o . o O o o O
a&: ti aa am t) \ een rum. (ko ajiaanam^n\ een os. tut

O o a , , . 'O
(Ui(K,iam'~n\ een namel. a^enanm (of x/n vu rei n) aai

o o , n o o O o a •,-,,
amni\ kapoen. — artajnni\ (ciama:rn?\ lubben,

ontmannen; een haan kapoenen.

aai [artjiaijj\KN.; (ci[amaaijj\ met de vlerken slaan of

een slag geven, aai \am !hn aa\am aaiji\ elkander met

de vlerken slaan.

O * O D , 7 O O i

aai am aai n of aaiamaai/j\ ook wel aaiam cm/)\K]$. vol,

gevuld; vol zijn (vrg. imam aai n en ajnamcmji\ De

grondv. is amaaiji of amaaiji\ Vrg. ook ajina?).

O o Q , , , Cl Q
a,ii am aai ~m a^i am aaji\ vol met water. — c? am aai \

of ojiam aai \ iets vullen, vol maken, opvullen, op-

proppen; een ruimte geheel vervullen, ook van een

geluid, zoodat het overal gehoord wordt. — aaiam

aai/j of aaiam aai x\ het geklok of borrelend geluid

van een onder water gehoudene kruik, kano/flesch,

O
als die vol loopt. — anamaai/i of (&am oayi\ iels

zóo vol laten loopen. — aaiamaaiji of aaiamaaiji\

zie beneden.

aaiam aai n\ zie aaiamaaij\

oaiam
l

aai/j\KN. de long, longen, van een geslagt beest

{vrg. aui(Eii^Ji). aai afnaai xrriaai n\ zachtjes met de

vlakke hand kloppen, meestal op een zacht lichaam,

zooals de buik. — ajiamaaijj\ op iets zachtjes met

de vlakke hand kloppen.

der zie bij amoaij}).

O
(irriaai\ mv. (Een an-

O
aaidmaaijj\ zie bij ajnamaaiji\

O
ai aai am aayi\ zie bij ajnamaaiji\

rnaaii(rjam2ornji\K]$. in het water gestoken, van een

hand of voet of neerhangenden tak (vrg. (ri[aaiz

(narmaayi of ^2^012^). on aai 2 <n am 2 rn arnz

tnamzaaip de handen of voeten in het water ste-

ken en er meê in plassen, bv. om ze te wasschen.

— (naziirnazyitaayi of ari(ai2on(cnnzrriaauonamzaaifi\
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o
arnrnxm asnj>\

met de voeten in het water plassen. — a^hrnzr/xniz

ihmxnn\ een kom van glas of metaal, daar men de

vingers of handen in afspoelt, vingerkom.

acnxm asuns xcnxm xsnn of arnarnq\ Ar. &xs£ > naam

van den tempel te Mekka, (hm xm asn tnji ^\ of xrnxm

(n asn z rxi ^\ de tempel van God.

om om asnj\ zie bij asnasnj\

O o
tH7i(cnasnji\N. om asn n en ai OjTi cm 7xi,i\ KN.

,

vlug

gauw, gezwind, spoedig, urn xm agixniasnnx wat gauw,

voorbarig, tui atn asm asnji\ vlug! gauw! gezwind! —
O afwisschen

.

'ziaznasnjjy KN. iets, zooals een schotel.

afvegen, met een doek; (ook iets wegrukken. G.).

—

(bi.imasi)<n*m\TX., iemand haasten; iets bespoedigen;

maken, dat iets vlug en gauw gedaan wordt. — aan

ccmasti(mji\ vlug, op een vlugge wijze of met spoed,

gedaan.

afn£iiasnj\KN. geklap van de vleugels, het uitslaan

van de vleugels of het met de vleugels klappen, van

j o o o s o r> ^ r>
een vogel. acnacnaznasnii of ttrn (xm asno asnn\ aan-

houdend met de vleugels klappen, klapwieken. —

O O

O O
iets, zooals een doek, schuddende

o o O O
uitslaan. ,ti imxnxiuis) ir),hm \ met iets, als met de

as) '«t, <

vleugels, klappen. arnt&iasmasnji of arncEJia7nasnn\

van een jongen vogel, zoo oud zijn dat hij begint

te klapwieken of te fladderen. — wnoGnasnrïs

der, zooals van een vleermuis, een vaandel, kleed

of zeil, daar de v:ind achter komt.— aan (&)asn asn n\

door gefladder of geflabber gedruisch maken.

arnas7iasnn\-srs. alles of allen weggevlogen; weg, ge-

heel verdwenen, zoodat er niets of niemand over-

blijft; allen weggaan of vertrekken; ook een waai-

jer om muggen of vliegen te verdrijven (vrg. xtnxm

asnji \ ooi aji xmn en ri asn oji ^1,1). x~n xm asn zji xmn

\

een waaijer van pauweveêren, zooals die tot de staat'

sie van een Vorst en bij een huicelijksoptogt van

prinsen en princessen behoort, xm asn xrn xm 11 asrriasn \

uit het oog verloren. — dsias7iasna\ iets uit-

kloppen of uitschudden: niets over of in laten; ge-

heelenal van iets gezuiverd ; kw. vertrekken , op reis

gaan. — asiasnasn\ iemand met een waaijer bewaai-

jen of wind maken, asnnr^ajct am asinagt\ spr. — xn

as7iasnx)xm\ iets uitschudden, uitslaan; en allen la-

ten vertrekken , zoodat er niemand achterblijft. —
om een asri «snfl\ zva. xn ei xm asn/j\ en wegvliegen , van

een vogel.

(hmiixmtkri{)\KN. vel of blad (folio) papier, ni-hz

ii xm 051X1 \ twee vel. — xrn ri xm asn xnj\ bij vellen of

bladen; de bladen van een boek, in onderscheiding

van den band.

hma:rias)ij\KN. geheel bedekt, bv. met een deken, als

men slaapt, geheel onder de deken.

rnxrmoixm asn/js zie bij 71 asnz rj xm asn n\

on unz nri xm z asnn\ zie on xm z 71 xm z asn n\

O O O
,hmxmx~ij\ en xrn xryxm x-in v xrn xnxm'Ki n en unxrtxi

.wmkn. nat, doornat, van iemands kle'éren (vrg.

arnonaji^\ xrnonaji?\ en aftKijiasna).

/na<nza:ii&.yi\KT$. kool (Port. couve. Vrg. acnaxni

Omi rt xn z aj) iuin \ zie

aan asriauijp Ar. j»jkï> aangenomen, verhoord, ver-

hooring; aanneming van een koop (zie bij ajnx^xmji\

en vrg. asnm.si). xm xm, rxi ^1 on xn z xn r> xn\ zijn ge-

bed wierd verhoord.

(hmr)xmrxi(t\K8.; aan ri xm 1x1 na n\ op iets verlekkerd

zijn; iets zoo lekker vinden, dat men er niet van

uitscheiden kan.

Oxm on xm z w

O
l"»il;i\0. rook; wasem, damp (vrg. xni x~n x~in\

ihjjje] asn n en ajimn). — ^hij ,ki xm<rxij]\ rooken, dam-

pen; opstijgen, van rook of damp; uitdampen; als

een rookwolk, in een zwerm, zich bewegen, bv. van

sprinkhanen en vliegende witte mieren. — asiasri

11 1\ iets berooken met het een of ander. — asixm

axi<nxm\ met iets berooken.

(hmamru/isKN. de buis in het membrum virile.

O j. o-n O C Cl
xn xm hma of ihxi xm hm /1 en .hti hii xm hm/j\ KN. naam

van een boozen geest, in de gedaante van een vleer-

muis , die zich door een geklap als met de vlerken

laat hooren (vrg. ifoixmihmji of atnaznacna).

O
aai opnam n\KN. lui, traag, van een trek- of lastdier,

O
ook vadsig, van een mensch (vrg. ornaAaains ro <l/i

shmn en xrnon(h,ixci!)).

r> hxi xm asn q\ Ar. ^JuJi', kn. de hemelstreek, daar Mek-

ka in ligt en waarheen de Mohammedanen bij het

gebed hun aangezigt rigten; ook hemelstreek, ontnn

xm asn -Ji asnji\ de vier windstreken.

<n7M77?^7\kw. van het spoor afwijken, afdwalen; afge-

dwaald (vrg. xmx^ixmn en arnaji).

n
zie bij xm om

»<-.
unaniem

n o • 7... o o
xm xm ,7X1 ,hmjj\ zie bij xm xn hii

fp

a<nxm oji ooji\ zie bij xm Xj1\\

xm xm tfr xn n\ zie bij xm om \\
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(fnrm iiiao/]\K8. bode, ordonnans; naam van een ie'

ambte bij de Javanen, wiens voorname werkzaam-

heid bestaat in het dienen als bode j dorpsbode. (ei

O
i kti ,un ixq hm xm nu on ,7\ zie bij hmxji w

ohi xm óm hm n\ Pers. \j£, KN. kabaai.

arn xm i hm hn fi\ zie

(hm «77irn n hm on n\ zie bij xpj/jhm\\

ihmxrnnxnihn^Kvr. zva. (hm 77 «777 z xm rmp

o a . o
(hm xni cmjj\ zie hiixm<hmn\

hm 1577 ,7777 (hn/j\ zie bij xm xm x^in^

G) . ,.. G)
^

(hmvv\ zie bij vrjinw

xi(hmzv:n\ zie bij xjnxrnw

nr> (hm z Ti ,7777 1 \ 1. N. zie bij <n xm z rj tuh z \\ 2. KN. gor-

dijn, behangsel om een bed of een ledikant; slaap-

steê met gordijnen; ook een soort van praalzetel van

wit katoen in de Soerambi, waar de Vorst op zijn

dampar zit, op garebeg in de maand Moeloed van

het jaar Dal. v om z ri azh z vu 077 \ bet vorstelijk staat-

siebed, dat slechts zveinige dagen na het huwelijk

gebruikt wordt. — xi xm z n vh z xzion n\ ledikant met

behangsel; het staatsiebed achter in een Javaansch

huis, vlak tegenover den ingang (vrg. xjix^crn(hnx\

1. bij xmiKam/}).

(hm vi \ zva. xm v> w

<hnixp\ KN. honderdduizendtal (Skr. kóti, tien mil-

lioen). oji(hmip\ honderd duizend; ook voor onuit-

sprekelijk, bv. oji

frnrnipayi of(77777 hll VI

O o

O a O O
,7,77 .77 J OJI «77 «577 -~? 7,7 (Ui hQ XJ), XVIW

elk honderd duizend. -

ihm ïni 77777 xpji \ hondderdduizenden , bij honderddui-

zenden; ontelbaar, een ontelbare menigte.

O
(hm vi \ kn. een pnestermuts, een spïtstoeloopende muts,

die voornamelijk door priesters van den ouden tijd

gedragen wierd.

*.77 777\ n., ,7,77777% K. , vesting, burgt, kasteel; stee-

nen ringmuur, vest of burgwal rondom een stad

of kampoeng ; regentswoning, hofzetel van een re-

gent (Skr. koeta. Vrg. 77777777,757»). hmhmxri\ hm

(7.77 777 \ zijn burgt of hofzetel hebben. mnarnapoji00 Ci o ,'..,

(hm _^\ en ,7777 ,e? vm ,7,77 777 oji h.i \ spr. — «77 xp \ gelijk

een burgt. «77 777 tuivi «577 zon in zich in zijn eigen huis

verschansen, halstarrig weigeren zich over te geven

of aan het opontbod van de overheid te voldoen,

van een weerspannige, xm e 7 ari 777 7-77 m tui » mi z xo/i\

spr. — «77«77 7Y7\ X7iipxn\ ergens zijn hofzetel ves-

tigen of houden; zich tegen iets verzetten.

(hm 777 \ \ K. Zie -77 7,77 ^ V

Cl o -Ca
(hm 777 ^ \ zie (hm «J7 <> wOO
(hmvj^\ of hm 77 vi

z

.? \ KN. vuil , morsig, slordig {vrg.

c>cy o
«V77«7J.?\ «77,7577^\ (T07(&7\ X.1 cm XCl X en (77 «07 Z (77 ,1777 2 )

.

O O
17,77 01 tpz^\ zie hm vj ? w

xmxp^\ 1. KN. bemorst; zich met iets bemorsen of

bezoedelen (vrg. hm^~n?\ hmvi>\ en oiixrnxjipi).

2. kw. zva. 77 777 z 77 7X7 z 777 hn n of'w>aar's chijnlijk het-

zelfde als .7,77777). xli hm _ü aj) hm op q \ spr.

7V77?:y?\KW. zva. (rLijris (of misschien hetz. als hm

«577). — tuj<vi?\Kvr. zva. ;jp^ KN. onbeschaamd,

zich onbeschaamd ";edra2;en. 7? 777 z 777 77/ ? \ een schaam-77 777 2 777,777^

teloos, gemeen, mensch.

«v77 777«^??\kn. hebzuebtig, begeerig, inhalig, geldgie-

rig, schraapzuchtig; bebzucht, geldgierigheid, schraap-

zucht (vrg. (ki ni hm ^\ en tcvrrm^).
I „ LuO •

7
.. O o

hm 77 «77 arifj\ zie bij tm vi w

~ï "y
W

-u- • -u' 4/ O CY C /
wn li\kn. huiverig, bevreesd (vrg. itmasn* hm vj\ en

CV.
op).

hu /.;\KN. het gekor van een gemak, als die bang is

voor haar tegenpartij; zulk een gekor maken; be-

o cy
vreesd zijn (vrg. hrtivi).

(707 777NKN. taai, slijmerig en glasachtig, zooals pas

uitgeloopen gom; zich als slijm vertoonen.

77 7,7} ?7 777 \ kn. tekort komen; ten achteren zijn met

een werk of werkzaamheden ; achterstallig in het

opbrengen van pacht. — 77 .777 ?7 777 \ ten achteren

blijven, achterstallig blijven. — 77 777 77 «7? ni 77 (hm

\

met iets ten achteren blijven; iets uitstellen. — oji

77 1777 77 vi\ het ten achteren of achterstallig blijven.

.7,7} 777 7,77 7 \7) r I. KN. naam van een groene duif. «K-77

,7,77 777 ?.77y7\ zva. oji hm vi hm n \ 2. N. in de spreektaal

zva. hm E7\ en «7? 77 777 z \ in den zin van met, daar-
co *

bij; ook waarom? hoe zoo? in een vrvag met be-

vreemding (Vrg. (7,77 7777). «77 «77 .7,77 ,7 KN. Of N.

zva. «77 777 j ook gezellig verkeeren met iemand;

ook in de spreektaal zva. hm(v\hmi^\ .7777.7577 (of xm

«777 ) ,7,77 7s7 777 7,77 1

N

een bediende, met wien de heer

gezellig omgaat. (E? <isiihm<pivihmj\ een familliare

vriend. — «.77,77 777 7,77,7 \kw. zva. om e? tu/j\ — <©i

,7.77 xp.7,77 1\ als gamël dienen.

(hm 77 «77,7,77 «,kn. scheut of jonge loot, die uit denstam

van bamboe- of suiker-riet uitschiet; uitschieten;

ook kardoes of schuine klos tot steun van een dwars

-

hout (vrg. <K)hm); en de kromhouten van een klei-
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ne prauw. ikv ri op ckv vu irvi ,y\ zie bij (kii xnicruji

\

arnri ipz ktmnkn. een wijde korte broek tot aan de knie-

ën, zooals de geringe Javanen gewoonlijk dragen

{vrg. {o^oji artan). — a<ninapz(Kna<tji\ znlk een broek

aanhebben of dragen.

(kii^iKiinxK'N. een geluid, dat een niet heel groot stulc

hout of steen maakt, als het tegen een ander der-

gelijk geslagen xoordt {vrg. apaann); ook taai, van

suiker, die nog niet volkomen gefabriceerd is. —
(Kii ei vp Kii/] of kii ei ip kv/i\ spr. zva. asn ei rn ,? w

O
arn <&i ip kii chn kji om

'^y/J^
spr.

fh-nipKii^KX. een geluid met de tong tegen 't gehe-

melte, dat men maakt om een paard aan te sporen

of om kippen te roepen; ook een kerf in een kerf-

stok. — (taiap acn <mji\KI. van ak am asvn\

ooi.vi Kiip E.W. de nagels korten, en de vier mid-

delste boventanden laten afvijlen {vrg. (kihi ipzarnji\

asiiasn^\ en lutvi). — cci vp .Kiin\ iemand een wenk

met de oogen geven, iemand informeren, in 't ge-

heim met iemand iets afspreken. — vivikik mv.

O o j. O O o— iKii vi kii ki 7 of Kn kii vi hiKhi i\ met een ander

of met elkander heimelijk een afspraak maken.

(hii v/iKn^KN. 1. naam van een koperen muziekizistru-

ment bij de gamelan, in de vorm van ee?i kleine

gong , en op een kruis van touw in ee rn houten stel-

ling liggend {volgens J. ticee of drie koperen ketels

op een houten stelling, als de ntaanricèiz). 2. wan-

trouwen, wantrouwig, voornamelijk van een man,

die zijn geld en kleêren zelf bewaart en ze niet toe-

vertrouwt aan zijn vrouw. aziimtHn e j hu vi kii i \ spr.

(Kiinr}Vl(Knn\K'N. aap (vrg. OJirnni). niaiiEl—i Kiinn (El ^l

ii^n il vi K~n j en u? il £7 -~i hti ri vi (kvkii rt vrt kii ,? e% riiptKni\

(Kii^npzKi^/j^K2s. afsnijding of afkapping van ledema-

ten, bv. van een hand wegens diefstal (vrg. asn cm

O o .

'

(jT?^\ (Knnphii/i\ w asn oji /i en tuicmapn\ misschien

het Ar. oUO . aai ri op z kii ei asnn\ r*. , tui aji tl?,i\ k. ,

het haar snijden, het haar kappen, ru .u'? oji op tui

(ki kv nipz3pin\ een magtbrief aan afgevaardigden

om een onwillige voor de regtbank te brengen, met

zijn afgesneden ooren aan de overheid te brengen.

O o o O O
(ki kii rn vp z kii ,n,i .kv ,j en iki hu ii vi z in v> ici \ naam

van oude muntstukken ter waarde van vier en van

acht duiten. — (ei TjipzKn i\ iets afsnijden, afhou-

wen, afhakken, doorsnijden, doorkappen, doorbre-

ken, afbreken, afknippen (bv. een nagel); ook een

mat of zeer gevoel in een been of in de beenen heb-

ben, (ei ri vizhy.rL]\ den hals afslaan, onthoofden.

— <gï n ipz hii\ mv., en iemand iets afsnijden; N.

,

(Ei cm au \ K. , het haar snijden, knippen of scheren.

azinriviz kii kii Kii \ (ei (ui (TL i Kii ki(kïi\ de nagels kor-

ten. xn-nipzKii(KfiiJixji\ of oji r> vp z arv <nm \ kort-

wieken. — mirivizK-iicHi^ afgehakt stuk; afhouw-

ing, onthoofding, of iemand die te onthoofden is.

;K-nviKiifi\KN. een jonge kip, kuiken; ook een tot de

rijkssierraden van den Vorst behoorende , met zijde

overtrokkene kokosdop , dienende om te rooken door

middel van een pijp, die lataran genoemd wordt,

en afkomstig , naar men zegt, van Sultan Agoeng

;

ook naam van een plank met scherpe dorens, lange

takken, kleine bladen en kleine gele bloemtrosjes.

— vi ip,kii /i\ een kuiken mak maken door het van

de hen te scheiden en dikwijls in de handen te ne-

men en te voeren.

rnKnzipK-n/i\KS. een kist of kistje, waarvan het dek-

sel met een rand om de kist sluit en er afgenomen

kan worden (vrg. oji vi); ook vierkant vak; ruit op

gekleurde stoffen, en perk of vak van rijst- of të-

galveld, kleiner dan fcv ai njiZiKiip ai .kii z ip ai kv z

vikii/j\ geruit, nn kh z .ip ina<x.ii \ kist, daar de wa-

jangpoppen in bewaard worden, rirmnz p^iirLiapiji\

houten kistje voor een koeloek, behoorende tot de

onderscheidingsteekenen van de jongere zonen van

den Vorst en van de ambtenaren tot een Mantri

toe. — Ti kii z ip kii ki ,p vierkante doos; vakje; al

wat op een rn mi z ip hii 1 gelijkt.

n kii z 11 p kii ri\ ongebr; nihiizriipmiihnpKN. met zijn

velen op de maat in het rijstblok slaan of stampen,

zooals uit vermaak bij maanlicht of bij een maans-

verduistering.

rriKiizrnvpza<ii(i\Ts. zie bij ifjKiizrj rnz v>7?\ — iiaziz

rn viz.Kn/i\KN. iets , zooals lijm, met weinig water op

het vuur zetten of smelten; amfioen koken; metaal,

was of smeer smelten (vrg. ^n./?\ en t^xii). —
cm rivnzri op z kii i\ het smelten ; smeltsel. — &« r/ vi z

rn vvnzK-na-n]\ wat dient om in te smelten; smelt-w
oven; koperen kopje om amfioen in te koken.

O CV
|

(kii vi kii \ kn. naam van een bloem.
OCY

021 rei kii \

iets ijverig zonder ophouden werken; gezet en drif

tig doorwerken. (kii ip £m nrt on 1 n dri ftig , te
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vurig, met overinagtige blijdschap te werk gaan.

km vihipKS. gekoer van een doffer (vrg. hiiii tai 11).

m tan n uu asn ? kx. het taaije zoogenaamde haar of

geelhaar in vleesch, zooals koevleesch, ook rihiu

11 uu\ genoemd.

vu vi v) n.ip kx. ; vnvivïivip iets met den vinger

naar zich toe schuiven of halen.

aai uiiuiv. ook wel taianrn 7vi i\K.\. rustbauk of rust-

bed, gew. met zitting van gevlochten rotting (Ta-

rnil kaitil, Tëloegoe katil. pk. Trg. uu ij evuii).

hu v) naj»\EK. stomp, bot; fig. van iemands bevatting;

botterik, .l?? tsrnn tn hii u> ihip stomp, onbevattelijk,

van begrip. — en ui i^i7ihii\ iets stomp maken.

aaitnaparun\'KS(. zva. hii >? tn ivi p en naam van een

roode of lichtbruine verfstof, uit olie, loog , fijn

gemalen wortels van patjé en bast van den djarak-

boom bereid , xcaarin men katoen of zijde doopt en

met de handen doorwerkt. — vniuiih)i\ katoen

of zijde verwen in këtèl ; een kleed vuil maken

:

vuil, smerig, van, iemands lijfofkleéren; verslaaid

zijn. — cnycjiyip katoen, dat rood geverfd zal

worden, vooraf in de olie zetten en kneden. — tai

oi.ipiuhin in këtèl geverwd.

j,hlt)i/,|\KX. gebrekkig in de uitspraak; niet vloei-

jend of onwelluidend, van woorden of stijl.

1.11 vi ivi\K.vr. zva. aai ii ip viif\ {een zeer verdachte ver-

klaring ; Skr. koet il a, krom , slinksch , valsch. pk.).

aai ui vi E7j < of ij tam vi vi c)| kw. zva. hii vi ivi\ in

7 u o O o
net spr. <n uu ? ui vi e? w ei 1 en 11 .-.

. 1 v~i v\ ei ^iicui

o O O o O o o •"
7 7.7 hll EJJ V,

- K - £? rJn hl. IC) 1H El Ih) hll i hll VI pi E)

au ei Eaa\ (In het Skr. is am, zooals um of em

in 't Latijn, de uitgang van het onzijdige en van

den mann. accusatief).

o . o
77 hii 1 vi vi o?,,i\ zie hii ui vi ei i\

O a - + Q . 77 .

mi ip iui\ of hii vi ïvi ^K^. naam van een kleinen vo-

gel met zwarten kop en grauwe veeren.

f) Q - j. o "

..

hi) v'i cp oj -hii vi vi kx. naam van een boom en van

de zwarte eetbare vrucht daarvan. Volgens J. is ook

hu hn vi de naam van een boom, waarvan het hout

alleen tot brandhout dient.

O 7) O
(hivvi vi^j ks.; hii vi m ip vi p zich geheel in de verte

vertoonen. Zoo ook vn 11 vii ? aa vi vi vi vi i\ — vi asn
1 t>\^ 1 >,^ 1 —

(

tai hj vi t_j i\ overal geheel in de verte zich vertoo-

nen of te zien zijn.

aai ip .-up kx . klein, van eenmensch; duiveltje, kleine

sétan. v) hi) vi vip een klein muntstukje, nam. een

zilveren dubbeltje (vrg. hmuhir iivn n ia \ en s?

nn). hii vi h) vi t_?;\ 1. zva. K7j ei ti vi uin\ maar
Lij " '' *- " —

'

«•«€,««-/*

van kleine voorwerpen. 2. knipoogen, de oogen ge-

durig open en digt doen (vrg. f,1111 in hi 1). — aat

nipvip knipoogen, en zva. hii èi ivi vi )\

hn >? vi i v) kw
^
kx. het geluid van galopperende paarden

(vrg. kii ip vi hiv)) ; ook naam van een muziekinstru-

ment , dat vanzelf's geluid geeft, in de Manik-maja.

1,11 vi t) wn y-KS. het geluid van trippelende of trippe-

lend dansende paarden (vrg. tatvtapi l?k77i); (ook

zva. *-.i) vi t) hi) ,j\\ "W.wb.).

n • ... nhn lt; hj vip zie bij hii vu hi vip

o f) . o O
MTl L7 7l7 77-/ 7\ 2"/^ 707 ?_7i X7 7^7 7\

M7 Ci ei n\ KI. een baukschroef; smids nijptang. — ,?J7

itffa in de bankschroef zetten : met deVI £7 7\

tans; vasthouden.

nyp-

ww >7 lt 77 vi \ kx. ; .7.7 vu hit ?7 lt 77 lt \ ongeredderd , «;«»

een ongeredderden boel, van slordig opgemaakt haar

van een vrouw , en van slordig om het lijf hangen-

de Meeren (waarsch. van ti hii ii vi).— wn n ui ii vi

maajp ontredderd, door gejaagdheid in de war ge-

raakt, zoodat men met niets klaar komt.

7^77 UI \KW. ZVa. hll T)\ ,7_77 7V7N ,70 70.l,T7\ .^77 77 7JÏ ? hl 1

en oei m m y* kx. een gebrek hebben, voornam, van

lichaamsgebrek; eenigzins gebrekkig; iets anders

doen voorkomen, dan men het meent.

hnvi ks. kromme, scheef vergroeide vingers hebben.

hi)vi\Kyf. zva. .vu ui "\ kx. van een arm, zonder hand;

van een hand of voet, zonder vingers of teenen.

asncm&ovp stomparm of stomphand. — tai uj vi

vi y- hij jvi E) hij vpvi hi p korte buis of kiel met

kraag, waarvan de mouwen tot aan of boven den

elleboog reiken.

ui ui) )i u'v ks . naam van een oude Javaansche munt:

-penning, halve duit (vrg. rihini.hi). ajionttaifiapy

een penning. <naai2^noJKntaimap\ (in poëzie ook.

77 7.77 ? --77 vi ui) «5»> en ii ^7 1 n') v) vi E)) penning-

poort, poort aan de grenzen van de hoofdplaats,

waar tol geheven wierd; de hoofdingang van een

stad of dorp. Zoo ook tö 7^ 7,7? 77 vi cïaai ip\ en enkel

~)
7 D * O o o m a

?^7 77 hii 7} tip \ bv. vi 77 .^7 77 ip vu xo ti w Ie üoera-

karta is vi )i nai 77 vi 1 of ?^ tai ?m V) 77 tai rj ip \ de

naam van een poort , waarmee men van de west-

kant op de aloen-aloen komt.
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<ri aai 2 ti xh z ,KN. ledig; ijdel, zonder zin of beteekenis,

zinledig, een ijdele klank (vrg. ti aan zricuiz). azn&ji

ti ili z n ip z \ een ongeladen geweer. <mamas»(&ini

en aan z 71 tip z \ spr.

G)
aai\ 1. KN. verkorting van aai aai \\ 2. aai\ of wn\

in deftigen stijl ook wel xtiuiis ook (uï\ vooral in

de spreektaal, en alleen in de spreektaal tun\TS.- t

a„ . Ou G) j> q G) 7 7 -
clii aai \ tui aai \ of mn aai \ soms ook wet un \ K. , een

aanwijzend vrnw., waarmee met nadruk gewe-

zen wordt op het volgende in tegenstelling van iets

anders of van het tegenovergestelde-, ook als be-

trekkelijk vrnw. die, dat; soms ook daar; en

als ki. zva. het b e zittel ijk vrnw. van de derde

persoon, aai (of ;kÏ) ojii oji aaij\ goed, met nadruk

ook zva. aua xni oji aai n , als een verlangen of bevel.

» O O „ Ou .. o j .

aaiteTia^n^., a/n<Kri(Uia<itHTi\K. zoo dan, nu dan.

o o o» * o
aai (ki hjw u n\ N. , ojii un oji a_j ui,uii\k., tegenwoor-

dig, met nadruk. Zoo ook aai oji asri \ of tunaaioji

en dat met; aai oji <unaJiaji\ bijaldien; <urioai<&i

» o

asn\

o "i vj j j. a» O o o Ou ..

<rm ik bid dat... i,?jff<7(/T)T)(it;ï.Km ajnoaunazm

(hi) hittj) ^ cv) ihi) (Ci cci (ui /) \ in dat land, daar hij

i . , , a„ .. O a G) o
geen kennis had. <i//? aai d asi tui aai \ KI. zva. (li xn (ui

^ajioajp

tuii\ zie aaiw

iun\ Md. verk. van (Kiiuih zie bij ojiiukiw

oai\ 1. kn. het geluid van een xannaaiz (vrg. xnuii ).

2. tp. verk. van nkaai\ bv. ohcmoai\\ 3. grondv.

^) - T G)
7i \ en oji aai \ en verk. van (Eifa

O . G)
van (Liih7i\ xn.u>)\

(uiiw 4. ii \ en (L7i<u7i\K'W. zva. o^ii^i^ lojiftLnasn

o o (?) O
aaji\ {oui ^xti,tei i (ui nirno zjjiyi ia z (ui /i\ ik.) 'k.i cbsij) en

aai (ki (Li (Enji\ smoorlijk verliefd.— <uii aai xn aaji\ het

voorwerp daar iemand smoorlijk op verliefd is. —
aai aai \ en tziu7i<uïi\ zie beneden.

m (un z xa <> th7i ei > \ of -n <un z xn ^ aai nri ca q \ KN. zich heen

en weer draaijen en wenden, zooals een zieke, die

rusteloos woelt, of een kind dat door heen en weer

te draaijen zich aan een behandeling onttrekken

wil. — 71 aai 2 xn ? aai xn % xnti aaji\ liggen of zitten te

draaijen en te wenden.

aaixnaaji\ zie bij ajnxnaa/i\

o • 7 • o
(UT) (O TH (U1J1\ Zie DIJ (L71 iCl (Ul/l .

ty . ,.. o Gr ^
>ri(uï)(ci\ zie bij mkc)\\

..O • 7 • O
triuii2U7iq\ zie bij ojt. run ^\\

Ou o . o o q„ q„ .,

cuii (ui),ui n of uu (ui (ui ,i\ en wwwjniv. en KN. moeite,

smart (Fr. peine); in moeite (en peine), bezorgd,

bedroefd; ook benaming van de zangwijze Asmiira-

yO O . . O O .

dana (vrg. (uh\ 4. en (kiciji^).

Ti ui) iri un (ui/j\ zie bij ti (un z o<in\

vi uil z Ti iuiiz (ui n\ zie bij ti tun z (uijj\

iuii3rmui\ (h7)un(ui\ (ununcuis of cmrCi (of (cricm

7Ly)) uii(ui\k~n. benaming van een dikke gouden

met bloemwerk versierde bracelet van jonge prin-

sen (Skr. kangkana).

(UT) uu asri n\ zie bij (likuii osiiji\

(uiiuii iteiijj\K'N. naam van een limoen zoo groot als een

kleine knikker en eenigzins scherp van smaak, die

gebruikt wordt in gebak ofin suiker geconfijt wordt.

7ituhz(ur)(itei(ui/)\K8. getroffen, geraakt.

ti uh Z(uri7-Liiuyis zie bij (uhuri tlij)\

(uiiuri (Ein\ zie bij (un (Ei/i\

iuhuii\KN. naam van een kruipgewas, dat op of bij

het vjater groeit en als groente gegeten wordt; ook

naam van een vergiftige kikvorsch of pad (vrg. iun

(uii en (ciiriuii2). (ki (urhuïi hii \ naam van een soort

van gebatikt. — (uii rmazi cutji\ plaats waar kang-

koeng groeit; naam van een drassig veld ten oos-

ten en westen van de Gladag te Soerakarta, dat

met kangkoeng beplant wordt.

G) G)
<h7i<hti\KN. stijf, onbuigzaam; verstijven (vrg. ïumun

O G) O G)s G) G) o ....
(unuri{\ iuihcm\ en (uiite^). {hii(uiiznnntu)\ stijl

blijven beweren oji huuti\ een stevige paal. —
G) G)

^iuiihii\ als een stevige paal, bv. te paard zitten.

Ou Q- . Ou O
wn<un\ zie uuun (uin\

(uii uii \ zie Tiuiizwii*

iuhuipKN. ergens op een bepaalde plaats moeten blij-

ven; kamer- of huis-arrest hebben; school moeten

blijven. — tciuip iemand beletten om uit te gaan,

ergens opgesloten houden, huisarrest geven, over de

tijd ergens houden; een kind in een hoek zetten,

of school laten blijven; ook zva. ^^V," zie ^n h^
— e? hii uii \ en (Ei >.ti uij \ zie beneden.

ti uii z uh \ of aai aai \ KN. naam van een groote water-

enkikvorsch:

(Cfl 71 (uiiz).

Cl

ti run z ti zoi z ri uii z aai \ (vrg. aai aai •

lij rn
:

(Ti aai (ei iuij\ kw. een weinig zigtbaar of ontbloot.

ti (uii ti (ei cuij) \ zie bij vi clti w ca (uyi

\

ti aai z (ei (Kyi\ zie bij iun\(ci (Kij)\

.o . 7 .. o .o G)
ao)(K)\-8., zie bij (lthuiw kw. zva. .L^*ic\ en -naai

(Layj\ — (uiiriM(uij)\Ki$. met elkander afspreken,



&ai(Ciumi?c)(HTn\

een overeenkomst met elkander treffen, zich met

elkander verbinden tot iets. Zoo ook am ra

I. N.. zie bij (uikhiw 2. C/dn.

rn(M)(Kl (Hl/) \

woonhuis van

oQ
een Chineschen pachter. viiKÏizcK-iomrnaats het woon-

huis van den Chineschen hoofdpachter.

(kii rn (Wikm\ zie bij ikikkjIW

.CY . ,.. a.CY
rn ikii (Ki \ zie bij un ki w

aai uui q \ of aitKhri mji % \ kn. niet vrij hangen ; slepen

,

van een Meed.

en (Kil rn ukw \ zie (KllUKl^W

a<ii(KA(run\ zva. <n <kii ? (kjiiwiji\

(nuii2(KAnjji\KN. verdraaid, verwrikt, verzwikt, ver-

stuikt;^, bedorven, verbroddeld; {waarschijnlijk

CY
zamentrekking van acnaji ikii ruiji\ Vrg. timtkcis bij

o <TX
(unaci).

(hnriaji ojij)\kïï. slinken, geslonken, van een gezwel of

zwelling , zva. acntncEJi-Jio-Jin of kii rn cei _? ckojj\

rnKinrn(Ki\KN. heen en weer roering met een lepel,

van iets dat in een pan gebraden of gebrand wordt,

Ci\ iets zoo heen enzooals koffieboonen. il (ui 2 r)

weer roeren; en een mes of zoo iets, door het op

een hard voorwerp heen en weer te strijken en om

en om te draaijen, aanzetten {vrg. rnKnzrntKiKiyi).

— m ihrii 2 m (ki xn on n\ een aanzetsteentje.

rn,kii (cirti/i\kn. het hoofd door iets zwaars op den nek

neergedrukt krijgen; ace.
o D

van (ei ui ruit.

iemand bij den nek houdend het hoofd neerdruk

-

en; gken; grondv. run (ei .ru/j\

en (Kii z (ki iciiji\ zie bij mhiK-i .vnj\

(hiirna^rru arin \ zie bij eun on ui ixu\

. (?) ... (Pi
aai(i^\ zie bij .u:\\

aai rn cm \ zie bij iuh rn cm i w

(Kiirncmd\ zie bij icvricmzw

(Khcm(Kri/i\K^. stuiten, staan blijven, steken blijven;

fig. geen gevolg hebben; en het gevoel van een ver-

hindering of teleurstelling ondervinden {vrg. unafiri
CxJ

cm/i bij (uncmicm/)).

. n z ... . o
hoi cm Q-iiJl^ zie bij ojii cm xi/i\

.O .O
tKiicmcma\ zva. (Hiicm(KnA\

ai (Kn (ei \ zie on kyi zcciw

Q. •
T .. Cl

<nKri(ci\ zie bij mwhiw

tniHii2(ci\ of (ntKïi éi \ kn. kunnen , in staat zijn ; ook

het kan wel, passabel {vrg. arnaji<ut\ en oiikikcÏ\

bij (Kn(Ki).

i(.i~?\ zie bij nhw

«^«ï<^. zie bij tJt^w

aci\ zie bij iw^\

&a\ 1. verkorting van (cntiaw 2. verk. van mncciiw

3. verk. van <io<io\\ 4. <io\N., (taxi (kijj\k.
} in poë-

zie en deftig proza rncua(Kin\ voorvoegsel tot vor-

ming van de derde persoon van het subj. passief

en van de qualitative Voluntatief {zie de Gramm.).

(ia {of rn na m ,i) (uixKcm\ door hem gepacht wor-

den, tui {of rn tui chiji) (ei asii cun (isii \ wees behoedzaam!

na (ki aai tui rn tui -ji\ geheel naar verkiezing

!

(lo\KW. zva. (KYiKiiiKiji kn. verkorting van cun(in\ in

(iq:ch\ {zie bij tunxn) en in <*>Q.,'"y)^ poet. voor tun tin

17 £7 \ in het spreekwoordelijk gezegde (uiiui {of un

(rhi<ui<rh.) tQ.nüJJ^ voor weer ingeslikt (teruggenomen)

worden van iets , dat iemand eenmaal gezegd of be-

loofd heeft ; even als het spr. tun (in>cia pi rui asii rniKi^w

{zie bij (Lanuiasiin).

I. KW. <ri tui of miw \\ mn v ia \ zva
7

c~

rn ui \ en uil (ki rj xa (kii ~m ri urn N\ — (un rn cm ann \ zva.

cmrnmi x,ii (Kin en tui cm ri tui dim ihiji\ en aan het werk,

aan het maken, bezig zijn. — (cirj(iaKn~mrnuii-\T$.,

tcir>(Ka<Kn~rn!Kn (ki/i\k. , iets, zooals kleeren , te ma-

ken geven aan iemand, of laten maken bij iemand.

TT Q»
II. KW. zva. rn(iarjpi\ en tiuuKiw

III. N. zva. xa\ 4. {in Banjoe-mas).

cia^\ of (ia \ KW. zva. ieiKn(ni\ en (^irjurmw 2. naq\

KN. een uitroep van ontevredenheid of afkeuring:

ach ! foei ! of fij

!

iiia^\ 1. KW. zva. (uncmrnmi {vrg. rn(ia\ I.). 2. kn.

(nxa^\ { ndeh) zie (uii:^(Ki^\\

rndaz^TS., asn(cn%\ engew. dsnicn ?\K., verte, afstand.

O o O o o
rn(iat^rn(im^r)(un\ asn cen $ (un ten % iun ui (nijp opzijn

O o O o Q
verst. (uin(iaz^ii(iad^rn(un\ (ki tun arn q asn ten % mn (ui

ini/]\ hoe groot de afstand {of hoe ver het) ook we-

zen mag. (uimrncKiz$\ een verre reis; een ver af-

gelegene plaats. rn&az^iKTKKi trrj(iaz^rn(Knrn(Ki\ ginds

en hier zijn verwijderd; het is een verre reis van

ginds naar hier. (KiKiKcniumidaz^ ajicKn asnxm q\

van verre komen. <&i <iui % (ia .rvi ntiiun rn (ia ? j \ de lang-

ste weg kiezen, run-n&a? ^N., (hiiirn^ of asn(cn%\

k., ver; ver zijn; ver verwijderd zijn. — mirnanz$\
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xa xm asnj)\

> - CiG)
d.i^DNK'W. zva. x.xi ia mi n\ ten oji\ (Li xxi ,^?t)\ u< h

of cuixxciaz^M*., <l/ï? w (K7 z .? \ KW. , aarmq\K., op een

afstand zich. verwijderen of houden.— xsi xx ia z ^ un \

van iemand of iets zich verwijderen; iemand of iets

vermijden, ontwijken. — (tionxaz^xmonxao^ xaunq

(lw fcfi thnjj\ iets verwijderen of verwijderd houden;

iets ver van iets afplaatsen, zetten of ver verwijderd

houden. — an<n(EMj>\ poet. verwijderd, ver af zijn;

kn. fff. van iemand die iets , dat voor zijn neus ligt,

niet ziet, en van iemand die zoo hot is, dat men

hem niets leeren kan; als ook van iemand, die van

een zaak niets afweet. — xai xi ia ?. ^ x,xi xnjj\ xm asn

asv q xm xnn\ ook vjel onxaz^ n/n xan en aSn en <> x_,xx (hax\

. Q~ CU O O
verte, iki tui) x,n w) on ia z .? xm xax \ (kx ooi xai xsneen ^ (en

a<ijt\ uit de verte. Ook xai on ia z ^ cun xnjj of\tni on xa z ^

O O o . O
(lv xaj)\ en xsn asneen qa,v xaj\ te ver. — oxiazqxi

on ia z ^ (Lil (hij of xjii ri ciaz^cvuon ia ^.? cun xn n\ en asn

(cd q asno q cun xan\ om het verst, bv. schieten.

ax iva z ^ xx xa z ^ aj)i xi xn\ zva. xixaz^xixaz qiiun\ en

aj)onnjaz2
i

onxaz^3jnon rK\\ zva. iki ri na z ^xx eva z .? on xm w

G)

en xxxmxa^w ook vroegere benaming van Këdiri.

(uixjipKVf. zva. xiccmmw
a
(U7^7?^\KW. zva. (cxixxccmw

aa^amaos zva. xaxmaaw

(iaqcurj'r-i\ zva. xaxmniw

&a$(uiionxj)\ en xa ^xjnonxj)aan\ zie M^n.uw

aja^cunoruiasnj)\ zva. (ia ajiiarut asna\

&a%(m\ of ia f cm \ kw. zva. (Lm (Skr. ddnd, geroos-

terde rijst of gerst).

<in na z itm <kt#\ kn. naam van een vogel: fazant.

onxaz tun xajj \ zie on
,
ia z cen xax\

n xa\ (Skr. da han a). ik

ita ^cia iun xa \ een vuurregen.

aacu)ini\ zie bij nixmnjw

M7o\kw. zie anxm\

aa^w7jei\£w. smart, hartzeer, droefheid, verdriet

(Skr. do e lik hit a. Vrg. xxi^xai).

(laivniuyp zva. aa(unxsnx\

aa(una£)i/)\K1W. zva. oj.a«5»
a . u

snn\ xxxxji^x of aaianaaji

,1.") mxi osnji of dj) tun osnjj \ 1. K.W. zva. cuTJW O
asn

na

van

cnajtzaruin\ xx cu z on xj) z osnjj en xK xi a^n z xxjix\\ 2.

(unaspn\ poet. uittrekken, van troepen: KI.

q„ cy
tn cun 2 n c£) ^1 z \ en cv\ c\j) mi n\ \cia ct,n ccii lj (M \ KI. van

M\ xji asn~j)!Ki\\ — (L?7 tui cun xsnj) of cun arn xmuw) n\

iets uittrekken, uit den grond trekken, vooral jonge

rijstplantjes uit den grond trekken, om ze te ver-

planten; uitrukken, uithalen, uitroeijen, ontworte-

len; wegrukken, xm xo uy xsÜi cxn \ het anker ligten.

o o
xa xm xs)ij)\ zva. xax.h)xsnn\

xa?rnu)\ ook wel ia z(unonu)\~&.~$. zich met zaken van

een ander, of met iets, dat hem niet aangaat, he-

moeijen of inlaten. — cun op ? on u> xn\ met iets of

iemand zich inlaten of hemoeijen. — xa $ rj xj) (ht^n

zva. xaq<r)xj)\ en zva. ia^onxj)xniK)j)\ hemoeiziek van

aard. xjinaxja?rnxj)*n(haji\ hemoeiallig.

xa q on xj) xa n\ zie xa^xixj)\\

xa xrnn.1 xs)i n\ Ar. da ui at, KN. Fortuin; geluk,

voorspoed.

o o
laa-nn en xmxaxan\ KW. zva. xqxu)\ xsr)(£jru\ en

7) ur) cm run (vrg. xa\ II. en het Ml. ,j|t>- Zie ook

xmxaaof) bij cunxa).

xaiha/j\ verkorting van xmctaxaxs

nuiann\ KW. zva. xmcnmaxn^ als hulpwoord (vrg.

xi xa z xn )) ; bv. n xa xax\ of xjxaxnna\ zva. xmonam

o .

ii K7\\ kn. verkorting van nnriiaxa^ en zie xa\ 4.

— «mm\kn., xi ia cm (H)j)\ MD. of kd., wegens,

van wegen; wat betreft; door. cKixnïr^xx)^j\ wtrn

O o« Q -

xiiaxpxnp wegens, xixapixjn xj)\ N. , xjiapiuixn

cu\ ook wel (nxx)xQxa-^)/hixj)\ k. , weswegens? in

den zin van namelijk! zva. [xcnxoxaxj)\ of ceirut.)

(naaiztianiW — rnxa-nxas 1. kn. een redewoordtot

uitdrukking van verwondering of bevreemding over

iets, dat men zich niet begrijpen kan; het bevreemdt

mij dat...! dat! toch! (vrg. <\ncmonm): Zoo ook

xj ia xi in xQ> cun \ kijk , dat ! kijk , hoe komt het dat I

2. kn., 'nuiKf\ K., ^ooflo^N MD. of kd., een

voegwoord, zva. x^iixnonxaon:pr\ en >n ui z xi xa xa\

(zie bij xmxa). tun xjionxmi MvN., xx, xa xji on xa on cht_\

k., als ook, alsmede, xm xa -n xxi x^
xn\ of xminxiia

cnxn\ en xairjxazx^y ra of cun ij xa z on x^faxaji\

gelijk als. aj)iicnnn(cpon<Hi\ of x^ixmonxmx^.\ door-

dien , omdat. (ki .u7? xj irp xauv cu (of xa xa o

)

,
waar-

om? x,iinni2r]iaonxq\-&., xan xui ^on(iaonxn\-!L. , zie

ry
bij xmxin-izw — ckx asn <n axitn mr\ zva. xmonmionan

xixazxax\Kvr. 1. zva. xjnonamzxax\ plaats, ook als

hulpwoord, bv. xiiazxana\ zva. xjnxnaxxi-nxa (vrg.

xiiachix). 2. handeling, streven, doel, zva. xjcumz

xx,i^\ en onojizaui^ asninxpzxnjp nutteloos, ver-
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o-eefs; en kn. niet anders te doen hebben, dan enz.

^7, rn onz on n\ ook wel ojricnonzonji\^j^. eva. bèji

v^wt**
cunorionzonni (Lm

/f
of

(un<namaam\ xii 01 on z on^na iuij\

(en ri onz on ,tu \ ilv oi on z on ~n
C~ <5> C~

Q

oZi\ tun <n on

z

77 on zm onji\ \ ccn ri on

z

?? w^S
. , ajiirionz

dagelijks, alledaagsch, it„

.

Qoionzon^\ N., m(E,\cmm<u^w^hv^^zimjfs K.,

als bet er op aankomt. ^tj^^C^77^2<nt^\kn. als

O
het er erg op aankomt. — asi^onzono^hii\ iets da-

gelijkscb doen, tot iets dagelijks o/ alledaagsch ma-

ken; i<?fr dagelijks gebruiken. — am^apza^^a^\

JS0«. (Lri010nZ7JOn\ ö/ l
]
W 9'l^ OjlOHOnZ 0njl\

zie beneden.

&aoa\KX. gift o/ geschenk uit mildadigbeid, weldaad,

aalmoes (/Kfcr. ddna; vrg. ^u^u^\ <li rj xa n^ .vi j \

é??& a-nicmman^). ïom\ o/ maaao\ aalmoezen ge-

ven, anon osiioji\ of on on oji osii oji\ naam van een

deur of poort binnen in de kraton. oji nam an an \

wM)^.i,7M\ en ociCKianoa\ spr. — mim^m^

iemand beschenken uit mildadigheid, een weldaad

of weldaden bewijzen, een aalmoes of aalmoezen ge-

ven, onianononj een weldaad ontvangen, iets (van

waarde) gekregen hebben. — <unm anten ~m<ri*m\

iets als een aalmoes geven, tot aalmoezen aanwen-

den; iemand een aalmoes laten geven. — anui on\

KW. TM. 777D77T7M,1\ (Skr. p T Ct dd'tl tt ,
gift, ge-

schenk). any&\auianan\ spr.

ano,y of on 0,1 \ KW. zva. a,ion?\ v}asnas:\ vfsJrar^ra

asii/i (U(hn\ en <Sf> ui olio.ii oli (Skr. danoe, een

boog); (iets dat lang uitgestrekt is, lang gerekt,

langdurig. G.). ónirjvmz (of .ehiluki) man (of

(uaan), een wilde buffel, a_i asiiaaan\ een gelieskoosd,

zeer bemind kind. rc/jaétao hi\ een lang gebed doen.

anonx.ih^\ eign. van den Rijksbestierder vanDjok-

jokarta. waaajn<k*nr% eign. van een zoon van Ar-

djoena. on an(uiasn\ eign van een dochter van Ar-

djoena. axianoJiashs eign. van een Vorst van Ngi-

o n o /
mahima-taka. on m.ehm\KW. zva. ^ILaip en eign.

van den vader van Danoepati. — (ti<nman\ don-

ker of zich ver aan den hemel uitstrekkend, van

n
een regenwolk (turn)

Gut
o O o

lt7 7Q\KW. ZVa. <C11 !KJ1 ihTil /)\

anon\ zie bij an qbi on om ri\

anon\~&., ao an ann\~K.. 3 dag (Skr. dina. Vrg. majiion).

(in on (of na on onn) oji r>unz\ \\ oensdag. ojti osii cnji

anonnqon\ op den derden dag. xii in :tn 01 on (Ei non ^\

op den volgenden dag. ojriaruaMimmmany des an-

deren daags. (K.i(taon\ iki an £r> on/is den geheelen dag.

Co O o O 3 o„ O o
(Ki(iaon\ aji(Laanan^\ een dag. xiioliinonrjon\

's daags, per dag. <kji anon tui aj)(S\ <&» an op onSam

oxj\ een dag en nacht, een etmaal. (Lianonanon\

Cl a O o Cl
- n
K
3

^io^ionononorri\ dag aan dag, dagelijks. Zoo ook

O Q. O o

^f

ajn 0L1 (ia on on oqvon \ dagelijks. (K)^)ionon\ (K,ia~rnon

O -n 2 -in Oo OQ Oo
ononj\ eiken dag, ieder dag. (K.ixnonajnoni\ tui (ia

on on ^jj on om (of (uianorn) en (k.i on on on 01 oni \ op

dezen dag, op vandaag, vandaag nog. (iaonvwom\

(iaoaon^ononi\ vandaag; en dezer dagen, tunojiaj»

o a a„ O - Q O Cl n no^anon\ (Liin (Ki asn mi rt 1 hi on o\ op zekeren dag. —
O O C i t ^ajnonon\ N. , a^vononon/i\ K. , een heelen dag; een

heelen dag er van maken, bv. van een boodschap.

(Lii on on on on\ eiken dag, dagelijks. (Lmononnitasii\

poet. dag en nacht door. — on on on n\ on on on on n\

bij den dag, bij dagen. ^-77 -en xxi c<. 0x1 on on on n\ om

de drie dagen betaald worden. — (Lionononox <l?

an on on on o\ wat voor dagelijksch gebruik is, alle-

daagsch. t?_ï on on 77m 77 (ei ^ 77 -n orj (Ei j \ kleine dage-

lijksche zaken of benoodigdheden.

11 on ri on \ zie bij 01 on on o \

a . , .. o
o:iononfj\ zie bij oxionw

tuian(aa\KW-. zva. ajicnmasn (Skr. dy dnindr a , een

meester onder de denkers, of dj'n dnindr a, mees-

ter onder de wijzen, pk.).

an on ron u? \ bijnaam van Ardjoena (Skr. danan-

djaja).

x~-> hj\ Ar. .[\jó > dinar, een goudstuk ongeveer ter

waarde van een Hollandse/ten dukaat.

ia ^mt7\ anoionoj)'yi\ (in on inm \ of on timmtin

KW. zva. (M]ornqo^iQTi{\ of (k.i cm >a_n on 1 (Skr. cla-

nêsjwara, een naam van Koewera, den god van

o /
den rijkdom), ti 77 ui r,irnonni\ of ^nri on on -Jïi .llï

m in i>mi\ eign. van den zoon van Déioata-tjeng-

kar. Later wordt ook Bandjaransari iaijnin^>i\ of

ojii on on / 1 ti \ genoemd..

an on oji v of on muuK. van xm ash ( Skr. ddna 10 a)

.

<L/77 on in oji ni <; \ Skr. ddnawdrih, een danawa-

vijand, een godheid. (Het wordt verklaard door

oii7nxaion\ mildadig; Skr. ddnawira, een mil-
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O O O Q
[

cm i>oi oti arm \ (K>) aai \ oti oji q cun \

dadig mensch). oai a^ ai aai ajnoa on, (idi^^ een nako-

meling van een godlijk wezen.

(nanra\ zie bij rn na aaji\

aa aa na nri \ KW. zva.

(naam van een toovergebed. G-. Skr. danoer da r a,

met een boog gewapend , een boogschutter. Vrg. on

naapna\).

axiaaarno\ zie bij oxi aai n\

(iaoaoaj>\'N., on ai aa z a^i o \K., gereed, klaar, in orde;

zich. aankleeden, tooijen, gereedmaken, toerusten;

iets gereed maken, in orde brengen (vrg. ojiajirjui\

en asiiasii). aa aa aa aa aaji\ het een en ander gereed

maken; iets gereed maken, in orde brengen, om aai

oui om aa aa aaji\ ik ben bezig mij aan te kleeden.

—

ia aa on aa ai xa\ iets zeer geschikts (iets groots)

a^iaaaaanaaji\ cui aa ai aa z rM ^*

(vv aa op aa\ om op ai aa z oji _yn iets in orde brengen

;

weer in orde brengen, repareren; iemand aanklee-

den of tooijen; iets aanspannen, optuigen, pakken.

— amapapaai -jïi ai aai \ om aa on va z oji „b* aai aan \ iets

in orde laten brengen , of geven om in orde te breng-

en of te repareren; een stof bewerken. — aaaaaa

aan\ axi ai aazw^aaji\ tuig, en alles wat tot iets

behoort om in orde te zijn: gereedschap, tuig voor

paarden en wagen, huisraad, kleêren, goederen,

materialen, de stukken die tot iets, bv. tot een wa-

gen of ledikant, behooren. otii aai oy aa oji an aaaan\

iets geschikts (iets goeds) zullen worden, en otiiooi

o Olaanoaan -
-

zullen worden. asiiaa^iaaaaanaaji\ zonder tuig.

zonder wapens

aan\ plaats om te construeren of te repareren, con-

structiewinkel. — i^an aa ita aan\ uui na on aa z oji _b*

aajj\ de noodige toerusting of toebereidsels maken;

zich uitrusten, bv. voor een reis.

aa ai op z ojiji\ zie oxi aaaao\

o^^n zva. V}.*»^ zie lij a^^s

ai on z ai (p z i^i aan \ zie bij aiaaz(£in\

aaaa\ zie bij abw

<io/ïv->MCW. zva. amag\ en cmna (Skr. danta, tand,

en olifantstand, elpenbeen).

aojw\EW. zva. aaiui (maar Skr. danti, getand, met

tandeu , en een olifant). aa na (ia aa z aai o-ji (ejioji oyk t

o
(K4 nim «o) iaar\ spr.

o O o
aaaaaan\ zie aaoaw

nyanaaoan\ zie bij aiaaaan\

^lipJJ]^ of (no,azaaj)\ Ar. \jj£ , KN.de wereld, bepaal-

delijk deze tegenwoordige wereld; wereldsche goede-

ren. Zoo ook cun (Bi otli oan\ en om to on aan \ wereld-

sche dingen, aardsche goederen. anaajjio7naa\ aard-

sche schatten, on aan iei on oai z \ deze tegenwoordige

wereld, on aanom aai \ de toekomende wereld (vrg.

ojrirniaino amji).— aai on 'ffL/j^^ wereldsch , aardsch;

het wereldsche , aardsche. oti tui au o, aa z aaf)aa/i\ aard-u^aioazagjiaaji.

sche goederen, verganklijk goed.

ic\oh\KN. plaats waar iemand of iets zich bevindt; dat

waar iets zijn plaats vindt, op toepasselijk is; plaats

of voorwerp waarop iets gerigt is; doel, rigting,

voorwerp, object (vrg. ojri ai cm z aan\ oiajizaain\ asn

ok-\ OKOKcmji en onuiom^). anxnah\ zva. (êiaicmz

aaji\ zich ergens ophouden of gevestigd zijn, zijn

verblijf houden; zich ergens vestigen. — amaaaa\

poet. zva. anoxiaaw — xn(£0(tb\ ergens gelegen zijn;

ergens wonen of zich ophouden; gew. fig. op een

voorwerp gerigt zijn, iemand of iets tot voorwerp

hebben; wonen in iemands hart ; verder ook zva.

asnosricmji of antE-icmw — ama/ioao7i\ ergens zijn

verblijf houden. — aai axionoTi oan\ zva. aarncmzaa

aajj\ iemand bij zich wonen hebben; begaafd, be-

deeld, bezield, enz. , van iemand bij wien een eigen-

schap of hoedanigheid zich bevindt. — iuii aa/ti aa

o .o
07i \ zva. ojnoaaarnw — ajn aa aqtvn ai aai \ en ajnaa

(Sb C 01) f)
' fa

(e.1 aa oji oi aai \ iemand ergens laten wonen , doen

verblijven; de plaats van iemand aanwijzen.

irimKW. zva. oi aa(aa (Skr. dra, grondvorm van ni-

drd. pk.).

(ion of cunaxi\ kn. hoogmoedig, trotsch , laatdunkend,

van iemand die zich op het een of ander verhoo-

vaardigt (vrg. ox.ionaaij). — 07i(Uinn\ iemand met

trotschheid behandelen, jegens iemand trotsch zijn.

— in on ni oi aai \ op iets zich verhoovaardigen.

itn^KW. slecht, kwaad; moeijelijk; moeijelijkheid (Skr.

do er, dat in zamenstelling voor sommige letters

doeh, voor andere does wordt). a7rionoxi\ KN.

slechte aard. ojti aaiw waar. \ slecht en gemeen,

schandelijk slecht. ^n«w\ slecht van aard of ge-

drag, slechtaard, snoodaard; snood, ondeugend, on-

deugd (Skr. doehsjila). oiajizas)i5irLi\ boosdoe-

ner, booswicht. — aai on va rui aan ^ snoodheid,

schurkerij. — ono^aa\ slecht mensch, fielt; schurk,

snoodaard; roover, dief (Skr. do er dj ana). onat?
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aax.71 (Ei ast>
rrwm\ spr. — aaixq x^:anaax\ schurke-

rij; roof, diefstal. — w|w«i\iw. kwaadsprekend-

lieid (van ik» aa \ verJe. van fciiaaa). — dnia rn\

KW. slecht van manieren, slechte handelwijs; kwaad-

spreken; lasteraar (Skr. doesjtjara, zich slecht

-, ,. / a a (F)
gedragend). — x.a aa ten \ kw. zva. ili cm n tui tun tru

\

<njjxji^xjnxx.i\ en <£/*-?{ (Skr. do erniti , wange-

drag, ongemanierdheid). xnaaxsn\ eign. van de doch-

tervanden Vorst van Ngimdhimd-tdkd (Skr. d o er-

uit a, ongemanierd). xnriv?iaa\ eign. van

van dien Vorst, xn zu xa aa \ {xa tuut xa aa \ of {xa

wwi\ bijnaam van Soejoeddna (Skr. Doerj'jó-

dana, eig. kwaad strijder). xnvft(K.iaa\ eign. van

den oudsten jongeren broeder van Droejoeddnd

(Skr. Doeksj dsana, eig. slecht te leiden, onhan-

delbaar). axi(&k(Kn\ bijnaam van den zoon Bagawan

Djdld-sëwdndd. ^to zj kh aai ru xj) ?j oji oji \ benaming

van een tijdvak in de geschiedenis van Java. —

een zoon

/
£??l;\KW. zva. i.??n.?N

G)xana\ ook acDTnKW. zva. xjizsn\ txjixj)aan\ rnx^iztEij

ij tui trui oma en tun ri .^; i (Skr. dar a, baarmoeder
;

zie z.riiam\ en adara, laag, nederig; gemeen).

KN. ooti\ 1. duif, tamme duif: iBinnmmMt., cLi

aai^xaniw 2. ,t,T~n (ndara) of £iiaana\ verk.

van tan aanaw no i; ie; n m xji \ naam van een slecht
C-

oteeken in het haar van paarden, (inmcïn tui un i\

zie bij iZ»znn-)\\

xana\ of (uncmnj\KX. een soort van lichtverschijn-

sel, een uit den hemel vallende vuurklomp. Het

wordt als ee?i voorteeken van geluk beschouwd, als

bij iemand zulk een vuurbal neervalt (vrg. asn trut
^

kemüéC). hii,Lh.v-n .hi-n\ spr. rn xa xji xa na \ zie bij

rn na ut \\

xana\ kw. 1. zva. m?.uw\ ajiarn\ en tuum (Skr.

dira, sterk, krachtig, stevig, onbuigzaam, zelf-

standig). 2. zie rnxani\ 2. — aaixaniaax\ zva. tun

O
oji rt aan tm n en tun is) r> in aait\

j> (Pixnm\ of niazni\KW. zva. (tv ti ia z >\ en xaaama

(Skr. do era, ver, ver af, ver vandaan).

xnni\ of xcjni\ KW. zie -7r. II. .— axiannaaajl\ KN.,

xn lu aa /j\ poet., naam van een stekelachtige vrucht

met een onaaangename lucht , maar die toch gege-

ten wordt. M(E|Wïj«j,i.o;)'Tiwi\ spr. oji om (of

O , a„ a a - O O Cl' Clla^na/)) xsrm\ zva. <l,i tui hii Einii hticnnUi '
Il GJ O Cd

(LI X71 ni

hii ^?? nattJi/1W

-i O O^wti\kw. I. voor (nxaxJnni\ zva. rnxaanna\ van,

wegens, door. 2. /nzani\ of xana\ zva. <n tai z rn o

\

o
(K.)--r)\\

rn :ia

z

m \ KW. zie (tnnaw K. zie rncrtiz'nniz^

(ia-n{\ 1. kw. en lil. zva. <rn as)i q

\

N. , m^\K. 2. KN.

afstammeling, afkomst, familie.

^wti^ Ar.
ij j}t), kn. omtrek, wat binnen een om-

trek is; bv. rniani{(Liï£namni\ en rn na -n ^ a3ïmi

wu^uiwf en zva. oji oji *tm\ een omgetrokken

omtrek op een papier, doek, paneel, enz., waar

binnen iets te teekenen of aftemalen is; bv.'naa'-nf

(Lvin^iw ook een wanhopig besluit, waarbij men

zich blindelings aan zijn lot overgeeft (Ar. ook keer

of wending van het lot). — zvn(m-nj\ zulk een

wanhopig besluit nemen; wanhopig zich overgeven.

>^ xaz xm \ of (Lr)(n(cmz x.n \ KN. kwaadwillig ; ook zva.

ahtai\ en xez x,n rhjjt\ afgunstig, afgunstig zijn, be-

nijden (Skr. droJii, verraderlijk, verrader; kwaad-

willig, een kwaadwillige, pk.).

rn xa z :U)i (hoji of <n ia z xm (mn \ n. , met x.i er vóór , dwaas,

gek, als scheldwoord.

[anaunaais zie r> La?z.v<hn\\

rn ixaz x,7i ,h~n \ of [xa ir) aai

\

kw. , xnmam\KN., weêr-

spannig, misdadig, zondig; misdaad, zonde; zonde

begaan, zondigen, zich bezondigen (Skr. dróhaka.

PK.), on tui z xn n~i mi \ zondaar.— Xjit aa na aai xa \ zon-

de teweeg brengen; iemand misdadig verklaren, voor

een misdaad straffen.

(toajniBia\ Ar. ^.J, van het Grieksche drachma,

naam van een zilveren munt, ter waarde van een

schelling of zesdehalf; kn. naam van een Arabische

gouden munt, zva. xa kj_\ ; ook voor geld in 't algemeen.

.xa aa \ zie xa nnaaw

xn aa \ zie oi xa z arm n\

7) iaznm\ m*o\ of xnaa\ eign. van een hoog ver-

eerden panditd of bagawan van Sokdlimd, zwager

van Krepa, en vader van Aswatamd; leeraar van

de Panddvjas en Kordwd's in den wapenhandel ,

en strijdende in het leger van de Kordwa's.

xaniaa/js N. in de volkstaal zva. xmniaans En dik-

•7 7 -' ° ° °
wijls zegt men ook xaxaniaa\ voor xax-vniaaw

xaiinixajj\KX. in de spreektaal zva. x.iirnniaan (zie

bij iimna).

• 7 • Q
xriY)<~r) xax\ zie bij xan-iw

rnxazmaojpKia. de steel van een hak (patjoel).
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a / . o
«mi[w)\ zie nanaina_\\

mtiwt)\kw. boogschutter; KN.

aanaan\ nanam\ of (na>m \ KW. £##. (u)(nmz(KJi\ ckji

ayn{\ en cuinm {Sier. darana en dar a na,

houdend, uithoudend; vastheid, standvastigheid), asn

mt)w\ ongeduldig. Zoo ook wel cnn7nznsnmnnm\^.

[na(Hi\ zie oainazcrrnw

o o
na na na \ KW. zva. cuinmamji\ nnrjxrnmi\ en tcnojiasn

aan\ {Sier. dar una, grondslag, steunpunt, steun.

PK.).

na na na \ bijnaam van Batari Doerga {Shr. d dr o eni3

vr. van dar o ena , verschrikkelijk, pk.).

van een

corps met logen gewapende pradjoerits , behoorende

bij de nrm
[

nm\ Het is een verbastering van het

Sier. dan o er dar a. pk. Zie na minani).

/ a / o o . i .. Y"
nnmasn\ en nn na nai \ zie Dij nqw

nnihjina\ zie bij <iow

[annaci-Ji z mi nvi rvi <ri ik.im \ naam van een tijdvak in

de geschiedenis van Java.

[nanni/j of na aa mi/i\KN. naam van een soort van tor-

telduif met bonte gestreepte veeren, een weinig

grooter dan de perkoetoet : een soort van koekoek,

CY . 'CY
"

O
anders ibi tui mi ~Jt nm \ (vrg.-imrn.inij. rn nm z mi na na

namin\ naam van een zekere palawidjd van den

Vorst.

nanamiji\ zie i^myj\

na na aai \ KW. zva. 0Jin7n\ en xmnsn^s (Skr. dar a ka,

vasthoudend, standhoudend, pk. Vrg. na na on).

a o a
na na,mi \ KW. zva. nmi cm ie/j nn w mi rui na na ooi na ij q \ spr.

nnnnmi\ zie on <naz mn mi w

CY
na mi mi \ KN. naam van een soort van wilde duif,

met gespikkelde hals, iets kleiner dan de na na mi n\

maar grooter dan de nji mi nsn nsnn\ — na>Bimimi\

of na (Bi mi mi\ benaming van een kuiken van een

kip, als het zoo groot is als een na mi mi \ onge-

veer 25 dagen oud. J.

ina thni rui \ verkorting van rt ajn (m k ,i iruiw

a^nnna\KW. zva. amn^^\ {Skr dwirada, eig. met

twee tanden, van rada, tand).

Aono^KN. oneenig, oneensgezind; oneenig zijn, het

tegenovergestelde van na iai mjj\

Q O
nani na\KW. zva. nai(KaaJi^\ en zva. nann[na\\

nani na\ of ium(jK)\K¥. een arm, behoeftig ellen

-

dig mensch (Sier. daridra, arm, behoeftig).

cuinnmi\KW. toorn, gramschap. G.

na .na z na na z (uijj of naninazrjnaznj)jj\KN. het stroomen,

tappelings vloeijen, druipen of afdruipen, zooals

van zweet of tranen (vrg. w[narrinji(K,ij)). — nm

cn(mz(nnaz(mn\ tappelings vloeijen. — oiiMiznanaz

oj)^A(hn/i\ tappelings; druipend vloeijen.

nannnaim^\ of on na z nina (Kji <? \ KN. uitkomen, juist

uitkomen in de werkelijkheid, van een droom; juist

in denzelfden toestand zich bevinden met een ander

(Skr. do êr a dar si h , verziende).

nanafj\KW. zva. nsn cki\ (Skr. hredya, lief, geliefd).

nnasn\KW. zva. nmrui\ (Skr. doérta, slechtaard,

schelm).

nansn\ en na(M\KW. zva. (Biminpw

naasn/)\KW. zva. mi 71 nj) ajin\ —w/l (ïl <U) OJlJi ^ ajimna nnijj\KN.T -~CA— '

i
— "CJi —

Oli

oji njim na asnjis zva. oJimitnnn ojiji\ een oogenblik.

een poosje,

o

oji nn na (httiri rui z oji ui nsnn

nm oji nji na na cm :

bi nm nu nm i-^nrnnm cm ^\

nm nm nji nsn ^i na n7n
i

nm

a
(Bi asiinvi nsp na ihi q\ spr.

) na nm mi \ kw. booswicht ; dief, koningsmoorder (Skr.

doerat
/

m ak a , slechtaard ; zamengesteld uit nn

en nmnaiihrn).

O
na (Ki ei \ zie na nn aji/j \

o , o o .

na na ck,iji \ kw. zva. asn asn \ (vrg. nm na cuiji en aai na cKyj )

.

- Ar. d ar s , lezing , studie door

O
O oji ajin\ KN. overluid

na na Mn \ of na oji oji/

lezen. — nmmna ckiji of

uit den Koran lezen. — nm cm na ckii ^rnn mi \ of nm

on njim ^&on mi \ voor iemand, of voor of om iets,

uit den Koran lezen. — njimnaci^n of ajicmiuaj>^\

het lezen uit den Koran.

MoimMfl\KN. een soort van uil (vrg. nmcnjm^n).

na nji ojiji\ KN. digt, compact; digtheid, densiteit of

compactheid; snel op elkander volgend, zonder op-

houden of tusschenpozen, bv. met de zweep slaan;

aanhoudend en hard, van iets dat stroomt , ook van

een stroom van woorden, en van een sterke diar-

O
rhee (een ander zie bij nanacuijï) nmnam nAcutjj\

O o
nm m nj](M)-zA\een compacte regen, stortregen.

iemand aanhoudend aankomen of bestormen, sterk

O
en aanhoudend bij iemand aandringen. — nmmnn

oj)^Arimi\ maken dat iets aanhoudend met kracht

geschiedt; aanhoudend dringen, met aandrangindoen.

O Y.C)
d-m xm ran \ ot mi vu

&l J

arrcrmw — min>nnaciJiji\¥3$. zva.

asnji\ — (hainnna(Kj7^A(mj}\

bereikt, vervuld, voldaan, van een verlangen.
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on (ia nm(Ki/}\ kn. insnijding in den bloemstengel van

een kokos- of palm-boom, om ket sap (raaicniaa/j)

er te doen nitloopen en op te vangen; lëgèn tappen

of zamelen, als bezigheid (vrg.anajnannaciaj)).— 1t.11

niaaonnacuiji\ zva. on cmainiiKia\ en lëgèn tappen,

als bedrijf; een palm- of JcoJcos-boom ket sap af-

tappen. — cun on op on na ckjj ^a\ mv. — ai cia ai na oji _b»

aaji\ ket afgetapte sap; af te tappen.— (ui 01 ciarini

aa^>iaajj\ ket werktuig, dat tot ket aftappen van

lëgèn gebruikt wordt, en een boom, waarvan lëgèn

getapt wordt.

onciazainaaJiji\ KN. praatacktig, praatzucktig. — cun

01 aai ai na ojiji\ babbelen, snappen (vrg. cm on asn on icxa

ojiji bij aai ori asn on muiojiji).

ai ciaz ai nioJi\ KN. gekijf (w J. ?).

na na aa \ of ciacK.1 aa \ KW . zva. asn axi aa \ of asnaxicia

a<yi\ en on aai z on ,hii z rn aaji\ KN. naam van een soort

van djamboe, en naam van een bloem (Skr. dar-

sjana, uitzigt, voorkomen. Vrg. ojiaa «ykim).

o s~
on aa ni cKi ito \ KW. zva. cun cm cm ~sn on un aai <hii o^i/j \

ia a^i cm nui \ KW. zva. aai ia on on na (zamenst. van cia

ckq/i en cun
"dl

ipiirLi ?), en eign. van een Widadari (ui

(ia cia na xa uisii ra r%? e i ).

na cki \ zie (ia ast) w

Y o . ,.. Y
ciqxri.rxn zie bij <tm\

ia v*.n.}tui(bii\ eign. vaneen dochter van Destardta.

tia pa~ai aai vsn\ eign. van een Tatih van

van den zoon van \axiiuicia\ (Skr. Dhresjta-

dy o em na).

[xacvj\KW. I. zva. cEJi(nji\ oninji(nwn\ axi/rxi^\ en cun

«fr (Skr. drawa, gesmolten; vloeijend). 2. zva. aai

a.yiii^xnaaji (Skr. drawja, bezittingen, goede-

ren). cm,?x?(^i,u)NKN. kalf gesmolten of nat gewor-

den suiker.

[aa<u)pi\ ('ndrawind) ajn(ap(Viaa\ ook wel aiajnz

taauipi\K'W. zva. aicmzoian\ en ceacmaa cki(bi/i\ KN.

vrolijk feestvieren met eten en drinken; brassen

(vrg. asria^aa w Skr. dr awina , rijkdom
; goud

;

magt). — (mom^nkw. zva. cüriaa/zicha^

ion cui aai \ zva. {aa uu aai w

o o
cianaxncxn\ zva. ciamcuitunwO
MMW|\K¥. zva. iasiicuicuij\ a^uuicuijj ofcmiaxi(un\\

/ a a a
Lu lm oji oji ^a\ zva. aa oji ckjI ^a\\ — aaiuiavi

O o
oa ~a chtji\ kn. zva. o,ii clii cui (Ki^iaai\ een ongeluk

ondervinden, iemand een ongeluk overkomen; ern-

stige, ongelukkige, gevolgen kebben, van een ge-

kibbel of scherts.

tia.mciaji of ixaasiaan\ Pers. derwisj, bedelmonnik.

on [axi ai cui aaji\ kn. ket afdruipen (vrg. on na on ui ckij en

v^ixazonaxit ojiji). — cun (n (ap ai cujajins afdruipen,

aanhoudend druppelen. — on taa on cui cki .-? aari of da

on nan aa aa ^kaa/j\ druppelen , biggelen (vrg. aai irjmz

oriasi)Z(Ki^kaa/j).

£3 m (h.1 \ K~\V . zva. nr),aJiaain\ a^iaa\ ObiiaJioJi

u<
n ^

M^ ^ N

en (Ei mi a^i a\ ook vergaan (vrg. mi (Ui ojiji).

r w, - - - ktj

fcii faxidJi oji chiji\ zva. aai uia cui cui ^n.aaji\ zie iaa tui qjiji\

[aa.ajiaa\ bijnaam van JBatara Soerja(Skr. doerwd-

sa, sleckt gekleed, en eign. van eenRësi, denzoon

van Atri, een incarnatie van Siwa, berucht

om zijn gramstorigheid).

o a . CV a o / a a „ n

[aa(Dtin,i\ ofciaunru\ KN. ; cLniaacvi an\ onafgebro-

ken, in één stroom voort, spreken, jammeren of

schelden.

iaa ohrti

\

kw. een wild varken. G.

CY CY , ,.

cia ai ui i ort i xi z \ KN
.
; a^TJ *o on cai zoi.ruz\ lastig , van

iemand die ziek niet laat afwijzen, maar aankouden

blijft; tegenstribbelig, koppig.

C) 7
en (un cei asn ckjIj. \ van de

o o
\tw(U)(LM\ kav. zva. (ZiaX>1'

tranen,

axi ma\ (iaia/)\ (laxrnn of ciaxrnji\ KW. zva. (ia ai mi

\

of ciq ai xji (Skr. drawja, bezittingen, iemands

goed, wat iemand toekomt. Vrg. \aa m\ 2.).

(7to<u)\"KN. i
cxv(aacvi\ kalsstarrig zijn zin volgen (vrg.

ajn aa axa n ïri ). — cuitnaa5ï\ kalsstarrigkeid.

onixarxiji of cun on ixa rvyi\Ki^. tegelijk met klein geweer

sekieten, peletonsvuur maken (verb. van het Holl.

drillen). — cm on \anoruui\ tegelijk vuren. — lj

on\xaaxi\ op iets met zijn velen tegelijk sekieten;

voor iets een salvo met peletonsvuur maken ; ook op

iets kerkaaldelijk vuren, van één persoon. TO
oaiaaji\ een salvo met peletonsvuur. Zoo aiiriaa

cia cm cuiji\ of (unaacuiixaji\KN. de rijst van een rijst-

veld snijden, van velen voor het gewone loon (vrg.

O o, O o- O
(maq). cCacui cyi aai axa cei ~ji,om aa/i \ spr . — cun aa ui

(xiJ~i\ mv. — (un aa (ui (ui -~i ri mi \ van een veld de

rijst laten snijden. — cui aa cu cuaji\ de rij stsnij ding.

— cia cxa cui ~i aaji\ ket gesnedene of te snijdene; ket

veld waarvan de rijst gesneden wordt; ook ket aan-

20
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a

ixafohi\

deel dat de snijders van de gesnedene rijst krijgen.

. /
xa oji \ zie xa xjiw

y- O » Ó -

xa oji\ of &a tui \ KW. zva. aai aui aain\ na xji \ om (ia xji \

xai (ei (U)ijj\ aai xn\ ajixh en (mi i(K,i\ (Skr. darpa,

trots, aanmatiging; hitte; van drepa, trotsch,

aanmatigend zijn, enz.), (tmnojnaa tui\ of aaixaxji\

naam van een steenen beeld, dat volgens de legen-

de een versteende man zou wezen, an aan om mi am
<- Wb ,HL

/ o
xaxji\ spr. — ik.ii (ia (ui\ zva. mi ui q mi aui amn\ rui

O Q O
(ui q run uui\ en nxfj (ui ^ cun na w

cia ni mi mi z (Kin \ (ia runi (lm na n en ciatnicn ajizam/j\K^i.,

xani (ui aan en (ia ni xjjn\ poet.

ori (uiz(Hi\ zva. (Uj (UI 0JU1 (Uil \\

zva. rM. (ui (Lii w
£3

\xaxjixa\ eign. van een Vorst van TJëmpala (Skr.

D r o ep a d a).

{xa tui (ia \ eign. van een dochter van Droepada , ge-

malin van Vorst Joedistira (Skr. D r aup a di).

o O
ui (ia zna oji (hit \ N. , ort xa z na mi xe: % \ K., naam vaneen

corps met pieken gewapende pradjoerits of helle-

baardiers van den Vorst (Skr. dw dr ap ati , deur-

wachter, kamerheer, pk.).

(oo (ui (mi _b»\\ [xa oji am ^a. t ooi !tli hji ori (Ki d^i \ benaming

van een tijdvak in de geschiedenis van Java.

na na (ui (Ki n\ zie xa na <n tui z on(Uianfi

'¥Jl

o.
ÖT

(iana(uii)\ zie xanaxixjizaa
wr-

O Q . Q O
uin >ün \ zie na ni i?z w

(ia na <i& \ i(ia(i^\ of xz:m x*c \ kn . vinger; teen.

\xn hk\ of (ia na xpj\ kn. naam van een hooge heester

met doornachtige bladen; een soort van hulst , die

tot heggen gebruikt wordt en in het wild in moe-

rassen groeit.

cia na xk\ zie [tui aerw

xciti&;(Ki\ Zie bij xn^

tiai?:asii/)\ zie ia ni ie: aaiixaxe:xaiji\ 5T
o

na ik iUiij)\KN. trilling van de zenuwen en spieren ; mat-

heid; ook stoppels van afgebrande alang-alang.

(ianaaK(Lai/j\ xa na xe: xayj of [xa~i^rxaiji\ Ar. dara-

djat, trap, rang; eer, aanzien.

—

amxaxe:xsnxo/j\

rang, hoogheid, waardigheid, aanzien, waartoe

iemand komt.

xax^aaijj\KD. van [&o<ik\>

(nixazxixe:zaaij)\K?i. plotseling, of regt naar heneden

(vrg. x/nfnarmzcm/i). — xjïinri(,ariz'ïias:zarnji\ plotse-

ling van een hoogte naar beneden gaan; regtstreeks,

regttoe regtaan, op iets losgaan. — xnnnEizrix^z

crn/j of xa nri (ff.i z ii ie; z omji\ plof neerstorten , van een

massa water; plotseling, onverwacht, bv. komen of

binnen komen (vrg. (incEixaoai ikijj).

iï;iw\K¥. 1. zva. xjnxai\ (waarschijnlijk verbastering

van 't Skr. hredaja; zie xmxax,vi\). 2. zintuig

(Skr. in dr ij a , zintuig), ai xjizxan i&o xm \ de vijf

zintuigen. — xjii(aa xm\ zva. ajri(Eaxa\ en xAicm

o f O Q
(tuijw xjii (ap a,w na (hoi ^n.\ spr. — *oi/(ixj/tw\KW. en

o o o a Q„ Q
KN. zva. (Kii xTïi xa \ aai aai arui ^\ en (ui aa oji xjii cm xui % w

XaOAil Mfl\KN. ZVa. OOI ni 71 XJ71 Z (KJl ^JtKE1(Kr^\aai ixa^Ojhi an/)\K~$. zva. aai nn 71 xm z tui ~m (£i (

getroffen in het gemoed. Zie ook bij xax,vi\\ — xji

(f
o o/

,anajLi\ zva. ajifciaaiw

xaajhi\KW. zva. arn on xai z an n\ arnxainas en (viasiw —
cv o

aai xa om aojl\ gew. aai ixa xhji aajj\ KN. zva. aairn nsnziHiji

en aarixiiniarti(Kia<ij)\ bewaarheid, gebleken waarheid

1& >

te zijn.

O o
txaa,uiq\ of {Xeï(iLi]\ of (kji ixa om q\ KN. weldaad, wel-

dadigheid, liefdadigheid, aalmoes, hulpbetoon, om

Gods wil; liefdadig, hulpvaardig , om Gods wil (vrg.

xaiKi\ Het wordt voor Arabisch

welk Arabisch woord is het dan?).

/
xqxii xayi\ Ar. KN. nakomeling (Ar. ^.J;

jat); ook gaaf; vermogen; heil, geluk.

o . S
xaiEiis en xarui\ zie xa (&i\\

On
xa(&i\ of xa(ei\ 1. KW. zva. nri(êizxsrixJi\ xa<i ckd aayi\

o
xjii xai (Ei \ <ri xn trui \ xjixji\ xji fon aui (ui^ian/i en <W]

/ ( tl* ^Ui ^
cmiw ook vader, en zachtmoedig. 2. xxueji\ xai&i\

of xa(ui\T$., na (Bi \ enz. k. , een pligt betrachten of

verrigten, verpligt zijn iets te doen, zijn pligt doen,

pligtshalven of om den wil van een ander doen , wat

iemand opgelegd of gelast is. Zoo ook (ki xa (&i \ m
xaS (Skr. dar ma, deugd, pligt, betrachting van

de pligten, d'e iemand opgelegd zijn, enz. Vrg. oji

een toover-

formulier. xrn>,ir) xa (ea \ KN. edelmoedigheid. — xa (&i

O o /
(twff^ïNKN. zva. xji <rn ri tui xai (ij) aariji\ xa (Ei (kji rui aaa -&

o o S / /
(ki\ en (K7(Kii^i<iiaLi(Kixa(E>i\ spr. xa (e,i x.j ixsiy xa

/ / v as
xa<Ei\ en xjkei). ajnxs:xa(Ei\ naam

(Ei(Knxai\ xa (Ejixaias:\ of axi (Eiori(ijizaJi\ en xa(E,ias:\

ook xa(Einixe:\ bijnaam van Joedistira, omdat hij

eig. niet de zoon Wan Pandoe, maar van God Jama,

in het Skr. JJarma bijgenaamd, uit Dèwi Koenti

was. xa (Ei aa jm (éri \ eign. van de gemalin van Mangoe-
iisl ^

koehan , een Vorst van Mendang-kamolan. xa (eji xez

aai \ eign. van , grootvader van Kanéka-poetra.—
aaixa(Ei(Kijj\K^. weldadigheid, zva. aaiuiia^Kii^an^
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Cv . S
na isi \ zie axi cei w

cia isi \ zie axi cei w

.E7-.KW. #«;«. (Et (tj) on n\ kn. naam vaneen dichtmaat

en zangwijze.

miei nn
ij of aa(Ei(Hi/i\ KW. zva. [foi>(Eiaa/)\ aoiariajim

iui~jkhi/i en Tii&iajiw kn. gelukkig, voorspoedig

zijn , welslagen (zva. asn n\n ojiji en aaaiaad oji xJiaan);

vruchtbaar, veel kinderen krijgen, van een man en

CY .

van een vrouw (vrg. (vionajiaaji). ax^isirimz riarvi

cntrnzcnt&ïi (in aan \ spr.

ina n (ei aan\ zie bij na ten w

CY . ,.. o
na t) (Bi aaji\ zie bij natsi\\

(in (Ei aai\ Of [na (Si aai \ zie bij dn \\

/ • 7 .. Y
na (Si asn ok \ zie bij na (Siw

an(si(Wi\ zie bij <im\

o . 7 .. Y
tui(sine:\ zie bij naisiw

(KjÈKtMMNKN. ; (un Kt (si (si nruijix prevelen; binnens-

monds praten uit ontevredenheid (vrg. (iJii^siartyj

en naon tsion isi m.in )

.

nar) (Ei ri (si (rvyi\ KN. ; <un cm nn iei on <si onjiji\ pruttelen,

knorren; veel praats hebben, zijn mond roeren (vrg.

na (Ei tsi aruin en na (Ei isi ).

aa ki (Si

\

kn. ; <un iki (&i isi\ mompelen, pruttelen (vrg.

na^n).

ito (Ei (Èi

\

kn. ; (Lm.KKEi (Èi \ aanhoudeud brommen
,
grom-

men, mompelen, knorren (vrg. naiEiisi).

,in(£?\KN. vreten, zwelg-en, zuipen, slempen; veel kun-

nen bevatten, bv. van een za/c. — cnn3izna(Ei\ een
< ir* ca

slokop, vraat, slemper. — nn(Eiaaj>\ vraat of zwel-

ger van aard.

S S nnacm\ zva. tui cm \ (x.

tin <m \ KW. zva. na.oi (Skr. dirga); ook benaming

van het rustteeken achter ieder langvers van een

couplet in een Kawische dichtmaat (het teeken / of
/ Co/ , aY O o ,

i ). o^>tiacm\ een lang vers. na cm (si cru aaijt\ bena-

ming van het teeken voor de lange i ( ); namcsi

irj^i\ benaming voor het teeken van de lange e (ri);

aa om ;sj-~nm <m/)\ benaming van het pauseteeken in

de caesuur van een lang vers (^). na cm 'Ei aa kyiji

(of cEiasnctayj) benaming van* de zamentrekking van

twee lettergrepen met Pepet tot één lettergreep aan

het einde van een langvers, bv. isi\ voor (üinsnw

S " Onncm\K\f. zva. onajnajii\ tui en aai ajj ? \ en amnrna,ui\

moeijelijk, hachelijk, gevaarlijk; moeilijkheid, ge-

vaar; kn. eign. van een Batari, gemalin van Ba-

tara Goeroe , een godheid van een gramstorig en

verschrikkelijk karakter (Skr. do-erga, slecht of

moeijelijk te naderen, ontoeganklijk , moeijelijk om

door te komen; moeijelijkheid, hachelijke toestand,

nood; en naam van de gemalin van Siwa). on in

njnaruis eign. van een Vorst van JVirdta. nncm

aaaa\ eign. van zijn zoon, later Maswd-pati (Skr.

doergandana, lelijk riekend), cuicrnimnny eign.

van zijn zuster, anders Sëtjd-wali(Skr. doergan-

dini, de lelijk riekende).

a , CY
[oacncmiimis of (ia on cm i inn \ kn. van meening ver-

schillen.

(ia n cm z cem \ zie (tut on cm i xari \\

inaricrnzaa\KW. zva. (nacmnann\ (Skr. diganta,

de horizon).

o a/ aY
i:iam (hn

rn\ iui cm (hnni\ en tut cm na tj irti \ KW. zva.O (t5t. *>^ ^K
cun (i5i (uri (ói \ het luchtruim (Skr. diganta ra en

dig ant ar dia. Vrg. uiaticmzaa)./O . r.. S "

ah cm dim csui in een spr. zie bij (i^xnrLiw

uiacm (Ei/i\ cianicm tsiji of («^ cm (Ein\ kn. donkerbruin,

kastanjebruin, van een paard; paars, van gebatikt

(vrg. «^).

f (in cm (Ei \ of (ia cm (Ei 1. KW. zva. onimzna\ en asn ok w

n o „ o/ a a j. o/ a
Z. iaacm(Ei\ of (ia cm tsi \ N. ,

{(ia cm (Ei\ of (iacmcsi\

K., gewapend, voor op zijn hoede, behoedzaam, van

iemand, die zijn best doet om zich te vrijwaren,

op alles zich gewapend houdt en maakt dat hij een

achterdeurtje openhoudt; zich vrij zoeken te pleiten.

(Hidai ((rui cm<(&i\ zich dubbeld wapenen. — (un[(ha

cmiEi\ cun(cHicm(Ei\ op iets gewapend, ongemerkt

op zijn hoede zijn. — mn (aa cm isiw\ ojnimem

rniEi(in\ voor iemand op zijn hoede zijn; iemand

ongemerkt in het oog houden of gadeslaan (vrg. o-a

cm\ en (uji^aa).

o o . a/ o . a
i aa cm isi\ of aa cm csi \ zie ixa cm rsi w

&ncm(Ei\KW. zva. cm on aai cui9\ moeijelijk, hinderlijk;

de tros van een leger; een deel van de slagorde

Tjakra-swandana (Skr. doergama, ontoegank-

lijk, moeijelijk te naderen of te bekomen).

/ n • 7 •• s
(Lq cm (Ei ajii (Ei /i m een spr. zie bij (Kicinauiw

jr n / • . 7 .. a
(in cm <Ei (Ei^\ zva. dxicm(si\ m een spr., zie bij onrast

aa ri asm \ zie aariamw

s CY
aaonasn\ aariam\ of (ia(nam\KW. en KN., zie axioncui n.

(in a?» aai ^an of[mavnaai _yj^ KW. zva. XJionaai coi?\ ccii

20*
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Mll ,K1 ,M1 Ml >)\ 0.77 7Z7 Ml ZO? <£? \ ZO? ZO? \ Cïl XCï X^ (Hl

(Skr. do er b-i Je s a , duurte, hongersnood).

O a - O o o ...

zo 77 «7W K7j _^?\ of xa nn uu ki \ kn. , zo ttj z? .7:77 ? Ki\poet.

,

naam van een dronkenmakend vergif.

Oo. O a
xa ni xni (ki \ zie (ia na «ttj 707 ,ü\\

o O a
(ia 11 r> zo? z (Ki \ zie (ia na ,7:77 zo? ^a\\

zozo?,?to\KN. inhalig, niet met weinig tevreden, baat-

CY
zuchtig. — xm orixni

a

l;\ inhalig, baatzuchtig hande-

len of zijn.

- / o
[xaxni 77. 7 \ o/ zo 107 770 \ kw. zva. zo? ro na ki % \ en ckti

<ru(hi}\ (Skr. do erb ala , zwak, verzwakt), xnxni

trui MTi<rvnn oji &a\ benaming van een regering in de

geschiedenis van Java.

iiu\ o/ zo7?\kw. zva. (en ni >ki,>i \ — oji cuinaxn non of
(l Q
zozo 7 ?"?o zo a\KN. aarden pot, daar de ontbolsterde

rijst in bewaard wordt (verb. van Z7 zo 7?"zo zo 7).

aoni\KN.; «o? zo 77 \ aanhoudend, immer, zonder op-

houden, voortgaan; in zijn wijze van zien of hande-

len hardnekkig voortgaan; in iets volharden; hard-

nekkig (vrg. xaixin\\ en .io.?t_? 7*?).

Da- • a~
ciam\ zie luiw

zot?\n. , 77 zo 77-77 \K., nog niet. Het is de ontkenning

van het Perfecturn, van ojiojiji en .kkei ~/iMin (vrg.

cun ^ii). xnnixnnas lang nog niet. oji an n'i n xn \ eer

dat , vóórdat , alvorens , vóór. zo xn ttj zo 7*? 77 .70 N vóór

en aleer, ijj^^mtix nog al niet, nog altijd niet.

tKii] izuoy?Ki2(Lr)ini(Li)(K}?(in'Ti\ Dat is nog niet al-

les, (ki xnnh kj u) ri ki ^i\ vóór en na; een spreekwijs

om te kennen te geven, dat iemand geen ivoor

d

meer behoeft te zeggen, dat men volkomen tevreden

is. cinrrj(is)iajn\ nog nooit. 77 zo 7? 77 zo zo \ Is U hier

nog niet lang? een gewone uitdrukking om iemand,

die ergens zit, beleefd aan te spreken.

tri xa 11 tq \ zie xn 77 \\

(77 zo 2 to \ kn . naam van een zeevisch.

7? zo ? 77 77 \ kn.; mn 77 op i *i 77 xzi \ iemand iets zeggen

tot onderrigting , onderrigten, leeren, zva. z.i-yi^iEi

11 Kll/J\

(zo 79 10 2\ of ZO77 ??zoa\KN. kalmus, lieswortel, een

plant waarvan de wortel tot medicijn gebruikt wordt.

(zozozo/i\KN. benaming van groen en zwart gestreept

goed, met smal gouden galon omboord.

zotw;\kn. nijdig, afgunstig, wangunstig (vrg. da kii \

en z<r .7.77770,4). — xriw on kii (k>\ jegens iemand af-

gunstig zijn.

zo 7 7.u? 7,7?^ of (zo xn Mn,p zie bij m on azi <urtn\

xnniKiini\ zva. zo z?? 707 77 \ in een spr. Zie bij zo?

Kn 77 w

xa.Ki^/j of «5ï?ff07^\N. voornaamwoord van de eerste

persoon in het subj. passief en in de propositief

(vrg. xziiai en luri axi arn/t).

Q O
ZO .7,7? 7 \ KW. ZVa. ZO? .70 ZO? 7\ Z.77 <U1 ZOJ ZO \ en Kil Xll zo

(Kin (Skr. dik, nominatief van de stam disj,

streek, ruimte).

(tci(Kn^\ 1. KW. (ook wel in deftig proza) zva. asrin&:\

zo.?^ \ xn,7ihhi)\ en 770 077 w 2. kn. xqKiii of x.11

xn kvJI s ^e karige vezels van den arenboom, daar

touio van gemaakt wordt (vrg. asnajiojin). zn .joj^a

,£/zo kw. toen ter tijd. axiKn ~iÏxjii Kix,n!Kr\ voor-

heen. hu 7h>\ zva. nrtfHKiarta \\ xsn ru (of xsh (ki

kn. touw van arenvezels.oz^^zoTnZ^N jiiN. ïouw van arenvezeis. xnxnKn^i,

a~ D o O O Q~ a/a„
ai 11 ,777 zö \ en m xryasn ^nxci 7,-77 ^,; ,777 -77 zo zlj (kij)\ spr.

— Xj7)iyi.Knn\¥j,\. zva. zozfew xniKiamn\ pass. xn

a o
(hnKiKii,i\ zva. asna&ani tf/ia^pN — Xjjxni,iij}\ KN.

rigting van iets of iemand naar iets toe, zoodat het

juist getroffen wordt. — <ei zo, t,777\KW. zva. on mi

a
(Kii,i\ x.iKi(KiKnji\ pass. — xn ei Kii

f
i e?i iijn(hn(hnyj\

zie beneden.

zo 707 \ gevj. xm mi xrn \ kw. zva. zo? 77 077*7 \ (Skr. ddka,

een os: maar waarsch. is zo.to? een verk. van xm

mi Kii \ en dit het Skr. Andaka, naam van een

demon, waarsch. dezelfde als de demon Ilahisa,

een buffel, door Siwa gedood, pk.), xi xrm xji ^kki
rK Oh

o.

S a
Xll \ Xm Ml 7,77 .7.77 ?.1 K77 TO 11

xn xnxn zo »,o? \ zo xn ki zo xsn xv mi mii \ XjVMiMnxn

CKIXailMDMl XJ1X
Sa / a
iKKini z asnliHi mi

C~ ^l "-Oen
q / a

xu\ x,?) MihaiXjWX?] XTiKn^ii : ibiiiM) mixii\ xniMi
C- II Oen <C~

Q / Q
17,77 Z.77 ZO TO .7^7 ^7 77 : Z07 IMl Ml XU \ Z^7? TO .7,77 77 f,7 1 KI

L> Gen 6~ '

/ O Qv Qv o
i oji Ml - xailKj Ml ~nJLiaii\ iki xn xm mi mii x:i xnni cki :

/ a S
Mll Z.7? 7Y7 ,7,7? 77 \ Z.77 JO 7,77

cm £~
O CV

:KJM11L]^\ cm X*Z ^ Xll Ml

mi x l 7 .7^? \ en xm mi kii mii ib??m Min \ spr.

xa kii \ I. KI. zva. XsiiMiKiiw (UI 7,77 7,-7? ^,77 7? ,7,^? \

(' ndikaq-dké) zie bij xmMi,Kn\\ — \cui xa kii \

zie beneden.

II. md. vrnw. van de tweede pers., zva. on kim

77zo\ en !Eiw — zo? to 7,-77

\

k. beleefd, familiaar

,

vrnw. van de tweede pers. van vorstelijkepersonen.

o TT j G) o o G)
na (ei mi mii \ Uw vader. — .khmhj\ en xn x< xn

kimii\ zie beneden.

C~

1 o
xnmi\ of xn ^ kii \ KW. zva. ikicki^\ ,K)in>\ Miixixnixi

Mi/j en tn mi \ mismoedig, misnoegd; misnoegdheid

;



?i im hii wïa> ito Hnarn „n ?? 7,77 \ 309

ongenoegen; ki. ?;#» kiiji^ en o^ccnari^ (Skr.

doehk'a, hartzeer, verdriet, zorg, moeilijkheid).

grdheid in den ruimsten zin vanki ki 7,77 \ki. niisnoe

a^ni ki .7.7 ki hm \ of m ta ki 7,77 \ iemands ongenoegen

verzoeken, een uitdrukking inplaats van 77 e? ? 77 t_? ?\

om te kennen te geven, dat men zich aan iemands

ongenoegen onderwerpt , maar niet doen kan, wat

verlangd wordt. Zoo zegt men ook m ki 77 10 in wn

KlKl^l^nhil 7,7? 17) lil (KI 17] Kl/]\ VC

zendmaal verschooning. En zoo is warn oji on e?_7

voor Ik vraag dni-

hT^ of <uiMnttcja?L(Enn\Kl. van i?iïi;\ verschoo-

ning.' ik zou het niet kunnen zeggen. tunajicuKKnari

ofnmaqy al naar zijn misnoegen! hij doe wat hij

,1 1 ? ki

niet laten kan! iq kïi izi 11 \ KW. droefheid, hart-

zeer. »v ? 7,77 ki 7,77 \ lusten en lasten , vreugde en

leed .7. 77 ui 7,7? 70 \ ki. van ki <n .7.7 ^> ? m
071 KJW KI KI Kil KI /)\ ZVa. KliKlhllW

en Kin
ir*

1 ur w — axi x.j

minimi wi/i\KS. naam van een wilden, onheïlspellen-

den vogel.

o
nrt vm 77 7,77 1 hi o en 11111 Kit 77 7,77? 7,?\ zva. iiuiiiihin1 KI? 77 7,7? ? M \

7.7? 7 <?M t 77 77 7,7 l 77 7,77 ? .7. 77 \\

77 \ Ar. £j, kx. de manlijkheid, het mannelijk

teellid, ^a;. (Lï in pi in ki ,1 OJ (Ui ik xri ni in ,1 \

'ciïishais ofinim\ Ar. dikr, kx. vermelding ; vermelding

van Gods heilige namen en eigenschappen, verheer-

lijking en lofprijzing van God; een onderlinge avond-

eeredienst in de huizen op gezette tijden (vrg. asnq

-ïi-i.iii o). kikh ei kïi ?7? zo 7\ een eeredienst op den

avond van den twaalfden van Moeloed, tot gedach-

tenis van ]\Iohammeds geboorte. — wn himim 7

\

een bijeenkomst voor dikir; zulk een bijeenkomst

houden.

,7,7 7,77 "77 \ zie 7.77 ui Kii nn\ bij ui kiw (Sk?\ a dik dra,

ambt, bevoegdheid, titel. pk.).

77 (lO -77 ,7,77 7,7? 1 , zie 7? 7,7 l Tl 7,7? I Klljj\

tri ui2 77 7,7?2 7,7? 7 \ n. , w in 77 7,7? ,7o? ,7 v K. , ook wel , van

een bepaald vooncerp , in ri ki? n 7,77 ? tanji en 111

rrj hi 77 7,77 ?,7? a\ iets zetten, plaatsen, leggen, neer-

zetten, neerleggen (vrg. <n mz riKiiiKi ?).— 111 n hi >

ii kiiz hu \ ,7_ 77 777,7 77 7,77 7,77 \ ergens (op of in een

voorwerp) iets zetten of leggen ; ergens iets indoen

;

iets bezetten of beleggen. — hkti ki z ri kiu hii 11 kïi \

Kti ?? 7,7 77 ?,77 7,77 hu ki n\ iets ergens zetten, neerzet-

ten, leggen of indoen; voor iemand iets zetten of

leggen; iets laten zettten of leggen. — .7.7777,73

<77 7,7? ? 7,7? 1\ .7.7 77 7,7 77 7,77 .7,77^7 het ZetteU Of leggen.

KI 7,77 7,77 ^77 77 7,7? \ (
'
71 O.H k CL q - & k é) zie Mj OJïl .7,7 7,7? \\

^^ïïi °f %
%

hi
]> ^ar KW

-
en KD

- *"*• M^n'^a
Sd. i^hiiimq); ook naam van den 27sten zoon van

Watoe-goenoeng en van de 2<èste woekoe. iun kïi im

«J» ^^ naam van een kruid, dat tot medicijn ge-

bruikt wordt.

K) 7V77 zie ki kiijw

7,7? _ü\ zva. l<k»^\ (Skr. daxa, knap, handig

bekwaam, bedreven).

maakt, geëvenredigd van statuur.

L7 7,7 kïi ^-i\ knap , welge-

van mannen en

Dvrouwen {vrg. ojk&huv il Kluiten).

ki 7,77 ^a ki \ kw. voortvarend.

o C) o , qki kïi ,-* ki , m im ^jki\ of ook kti kïi ^hki\ kw. zva.

° O
ton&cinjiJl en umjxj^m^ ook naam van het ver-

blijf van Batara Brama in de Soera-laja (Skr.

daxina, regts; het zuiden, asn Ki-~_iKjhiiJiKi\

kx. zva. asn ki _7 t? 7,7? ki _7 in,i\ 11 ki 1,7,7,7? _5 ki \

„ o a C) OKW. zva. <vi tui asn <yrt oa aan oji ~&.tmn\ <n i:n 2 Kh 77 ki _tï

il? ,b77 ^ ,, ij ui 7.7 7,77 _^ kt \ geheel bewusteloos (mis-

schien eig. bewusteloos van oost en zuid. pk.).

7-7 7,77âM\ zie ui 7,7? ^r? .7,7 w

O
.7,7

r-

Kl .7,77 ^7.-77 \ Zie K I 7,7? ,^77 *N

Kihm^j<n\ (uicm r^m\ of Kiim^j
:
'n\ kx. onbeleefd

(erger dan mtj), ongemanierd, onbeschoft. — j.77

^7 7,7?^fmin s jegens iemand onbeleefd zijn, iemand

onbeleefd bejegenen, onbeleefd bescheid geven, be-

leedigen. ,7.77 ki oni ^.to >3 1 t

5
?" C?7 7:77 m ti ,m ,? \ zich

met trotschheid verzetten tegen de uitspraak van

het regt.

.7,7 wn \ Ar. ^^ct), da'iod, kx. pretensie tegen

iemand, of w^X van iemand gepretendeerd wordt;

betichting, aantijging, beschuldiging, verdenking,

zva. Kiihiiw — .ni.hi im \ van iemand iets preten-

deren, iemand betigten, beschuldigen, verdenken;

iemand iets te last leggeu.

^^^r ^r ' (J^"^'
KX ' vleesc^elijke gemeenschap

met een vrouw. — <un an <kyi(iijiji\ vlees ckelijke ge-

meenschap hebben met een vrouw.

ki kïi itT^NKX.; in ki kïi ki i\ iets met of onder de vlak-

ke hand vangen; ook wel van een tijger , een prooi

pakken (vrg. KitiKi^^ aci 7? isi 1 7077 en i°ni~m (Kin).

1,1 kïi ki/j\ (cnui hii Ki
fp zva. ki 7,77 7.7,1 \ in f,i hu ,li i\

o o
lO 7,7) tJJTÏV ^t'ö. .7./ LsT KI 11 \\

<^ O
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xa aai ,tw \ of xa cm xm \ ook (ia <k7J xw \ en na on vui\

KW. en KN. zva. (KQhji\ a/nam trvin of xmixaxai^i

miax,ifj\ (vrg. xannijj en x?:xm\ of xaxim\ maar

waarscïi. het Skr. digdjaja of digwidj aja,

overwinning wijd en zijd, alverwinning , en dus al-

verwinnend, alles verwinnend). — aai ia crpxu cm fj\

KN. zva. (Kil aj) on Mi CHTji\

<io7,y\KW. zva. xjn ïui xniji^ (laijnjihaTjj en tut .Ktjiru.p

(vrg. aSna<n\ en 'aSdJutm); kn. in een gebogene hou-

ding of buigend, eerbiedig. (Kixaxap een knie boog,

tot aan de knie. — ajnapani\ zva. ia taps

rnxari(hai\ 1. KN. een soort van bies, die aan rivier-

oevers groeit. 2. n. in de volkstaal zva. tmp bv.in

xaxa\^., (inxgiisKW., (ia <n xa t (Ki p K. , gevolg, uitvloei-

sel , effect
;
gevolg hebben ; iets worden ; er van wor-

den; iets uitmaken (etwas machen); ontstaan; sla-

gen, gedijen, goed gelukken; klaar, gereed; met ge-

volg dat, zoodat; bijgevolg, dus. na (ia (ka<cm { \ er

rijk van worden. xa xaajii" xji asn rn xq\ de dood ten

gevolge hebben, na (ia rn xo\ bij gevolg, dus. rtx/m

ni xa xa xm (ui \ het maakt niet uit, het doet er niets

toe. &a na ikim \ zoodat het één wordt, tot één, bv.

gesmolten, xacuiasnmns zoodat het drie worden, in

drieën, bv. gehakt, asnan ^? na xa \ zonder gevolg;

geen gevolg of voortgang hebben; niet aangenomen

worden, van een aanklagt; zonder dat er iets van

wordt; bv. ajn (ik as)} tui -^i (ia (ia \ tot niets versmelten.

XjV (U) na cia ia (iaV&* wat er ook van wordt, wat er

ook het gevolg van is. xaxatu\ laat het tot ge-

volg hebben, laat het zijn, hetzij. xaum-^ixa

xaxvis het moet geen gevolg hebben; ook kn. zva.

xaian.^ixaxa\ zonder dat er iets van wordt (bv.

(unxKasiim-^ixaxaxi^); ook niets uitrigten, niets

gedaan kunnen krijgen, (uioJi(tci\ alklaar. xn na na (ia \

nog niet klaar. &a x/h aai xai (ia xsn (in om \ verheven

worden tot regent. —- x/n on na \ xn tui rnxa? ojiji\

toenemen, aanwakkeren, bv. van een vuur of van

drift; goed opschieten, va?i plantsoen; uitkomen,

uitbreken, uit iets, waaruit het ontstaat, zooals

een kapel uit een verpopte rups, een rups uit een

eitje. — cun on r> xa aai ^m rn ani \ tun cm rn xa z (uijaooi

a<yt\ iets gevolg doen of laten hebben; veroorzaken,

scheppen, verwekken; tot, bv. (ltkhi n na aai ~ti <ri aai

mVm X t0t mi*n venvonderiuS- — t"),<ziMs cirj(Ei

on(iazM(i\ schepping, wording, ontstaan, van de

wereld; schepsel. aaixn(sixa\ KN. het geschapene,

de natuur. — om na rj ia ,iw ann of anixarnxaaap^.,

aai xa on (iaz(iJi^Lariji\ k. , gevolg, uitkomst, uitslag; uit-

werksel, gewrocht; wat uit of door iets ontstaat of

tot stand komt; tot stand komen, slagen, zijn be-

slag krijgen, klaar komen. (tJirnji^Mimnxacmns zie

bij ojktui^w — (ia rj cia ariji\ xa nn na ? cki ^(Hyj\ wel-

slagend, welgelukkend van aard; tierig, voorspoe-

dig groeijend.

xaxjrj\K. rozerood, rozekleurig.

(l

7/
ll

7/
NN-

'
r
\
(lCirr

l
xa ^ K-i ^s of iemand niet zijn; niet

zoo zijn; verkeerd, niet zoo als het wezen moet;

niet om te zeggen. (Be grondv. schijnt xn te wezen,

waarvan ook xmxn\ zoodat taxn eig. het strijdig

tegenovergestelde beteekent). xjti aai xn xn im ao) xaji\

dat is geen tijger, w vu im ^i ihi xnxnri xq\ als er

iets verkeerds met hem plaats heeft, als hem iets

overkomt, xji (uixnxn,\ kwade gedachte, kwaad ge-

zind. xnxqxnxn\ iets of iemand in het geheel niet

zijn; niet om te zeggen, dat het niet te zeggen is.

— xnrjxazaa/j\K^. verkeerd, niet zoo als het we-

zen moest, bv. berekend. — aaixn-nxazaa^ ver-

keerd worden; te ver gedreven; bedorven door te

veel; ook zva. aai (ui rui

q

xjïi aan of aai ruj ajj xai anji\

— xji xrirj xa ? (htjis het met een ander of met elkan-

der oneens zijn; verschil; verschil hebben.

rn xa rn xa \ zie xn xn w

xaxa%\ KN. zachte drukking en strijking van iets; zach-

te drukking van de leden van een jong geboren

kind en wrijving met water en kruiden gedurende

35 dagen. — xjnxaxa^\ iets zachtjes drukken en

strijken; een klein kind de leden zoo drukken en

wrijven.

xaxa$\ zie xnxn?\\

xnxn^\ 1. N., xaxaq\K., aanwijzing, aantooning, te-

regtwijzing (vrg. asnxa?). 2. KN. uitgeperst of uit-

gekookt sap; saus (vrg. asjti^). — xmaaxn?xm\

^xm\ iemand iets wijzen, toonen, aanwij-
O

ojrithnxa.

xjïi onxn? x/n rn tzen, aantoonen, aanduiden.

xm xa xa ^ xm aai aaji\ iets wijzen, toonen, aanwijzen,

aantoonen, aanduiden, vertoonen, aan iemand;

iemand teregtwijzen, de weg wijzen.

xaxaxjii\KW. zva. a(j)nrpi\ kraai.
GJ
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cinv)xazinj)\ zie bij (innnw

aJi(ia<m,(Hijj\ zva. (iacHiui(hnn\

cun (ho uia\ KN. zva. cun (Hi&a\

toenemen; verder gaan, voorbijgaan, doorgaan, vol-

harden, niet willen ophouden (vrg. tunthpni).

<iOdo\KN. 1. toets, proef, toetsing, het blijken bij toet-

sing (vrg. iinruiontiui). 2. struif, gebak in een pan

{vrg. cun cüi (biji). S.poët. zva. cm mn nn ann\ geschenk.

(m/i) eijerstruif. — tuna na x/ii nimm z min (of <

/ CJ
(hnxa\ 1. iets toetsen, keuren, proberen, op de proef

stellen. 2. iet), in een pan tot een struif bakken.

3. iemand met een geschenk beloonen. — djictpxa\

het toetsen, enz. — (ia(ianacmji\ gebakken struif;

ook zva. cuixacuanacuin of tui ra (ia "~n (hiji\ toetssteen;

en struifpan.

ocy • • ocy
ox)ilo\kn. I. steil, steil oploopend; steilte (vrg. clk(ik\

en a^d^arnji). 2. de steel van een pijl o/lans. 3. ki.

°s ocy t , •-, ivan cunMnnrtar\ji\ — uv(hkui\ 1. steil oploopen.

2. regtuit loopen, van een weg (eig. als een pijl zoo

regt). 3. poet. met uitgestoken arm van zich stoo-

ten, wegstooten of afweren.

(tndaxKN. lat of bamboe tot legger onder een dak of

zoldering (of hoekkeper van een dak).

(La&anmji\KN. roerig, levendig, lustig, van een geveeld

of twist (vrg. naoncEix en aj)inamin\ dat ongeveer

hetzelfde beteekent).

(inxaiyrnn\K'N. een uitroep van bevreemding over iets

dat onverwacht of tegen verwachting plaats

vindt, ook wel met den uitroep asnun er vóór,

te vertalen door zie , daar ! of, in het begin van een

volzin' door wel, kom! — x/n cm (ia inyi\ onverwacht,

tegen verwachting, onvoorziens of zonder er op

voorbereid te zijn, iets doen; onverwachts, onver-

hoeds, plotseling, eensklaps, un tia (ia toin\ plotse-

ling, van wat iemand onverwachts gebeurt , bv. ster-

ven of ziek worden. •— an izi na unn\ onverwachts,

onvoorziens, verrassend, plotseling, eensklaps, van

iets dat zich zóo voordoet. — (ia vauii (hijj\ onver-

wachts, onvoorbereid, gedaan, gemaakt, te doen of

te maken; geïmproviseerd, na na unia run iui n\ geheel

onverwachts. — ajniEina cun chiji\ onverwachterwijs,

tegen verwachting, bij verrassing, onvoorziens, plot-

seling, eensklaps, als bijwoord.

<*oj,9n 1. KW. zva. '«r»^ (vrg. ^.^yi) en unun>\

ook naam van een wapentuig in den ouden tijd (een

toegenegen maakt. — (un(uian(^n\

werpspies met een keten. G..). 2. KN. een soort van

voortvretende zweren aan den hals. anxnrjunzéis

een soort van dergelijke zweren. (innnun<rLi{\ naam

van één van de dichtmaten , die tëngahan genoemd

genoemd worden. — cun ui nnunn* zachtjes, voor het

eerst, beginnen te koeren, van een prëkoetoet in een

kooi; (zacht kweelen, van vogels. J.).

r}(iaziiiaziHiin\KN. verspieder, bespieder, iemand die

heimelijk gaat verspieden of bespieden, bv. om er-

gens te komen stelen (vrg. iin irvi unn en n&azrn ?l> z

cutn); (ook nu, thans. G.). — cun <n cuiz r> (ia z unn\

verspieden, bespieden, begluren, afgluren; iets uit-

spieden, door verspieding zoeken te vinden.

na ri (ia un ~m rt un \ ( ' ndadeq - d ké) zie bij (ia na \\

(inzn(unn\ grondv. (iqtisnn\K^.; cun tui (in]<tsn/j^ trekken,

uittrekken, wegtrekken; ee?i klok luiden (vrg. run

on (unasnjj\ mi-jcinian en cmniunn). hij (uinnytsn ~/n

(h>>\ het hart trekken, zoo behagen, dat men het

mv., en opschie-

ten, merkbaar opgroeijen. — nnnn i>ii (uyj\ wat ge-

trokken wordt, iets om te trekken of aan te trekken,

trektouw, trekkoord, bv. van een beurs of van een

slagnet.

en ia z ri ia z asnn \KN., un ceji -jw\KI. 3 hof- of staatsiekleed

van aanzienlijke personen, dat zij om het onderlijf

dragen , wanneer zij aan het hof verschijnen (vrg.

nrnnrnnan en asnnji^). Zulk een staatsiekleed wordt

ook door een bruidegom gedragen, en dan ook wel

(un&i-Ji^ genoemd, al is hij geen aanzienlijk per-

soon. — nri!iazri(iaz(is}i(uyi^ tun ieji -Jifi (un (Hin\ zulk

een hof- of staatsie-kleed aanhebben of dragen ; in

hofkleeding (vrg. nma^i^nmiuijf).

a
na on na z (uin\ zie nanaw

MiioVfMKN.; (U)i (hn (ia run\ duwen, iets, zooals een

deur ofpagër, door duwen met geweld zoeken open-

of door- te duwen; ook zva. ^l^ iu/j of (€.i(nirunji\

in de hoogte stijgen, opgaan of opvliegen, bv. van

een vlieger. nmcui ia iiiiei %\ een duw tegen den

grond geven, door een duw met de voeteu tegen den

grond zich met een wip in de hoogte verheffen, cui^h

ii (ui (QcQ.7uin\ met kracht voortdringen in het vechten.

(in nn n
yj

\ KN. zva. (Ui (in nu^/j

\

(vu (hn&n
,
rt?

OU £T door

een buis of gat met het een of ander steken , om

het door te steken, zooals een kurk, die in de hals

van een flesch zit.
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rn in 2 r) in 2 rua\ zie bij rn na 2 rvijj\

O o O o O o j. /
(Cmntru\K*w. zva. w)/o.ïij\\ "-nmmm(tu\ oj unm

éci(tanu>\ mam van een soort van pijl.

a
minn\ zie mm\\

iu-).y^KW. zva. cnojnorui^

mincmjisKN. statuur, lichaamsbouw; de hoogte van

O O o o
iets (grondv. dn cmj>\ vrg. ojnmcma). ckji dn nn omji\

een mans hoogte.

anaxï\ zva. asnin\ wijsvinger, en wijzer, uurwijzer.

*-it
zie ii NN

.

inasnn\ Ar. i«« ?)j, dat, kn. het wezen, de aard of

substantie van iets. (in asnaxis\ Gods wezen. <n a,nn t

mi >i^ (

u}?mnr)asii\ gek worden. — (iquiasn^\KW. zva. in

Qm\ en ow aui on mi 2 mn\

in asn a of inmji\ grondvorm van ininasna en Mitin

inasn\K'W. 1. 2#tf. ui in\ 2. zva. masnaaji\ of wel

z##. anidn\ of ui cm cmj)\ hn ZOO ook m asn i>n osn\

Q Q Q
in asn nu asn ann\ m asn a^n asnan\ m asn L// asn wui \ m

o o o .
7

asn ui asn \ in as)i tui asn a-n \ on asn ui asn nn \ of ook m
ui asn an \ uitdrukkingen van de dalangs, waarvan

de juiste beteekenis onbekend is. — in asn mui asn \

o
zva. ui in ui aninw — iuimasn\ zva. a-uriuiinw

kn. naam van de regtbank, die gehouden wordt

onder een pandapa op de aloen-aloen , aan de noord-

zijde van de buitenpoort van de groote moskee , en

die zamengesteld is uit den Wëdana-djëksa en de

djëksas van de 15 golongans , die de Wëdanasvan

die golongans vertegentooordigen , en als zoodanig

ooo 7 , . cy.
«éc a& in neeten. un cm m ui n_i

\

uim asn \ naam van

het wetboek, dat de instructies voor de pradata

bevat. — \uiunasn\ of (Eiinasn\ regtspreken, of

regtszaken behandelen, van een regtbank of raad.

— iuiinasnan/j\ de plaats waar de Pradata gehou-

den wordt, de paséban voor de Pradata.

o?) asn^ KW. zva. aii ui ^\ of auinvi'W ah asn pïun rui

ui
/]
(of ui on) , KN. voor de tijgers, zooals de koning-

en van het woud voor de leeuwen (vrg. in asn n). ui

Oci^ o o a
cin ei uim asn \ spr. -*- ani in asn (Kin \ zva, un ax,o ui

q

unaans

a^. ion asn \ kw. zva. ajniunin,j\ de eerste dag van de

week, Zondag (verbastering van om un asn n\\ Skr.

ddity a-w dr a , Zon-dag. pk.).

inasn\ KW. zva. rjuii?onun2ifiinj of unasnuo^Aan/i

(Skr. doéta). tunrhiinasn\ voorbode, voorteeken,

zva. inniuzasnn en tui on asn 2 arm \ (ook bode, zen-

deling. G. ; zamenst. van unaui en in asn \ dus tijd-

bode, of bode van het lot, of wel bode van aJjnun

axi). inasn uiunnn\ zva. ani aui asnjj\ of zva. axi

crmw — inanisn\ gezonden worden.

in asn aoji\ KW. zva. asn ani of aiumnn\ — m asn(ui--.j\

zva. asnan-^iw

in .isn anyi en u> asn aai a\ kw. grootvader, oud man,

oudste, hoofd, voorname, edelman (Ml. datoeq of

dat o e, eerwaardig, aanzienlijk, een eeretitel van

oudsten of opperhoofden , eig. overgrootvader. Vrg.

in asn \).

anasrjn\ en inarn n\KM. zva. arnasn\ demon, titan (Skr.

ditga en daitya); ook verbastering van unm

asn/j\ (vrg. miiasn).

jf O o * . o/ „
inuyj of unm uia\ kw. zva. unrii of moow kn. at-

gedaan; en nul; ook benaming van het schrijftoe-

ken w o w — i7im(KJ)^A\ een zaak afdoen.

iTjiJijt\ 1. aj7iiquia\ KN., umnuijis KI., igiuij) en

iEimfj!Kyj\Kvr., zich het lijf wasschen, tot reiniging

of verkoeling ; baden, zich baden, arn om in/iJ)ji\ zva.

O O O o /
asnuniniM)-ïA(Hijj\ ornun 10m aq,auiiK/7Uj\ spr. —
m in (ki _b*\ inn nn<Ei\ iemand het lichaam wasschen,U
een bad geven; een lijk reinigen. min(ui^Ji\ pass.

— uiincuiJA.anii\ ui aU nn ui anjj\ bad, badplaats,

badkamer; de reiniging van het lichaam, de reini-

gingsdag, voor den aanvang van de vasten in de

maand Ramëlan.

II. (Ln^yi of dminajip-KVi. de stof, goud of zil-

ver, daar ander metaal mee verguld of verzilverd

wordt; verguldsel (vrg. iuim\ en a_urL,ia^in). — on

inui/j\ iets van metaal vergulden. uiuniKji^/nuoavi

mi\ verzilveren. — a^i in tui ^lan om \ iets laten ver-

gulden; voor een ander vergulden. — nnbjutui^*

(hnj}\ verguld of verzilverd ; verguldsel.

cnin2(uijj\ 1. in de spreektaal verkorting van mniim

uil (vrg. m\ 3). 2. verk. van am-nm2uiji in -nm>

o
(Kt ~J), üfl W

an(ui\^.. , lüi/ru^N., tien, in zamenstelling met een

ander getal, of, in Kawi, vóór een ander naam-

woord; anders uimui\ ui a-iann ^\ (Skr. dasja).

Zie verder bij uiaui^w muian ui\ titel van een

boek, waarin de verschillende namen van eenige

voorwerpen opgegeven worden. m(U)uiirn\ bijnaam

van nnuian\ eig. met tien aangezigten (Skr. Da-
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sjamoeka). aa ikji am ikj\ en(inj&iM(rririn\Kyf.zva.

G)

(hn ttrn rui ^a.(li rui ^ w

a . a
axi(ui\ zie aaa^i^w

rn(ici(Ki\ 1. KW. zva. ojririamzaan en ae: a^ ^ tun nnji^

2.<ntin(}ji\vt., tiytKj}{hnj}\K., dorp (Skr. désja, oord,

streek. Vrg. tvstacn/). ri ajizri axi tui \ dorpsbewoner,

dorpeling. uuiriaxi(Ki\ dorpsoorlog. <n &n tui ojiüui ri aa

oji\ het een of ander dorp. — un ri aa tui (hi\ tuncrrn

<M<ja^ ergens een dorp stichten; en als een dorpe-

ling zich voordoen, boersch. — cui ri aa tui tmji\ aji&oi,

(H, ail c^yi's de plaats waar een desa. staat; de omtrek,

het gebied, van een desa,; het dorpsland, de dorps-

landen, in tegenstelling van de hoofdplaats. —
i(U)rnticiM\ voor tui T7 ri aa tui \ de dorpslanden. —
fc?T)miwM\ of ten rt aa (ki \ naar een dorp , of naar

het dorpsland, zich begeven.

<r)(ia(Kj)\KW. tot een dorp behoorend, van een riaa(ui\

(Skr. désji). ii™ tui tt,n a/n nn om tnaaa~i\ spr.

riaaz,ui\ kn. misdaad, zonde; misdadig, schuldig;

misdadig zijn, zondigen (Skr. dósa). ri aa z tui tui asn

\

des doods schuldig, cmri tui rn ,ia z (ko \ een misdaad

begaan, een zonde bedrijven. tnaaz(uiajiïaacmna\

misdadig of schuldig door overtreding van de wet

of de bevelen van de overheid op de hoofdplaats.—
riaaztuiaaji of <n tui i ri na z tui aan\ misdadig, aan een

begane misdaad of zonde schuldig. rituizriaaztriaaz

tuiaajis een misdadiger, een zondaar. — aji<naaz(ui\

een misdaad.

(ia(Kiq\ 1. kw., ooh wel ajatui\ zva. aaiajirui\ knecht,

dienaar (Skr. ddsa, knecht, slaaf, en ddsi, vrou-

welijke bediende , slavin. Ben gelijke verwarring van

het geslacht vindt men bij ojntEiaaji). 2. kn. kant,

rand, zoom {vrg. (uïam). aa(Hrtui^nrjapri\ omzoomd

met goud. — tun aa tui q\ kw. zva. ajiajiruix — a/n

o O O
aa (ui % un aai (Hijj\ zva. an/uiruiaai^naaiaajj\

ri axi z ui aa ti\ zie bij riaaz tuiw

rn aa z <n (Ki z tanji\ am on aa z tn tui z aain\ enz., hier en daar

gebruikelijk voor <naaztriaaizaaij\ (un ri aa z ri aai z

aoi/i\ enz. J.

antuiasn\'KW. zva. ontunz'-nwrL.KEi asnn (Skr. slecht ge-

daan; zonde, misdaad. Zie an\ en aai asn).

aj-i(K<i(K')^i(mj]\ zie bij tin cm n\ II.

antKiaaji\ ook bij verkorting a^iasnaa/j\ KN. althans,

ten minsten; op zijn hoogst, ae: cui aa ^i r> aai ^\ als

't op zijn hoogst en veel is.

iets krijgt. — tun ito aa tui \ cejiiei tem \ iets

^^^% N zie '7£Sn% NN

(io\ of M'ünKW. twee (Skr. dwi. Vrg. tip); ook zva.

tui tui tui \ en tuntrhiw apaa(ui\ zva. trinazra ru/^w

(iatui\ n., (uitcrh\ k. , tui tn tun

z

cuiji\ kd., lang; lengte;

lang zijn. anajnjtHi\ de lengte er van. asn (ti aa oji \

een lang leven, tia tui asn on <r> an\ lang van handen,

van iemand die diefachtig is, gelijk ons lang van

vingers. unrhiajnrhianaji\ spr. — wdiuxujn aaiui

(cnh\ lang worden, voor te lang duren, te ver komen

q/loopen, te hoog loopen, bv. van een twist; chro-

nisch worden, verouderen, van een ziekte. Zoo ook

(hni(ia<ui(ia(vi\ te ver loopen, door de gevolgen, die

ma-

ken, maken dat het te lang duurt of te ver loopt.

tuntia(ia(uiiu)nj\ te lang tot schande zijn. — tun tip

tiDitun -jntritKn\ (ei tem tui aai (Hyi\ iets verlengen, ma-

ken dat iets lang of langer wordt ; met geld voor-

deel doen, bv. door er handel mee te drijven. —
hoi na rui tiaj\ aai tui rih tui (hnji\ te lang; langdradig.

— tia tui (hi on n (uiinh (ui (Hi/i\ lang, als object, in

(Kticua(ui(HifritHi\ of a^(ia(ui(HirnfHiaMi\ en cuicuixaii

tui oj (Hi \ of (ï-Ji (ui uiii tui tn (hi tuut \ hoe lang het ook we-

a a /
zen mag. a^/io^T^^^(iO'r^>*n^(i77j^^(iO(ïj)(K!)(ïS7iN

hoe lang ook een weg mag wezen, nog langer is ge-

praat; d. i. nog verder gaat het gepraat van de

menschen {zie een derg. spr. bij ojkhikejiji). — tui

ihkui\ (ui(z>uuih\ de lange zijde van een langwerpig

vierkant. — (eh tva o\KW'. zie beneden.

tin(ui\KN. iets om tegen te houden of te schoren (vrg.

asn tui (Hn n). — a_mtHitui\ iets schoren; iets ofiemand

tegenhouden, bv. een schuit om niet tegen den wal

te stooten; afhouden, van den wal of wind afhou-

den, van een vaartuig (vrg. tHinriasnn); fig. iemands

wensch of bedoelingen tegenhouden, door tegenwer-

king ; iemand zoeken af te keeren; iemand afstoo-

ten, terugstooten , afwijzen, weigeren te gehoorza-

men. <L/??i

houden.

aniiajuN., axintitun\ larirrn\ of m^ct\KN. (vrg. on

aJ)/j), tmaJi^K. (vrg. ania^j^), aai am mi aaj^ ensom-

tijds arn ori ui aa/i\ KL, hebben, bezitten; het bezit-

ten; bezitting. Het heeft dezelfde beteekenissen als

die uitgedrukt worden door het zoogenaamd b e zit-

telijk voornaamivoord. arhanrj,vi\ of ^/(IT|ot«jj\

de bezitter, of de eigenaar, wiens het is, dien iets

maai -run aan \ een vaartuig doen af-
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toekomt of toebehoort. aniaqoi.uiajicmoi;ui\ wiens

bedrijf het is. om aq n ui 01 a/n i ceo ^ \ de bezitter van

het huis, wiens woning het is, de bewoner, de heer

des huizes. aniaqoiajiaj)ni\ wiens geluid het is, die

het geluid maakt, ananaji ajipicmjj\ een voorstel te

doen hebben. Somtijds worden aqoiiui en aaoiazn

ook als zelfst. naamwoord gebruikt, zooals gew. aq

m oji amn en aar) om amn \ öv. (tart oji rionn ui i rui aio

ann\ het goed van eenander. aqaqriaji\ aaaaoiam\

cm oman ^\ wat hebben, bezittingen hebben, gegoed

zij n. — om aq rjaji\ om (ia r> om \ (hii cm an % \ m net

bezit komen, het goed worden van iemand; toebe-

hooren, toekomen, aan iemand. — a,ri on o i ui on-,

aai on ri urn on\ aAi cm on q a/n \ mv., en iets hebben

door zijn eigen doen of bewerking; in het bezit tre-

den of komen van iets; het regt van bezit hebben

op iets. cun anoiaji on aa oji\ zich een voorstelling ma-

i /. /'o O
ken of vormen, aniojnonoiininm ei?ijiok;J K~ ' Ö ca' (I

\ wien
- ' a ca •

(1

toekomt vereering en lof. cuh ajii on r> om aa asn on ^ ae:

oji om oi asn ^\ de regtmatige eigenaar van alle Ja-

vaansche landen.— cun on
rj

oji oen ^/ii ri om \ enz., iets

in bezit geven aan iemand; iets zijn eigendom noe-

men, als zijn eigendom beschouwen. ~— aq oi oji ann\

aa aq oi oji oan of aq ri cun on ann \ N . (
a-Ji c&i ojïi cm aa

q

asn \ k.) met een ander of met elkander iets bezitten,

of over iets als het zijne te zeggen of te beschik-

ken hebben. — aq oi ,ui anin\ aaoixrnomn\ cman^ajn

ann\ ani aii art ann\ iemands eigendom, bezitting,

wat iemand toekomt of toebehoort, on oi oji ani \ het

(of de) mijne, aqoi (ui oni m ojz cmn\ de mij toekomen-

de pacht, ani cm asi an^ ai iei~1 au on oinq asii\ KI. voor

om oi na asn o^iri ten ^i au on o \

oaanui\ ku. een bovennatuurlijke magt in de natuur,

pen godheid, god of godin; een godlijke, ook als

liefkozende benaming van een vrouw of meisje,

pooals ons engel (Skr. déwa. Vrg. inanaji\ oianaji

asn\ en amn). ajmariaaaji\ de goden, oiaaajiasn

n/i on ~mZïU)^\ spr. oi on (U) (ui uu \ naam van een goed

teeken in het haar van een paard, oi on (ui aanq\ of

en on ui on ttj \ naam van een wilde boomsoort (Skr.

dêwaddroe, naam van een soort van pijnboom)

;

ook naam van één van de twee omheinde waringin-

boomen op de aloen-aloen te Soerakarta. (Skr. de-

walaroe, de heilige vijgeboom; een boom in de

£>warga). ri on ui om asn \ bijnaam van Bisma (Skr.

Déwawrata, d. i. de godvruchtige), cnonoj)
O

Oon\ of ni ontman asn^ naam van het oorlogsbekken

van Ardjoena, volgens anderen van Joedistira (Skr.

déwadatta, godengeschenk). riaaajianosn\ een bij-

naam van Pandoe. oi omui om o^ji na \ eign. van een

i T o o .

zoon van Ardjoena. oi on oji ajno^miaji asn \ eign. van

een tweelingzuster van den vorige. oi aa oji on on ^\

eign. van een gemalin van Ardjoena, dochter van

den priester Sitipoernama. — a/noianaji\ iemand

god noemen, als godvereeren, aanbidden, luniianaji

ukji au \ een godheid tot hulp roepen, ojnoionaji oji <va\

een spreekwoord van menschen, die geen gerucht

willen maken van een op hun grondgebied gepleeg-

den moord. — om on aa ivi onji\ godlijkheid. amcmc&i

aninianuiann\ het geloof aan de déwas, de oude

heidensche godsdienst. — aa ri aa oji ann\ zich als een

déwa doen voorkomen.

oi aa oji \ eig . het vrouwelijke van ri aa cui \ wordt ge-

bruikt als betiteling vóór eigennamen van vorstin-

nen en vrouwen van hoogen rang in de oudheid

(Zoo ook in het Skr.).

ociaa2(U)\ zie riamanw

oi aaiui on aq\ zie bij riaaajiw

(mt)\kw. deur, poort (Skr. dwdra). op na oji asn \ ook

wel ajnannaana(uiabn\ naam van den rijkszetel of

het rijksgebied van Krësna (Skr. Dwdrawati).

Mo\o; scheurtje in den rand van iets, kleine in-

scheuring; uitscheuring van de oorlel (vrg. qji'uï).

aqajini^\ zie bij cu)na^\>.

aq ri (ui oni n\ zie bij aqri(un\\

aaajiaa/}\ Ar. t)»^, eign. van JDavid. ona:nxaaji

ojoji\ de propheet David.

aaanan\ zie bij *y\\

aq a?i aai \ KW. zva. om ori.) ui asn ui .? \ en zva. aeraii-ashw

cnaaajiasn\ gew. ae:ajiasn\ KN. een godlijk wezen, een

god, een godheid; de goden (Skr. déwatd, van

déwa). (Ei on oi om oji asn \ naam van den vogel, waar-

in Joedistira zich eens veranderd zou hebben, an-

ders oman genoemd. om ar) aa ui asn'7 ann \ het ver-

blijf van de Déwata's, en zva. om om n asn an^n\

a O '<?) O (Pi °
M:WM\KW. zva. *9,<tf)^ ónan\ (Knt£Jian\ en anruiam

ouïi/nrjojiasiicinji (Skr. dito as a, een dag); KN. vol-

wassen, meerderjarig (vrg. a/n om oui ri rui vrnj\)- W.

nianuio^o\ minderjarig. ajiajuanajifrj)\ poet. wan-

neer de zon in het zenith is, om twaalf uur 'smid-
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O
dags . ft» (k i <vi ikjI asn rti axi rn

midden van den derden dag. aynrn

ajKnaJht<Ki\ spr.

i(unih»\ t is nu ai op net

ui oji a^i feirianz

o O
/to »s»\ KW. zva. a-Jia

OGJ c

\ en riazi iw (uw (Ei wn^Acirifi (Skr.

disjta, aangewezen, besloten; het aangewezene,

bevel, besluit, pk.).

axi oji rui\kw. 1. zva. (t/jibiij (Skr. dawala). 2. zva.

P-O. a O Q«
ajiui/m asnjj en ajnrnarri tuiaji).

<toiK\ of (iniV)a&\KW. 1. zva. (uniiihrfn (Skr. dwa-

dja, teeken, banier, vaandel). 2. zva. (uikckhtjj

(Skr. doêlidw adj a).

ap*K\ of (in nji tiK\ KW. zva, oji ai n asn {Skr. dwidja,

een man van één van de drie boogste kastes, eig.

tweemaal geboren, voor de tweede maal, namelijk,

door inwijding in de kaste en de investituur met

het heilig koord), mkotin een groot of uitste-

kend pandita (Skr, dwidj awarjja).

a
li

umk-\ zie smnK\\

cuiajiOK\ zie apiKW

(rjxn(tJi(i£z\ kw. respectueuse betiteling van een Vorst,

in de wajangverhalen. Zoo wordt ook nu nog wel

een prins uit respect door zijn gemalin betiteld.

(ui tui (lvi ^\ zie

(UI,

OJUILIJW

o
xjicmji\ MD. van (rLi<m\ ajiionuu

van (i^iojiw
O

(UI (UK
• O

(ui/i\ zie (ui cm on /i\
°yi w

o O O
axiajicmji\Mi). en K. zva. axi tvi cmjt\

aoionkn. spijt, berouw, wroeging; in de spreektaal

ook zva. asnaxiajj\ spijt of berouw hebben of krij-

gen (vrg. miasricmji).

axi oji asn ti\ kw. zva. a^ri (ei on xn (Skr. diwdkara,

eig. de daglichtmaker), tui :vi ooi <-n mi asn \ de Zonne-

zoon, lijnaam van Karna. — a.m cm oji aanm \ zva.

(KTi ihiiQJi<ri(CTriazi\ ruiaji ^(Einitcnn).

a
axiriajizcm\ zie onaxiajicm s\

(ïitui iui<m\ kw. zva. njiaxiaxim (zamenst. van onxxixji\

. Q
en (U7iam\ zie ai turn om), ai axi (ui cm \Kvr., lujiasnaxi

vf(unam\-Kj!f. l benaming van een roode zijden stof.

on (ui tJi cm on \ KW. zva. on axi oji rvn cm on \ on axi tui ojii trui

(ciasnji (Skr. déwag ana, godenschare. pk.).

iuirvi^\ naam van de achtste letter van het Arabi-

sche alphabet en van het vijfde jaar van een

windoe.

aaruy^ naam van een secte onder de Mohammeda-

nen, die door aanhoudend opzeggen van de geloofs-

belijdenis met hard schudden van het hoofd zich

tot bedwelming brengen, waarin zij voorgeven in-

gevingen te krijgen. Men noemt ze oji rj (ki (mi rui n

en rui \Miaxi(njin\ Dit laatste beteekent ook een oji

y^\ die niet ingetogen als een santri leeft.

onaxizruij^\ poet., ajnrnaxizauiji\T$., ajiriaxis oftEiriaxi\

K., te koop hebben, te verkoopen hebben; fig. met

iets pralen, als het ware iets uitkramen, riaxnzriaji

amonaxizrui sn oji\ wat heb je te koop? wat verkoop

je? ajnrjaxizru^i.ni\ spr. met zijn (mooije) stem

pralen. a^riri axi zmtviri axi aans met zijn dapperheid

pralen. ajn(qaxizrui^i.ajiasn\ met zweren pralen, pra-

lende zweren. a^ririaxizrui-jriaAJf\ run rn tui i rui ari ojiji\

(un on axi z (ru~m (Ei axn/j en a.n onaxiz monaji\ spr. a/n

nnaxiznruix.vi\ voor soldij dienen, run on na z trui ~m oji

<naoi\ haar lichaam te koop hebben (tot ontucht).

— ii7i oi rui z (ru/i\ (crmri(ui\ of (Eionaxi\ iets verkoo-

pen. — tui ri (ui z rtyi\ pass., ook van a/non axi z rui ri\

bv. /ikmMn (vi iun oji axi on axi z iui n\ heeft men dat

paard te koop? is dat paard te koop? ri axi z n >> aaji\

O o o .
" o

pass. imp. — (vnriaxiz rui \ /cm nrttui(ui\ of (ei ri(iaihn\

mv., en aan iemand, of ergens, iets verkoopen of

te koop aanbieden; iets te koop stellen of in orde

schikken tot verkoop, (n/niizricv^axiriaxiz /rui iisn ieji mji\

wie heeft je ernst verkocht? wie heeft je gefopt?

o o o G) O o o
(Kil ihn/uirixaz rui ?? xxi z foijl^ n-ni V om i fp <m-l (tsn riruiz rui

ajn ri tui asnji (zie ook bij (uil ri ^oj asn/l), spr.— rnrt/uiz

iruirirm\ ccni ri tui ihti ~m (hii (kiji\ oj (EiriiniKri -jn/Hii

ori/i\ voor iemand iets verkoopen; iets laten verkoo-

pen. — cm (& ori tui z truyi\ N., oji iht/j n (ui \ of ojkeü

oi(ui\ het verkoopen; verkoop. — ri ia z ri rui z ruiri\

O r
N., (Ij! (Tl !U1 (LVI (mjl\ (UI (Ml 11 (Ul (LLI !K1JI\ Of (VI Tl (UI (LVI

thnri\K., met zijn waren rondloopen of op de markt

zitten, om te verkoopen. — on ,vi z ri axi z ri axi z ruyi

\

iemand die met iets loopt te verkoopen; koopvrouw.

— on na zon axi z rui on n\ oji on axi a.u im n\ goederen, die

men te verkoopen heeft, koopgoederen. — ojiclti

on axi z rui ariji\ oji aaji ri axi mm a<iji\ plaats om te ver-

koopen, verkoopplaats , verkoophuis.

axirtfj\ 1. KN. overrijp, van vruchten; (en zva. axiari

<EAJI\ G.). 2. K

<in<rui\KVr. zva. 'Ö'1^?, N

li, stof); KN. onbeschaafd, ongemanierd (orjajiiz^n

o
i axi ruion

O o O o
:. van (viazi\ en xmazi w

o S ex/' O Q f oj jj

/rui\TLV{. zva. arirrn,\ ajiari\ en om oji iuii (okr. aoe-

ojii rui oji -ju asn asn ).

o O
fruuui,nui\KN. zva. om

oji asn oji Oï,n\ (kw. zich zeer onbetamelijk gedragen.

G.). — iiuicinrt,i\ zie beneden.
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O .

G), X
O .

aqni\KW. zva. qua xq\\ — xnaaixp zva. xn aa xa en

aCY
(Eiaow — xqaaruzaa.p zva. ajiaa xaaa/j\ \ pi oman

7 aCY o
vtrxiziiaa\ en verk. xn cm xq on axi za1 i\ KN. spr. —
iui(HirLi\ zva. xaaaxjy ooi* toeschouwer. — ojtaa

tnanjit(mn\ zva. xi aa xaxa aa a\ — xqxq7Xiaaaan\

zva. on aanzit m!mm,i\

xarxi?*K$. zva. axi aan en aan axi ,iu aa /j\ ook wel in

den zin van met, in een vergelijking. aairvi^ajiioJi

exmaat {of (ki xaaqaai) ook nu, tot nu toe.

(in.iuq\KN.; xnaaiu^\ {xn cm rxi^ ki.) meenen, ver-

meenen, denken, vermoeden; van iemand of iets

dit of dat meenen of vermeenen {vrg. xrmaa); ook

doelen, mikken, naar een wit schieten {vrg. xa xnn ).— tui

aa au ;> \ het meenen, vermeenen ; meening, verdenking.

a
xaonixi%\ zva. xaaujw
O Cl Oxaru^\KW. zva. nsnrntEi\ en on xrnttq tai/i\ — xaaxi^

Q^O
ca

(lii tui h~n M^Aaan\ KN

.

de eindelooze toekomst. Zóo asqttixai {oftunaruKun

asn (Bitten) ajiixa axi ^ xm aa/j\ voor altoos.

<iaxxi^\ zie tut (ei
Q

(ia xa oei a\

> xn \ en x naixaiirxi?\ en xn on aa rt axi ? \ xn ai aa on axi )(

onaaonru? xn on ten \ N. , zva. on ia zon oen zaenn\ enz.

,

plaatsen , zetten , leggen {vrg. onn on axi o ). onxart axi
q

ck)\ of on in on 7xi x.>\ een uitroep: Ach, kijk eens!

vooral in ivj. in gebruik. .

«j xaz 7i ï ?\ k.n. naam van een corps pradjoerits van

Dipa-nagara.

ajarxiaaji-eju., tEicm\K., weg, pad, voetpad; fig. mid-

del, aanleiding {vrg. trui na), (ia arvi aa tru aarin\ een

voetpad. xa7xiaania\ de groote weg {vrg. axianui

aap en naasnaan). tti isri ia ru aap\ zijn weg nemen

over deze of die plaats, rxi aa xa axi aa n\ de melk-

weg, xa ia 7xi (tafi\ weg of wegen in het alge-

meen; en middel, (ki ia rxi aa rxi aaji\ heel den weg

(den geheelen weg) langs. — xnaa ixiaa\ tziaicm

xa\ over een grond een weg of pad maken; over,

door of langs iets zijn weg nemen of passeren; hij

iets of iemand op zijn weg voorbij of langs komen;

fig. iets als middel bezigen of aanwenden.

x.i xn aa o\ KW. zva. xa ru tui aa,vjaa r »T
xq/n 7xi z aa n\ zie bij ttnrta\\

on xa z rxi aan\ kn., ajii itixn ,£?\ KI., voor zijn vermaak

of pleizier iets doen: wandelen, kuijeren, toeren,

spelen, spelevaren. Voor kuijeren zegt men veelal

on xa z ixi on aa z axi aa a\ — on xa z ru aa aa jt of xaoqxaz

rxiaaaaj)\ en xn ,ej xm dn xa aajt\ iets daar men mee

speelt of zich vermaakt: speelgoed, speeltuig, speel-

pop; iets dat tot spel, of om te spelen of spelen-

der wijs, gedaan wordt; met een ander of met elk-

ander spelen. nnxazrxineiaa~rnrxi(&iaa\ spr.

xa7xixnh\ zie xa ru x:i\\
Ct ft

na out aeï\ KN. ; xnaaaxiaa\ aanhoudend ontlasting heb-

ben {vrg. xaaxjaa).
ft (Oi

xaaxiaa\KN. onafgebroken, onophoudelijk, zva. ajnaa

truxa\ ook platwoord voor uitwerpsel, afgang, drek

{vrg. xa axi aa ).— xn aa rxi aa\ en gew. xn (Ei axi aa \

voorspoedig opgroeijen, van kinderen.

xaxa.xrmTsn^KN. nu eens hier, dan eens daar, gaan

of zijn; rondslenteren.

S . oX
xaxa\ zie xiiuw

xaaxi\ ook xaonrxt\ en xaaa\KX. streep, ergens over-

heen loopende streep, zooals een aalstreep op den

rug een paard {vrg. trrtnaaajt).

xar).7X)\ zie xa ruw

xar)rxi\ Holl. edelheer: de Edele Heeren, Raden

van Indië.

iqrii\ 1. KW. zva. (Ei axi \ xmh en 7Xin-iaaiji\ 2. KN.

opvolgen, navolgen; opvolging; achter elkander;

{ook wemelen, krielen. G.). 3. in de spreektaal n. ,

7i xa on ia aan n\ K. , anders (ki xq ril v
. *-« r\m ^ ^^ taxa

\

broeder of zuster; ook voor neef of nicht {laxaaxi

aa tai ^taqarni); verwante, nabestaande {r.7tqi<7^/j),

en vriend of vriendin , met wie men broederlijk of

zusterlijk omgaat. xqTxix^ixp kn. achter elkander

volgen, de één achter den ander gaan. — xmaani

m\ op iemand volgen; en iets, zooals iemands be-

geerte , involgen, opvolgen, toestaan, toegeven, in-

willigen, zva. aqnixtiv oen xqixim aa /)\ pass., en

gelukkig geslaagd of slagen, iemand in of met iets

meeloopen. — zanx.qaxp N. , xarn ti ia on niaaij^\ K.

,

ieynand broeder of zuster noemen ; tot broeder of

zuster aannemen ; vriendschap aanknoopen met

O S O O
iemand.— xrrn xq rxinnon aan \ xam on ia on na aai ten art/j \

iemand als Saxqixi aanbieden aan een ander. —
xq rxi na aa n\ ri ia rt na rrn aaji\ in de spreektaal , an-

y o y
ders oji xq axi na aa

/

O
?o on xa on na arn aa /i \ vriend of

vriendin, iemand, die men broeder of zuster noemt;

vriendschap ; als broeders of zusters , met een an-

der of elkander leven.

o o„
xji 171 ni xa ttOjp

xi aa axi ni aa a\ KW. zva.
'Vl-i V
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0X1 OU TTj * 0/ (UT tx? -77 \ KN. ; a.v on

ooflTJTTjN o/ lUniiÏN kn. kap-balk, de kap-balken,

waarop de kap en de nokbald van een kuis rust,

fftftt #fe fozVfe smalle einden van een dak; ook de

zware balken, waarop de dwarsbalken van een brug

rusten en de leuning (ajianui) staat. — ojii dn 011 ai \

volkarden, hardnekkig voortgaan, halsstarrig blij-

ven in het verkeerde; halsstarrig, stijfhoofdig (vrg.

a^v onoaaj). ,m)iuitï\ te ver gaan, van iets ver-

keerds. — ili on aii ai \ het volharden, enz., volhar-

ding , halsstarrigheid.

Li au *rj\ kn. blad , of de schil van de steel van het

blad, van den arenboom (vrg. (Kiia).

ia 77 7x7 11 "h \ of ai ia ai ni\ KN. blik, iemands blik,

waaruit men iets vermoedelijk kan opmaken, onge-

veer zva. cki (ei \ (vrg. oni 77 ia X7 o).— (k,j na 01 aui 77m
(cian/j\ een enkele blik; met een enkele blik, zoo-

als in 't voorbijgaan.

(uioiianiji\ KN.; x7? onoiionio\ het hoofd laten hangen

(vrg. ^vnfiïKnKiyi).

in 01 oxuonin en ojnariaxazama^ n., in de spreektaal

zt?#. iax7i\ en ajnapagy (vrg. ia 71 171 2 min), ia 01 on 2

01 mi \ 2y#. 7,7 XJ7 77 X7 \\

O Q O O
ia 71 01,1 mi 1 \ tun opm mnKos en 1.11 on ai 1x1 aai naai \ xn

de spreektaal zva. vicrmniarvtaaia\ enz.

an<K2.ww
/

fl\KN. den viuger in iets steken. — MfMo
mi\ iemand den vinger in z>£? steken.

iaohimi\ of ia iL><h7i\KN. de onderlagen ofdwarshou-

ten , daar de planken of de cm axi van een bank

of xai 77 <eji aan op rusten.

.: O . Q
iaiLii5:\ zie ia 711 -uz? \\.

l >K I 'X *

iqrl)i^j\ Ar. £s\^j) ,J, ook vjel <in<rx»a*c\ en ojiikji

mixk\ N. , xiix)onik\ k., naam van de twaalfde

maand van het Mohammedaansche jaar , anders 1711

<ki genoemd.

in 0x1 ui ia %\ Ar. sj^AflJ} »Jj k^- naam van de elfde

maand van het Mohammedaansche jaar.

ia au ia \ kn.; cun on rxi ia \ een aanhoudende stroom

vormen, aanhoudend voortstroomen, van een me-

nigte menschen.

ia 77 77.? 77 ia mi n of ia viru ai axi cm 7 \ kn. het vloeijen

,

druipen of afdruipen, van iets dat min of meer dik

is, zooals smeltend was, lak en suiker (vrg. ia

Tl 0X1 2 010X7 2 mi ft). X7? m 77 tTUl 77 ia .7,77 fl öf OJTI On

77 7X7 Ti ia cm a\ vloeijen, druipen, afdruipen.

iar] 717 2 71 ia ihiTji of ia 11 ixi 2 ai ia 2 nrtji\ KN. het bij

klonters afdruppen of uitdruppen, zooals bij inkt

uit een pen (vrg. axitiaxariaxiaain en tu 101 1x121105112

7.777). ia 01 orui 2 ia op ai ox-i 2 ai ia 2 ciiiji\ hoog opgeven

van zich zelf, groote woorden spreken of beloften

doen, grootspreken; of wel op lompe wijze iets zeg-

gen, er uit flappen, snappen, bv. zonder verlof te

vragen.— 7,77m 11 ixi 2
-q
ia 2 7,77 ,7 of a/77 aa ai 7x7 2 ai ia 2

(rn/j\ bij klonters afdruppen of uitdruppeft; groot-

spreken; en lomp of onbeschoft zijn in zijn gedrag.

ia ouiacmn kn.; x?7 opnruia cmn\ in menigte vloeijen,

stroomen, gudsen (vrg. axi «3.00 erna e?i wn (naart tui

ffn/f); ook een trotsche houding aannemen ofhebben.

x7 7J7,u7ot7
/
7\kn. het aanhoudend stroomen, gudsen of

gudsend uitloopen, zooals van water of etter; fig.

van een groote menigte optrekkend krijgsvolk (vrg.

ia 7X7 7,7 Q77 7). — i.n ia ^aïa cm f)\ aanhoudend stroo-

men, enz.

ia 111 axi erna \ kn. een stok of bamboe met een strook

er aan, zooals een om &n axa~nifn <ka\a t
doch zonder

wimpel (x?xe7 7X7 ~,77;£ 7 7X7 —70770777); volgens G. een

wimpel of klein vaandel aan een lans (vrg. ai na 2

ia ai .11,171 ia 077 7 \ zie ia 77 7x7 77 ia min

\

ia r> 7U2 11 ia 2 cm a \ zie ia 111112 ai ia 2 aai n \ •

X7 7L7X777NKW. zva. (L/i os? «sïjfl\KN. stopsel, om dereten

van vaatwerk digt te stoppen (vrg. ajitEJi^Jtriaa). —
x?7(70 7L7ib77 7\KN. zva. cli X77 osiiji\ en de reten of na-

den van iets stoppen met iets, zooals leem of pek,

dat er op gesmeerd of gestreken wordt, xjinniaii
o—

asii ~i xn ana zeer zuinig zijn met hetgeen waarvan

iemand te leven heeft.

7,7 77.7X77 /7\KN. ; X77 7,0 7L7 X77x, met de tong likken, af-T £~

likken (Ml. dj il at. Vrg. ajiiaxiasnjj). a_m ckim <hii

<njiasnn\ aanhoudend likken, ilv in ia 0^711057701 ia j\

spr. — tunofiariaabn\ iets belikken, aan iets likken.

— !Liwhiiuns7ioihii\ met de tong likken, aflikken,

oplikken.

ia 7X7 cko \ KW. zva. ooi 7x7 txi aa o \ — 7,7 axa ,X7 on^/i \ KN.

tot zelfs, ook mee (vrg. asnamaria).

on
' K7

o C

X7X7X77N ZVÜ. 0511 .KI mi n\

ia iinKi ,eiji of xaiu(Ki(&/]\ kn. naam van een wilden

boom, en van het hout en de vrucht daarvan.

s n /
ai xa 77 x>7 \ zie ia 77 7^7 77 ui w

ia 77 7L7 77 o \ 77 ia 77 X7 \ ofia 77 77.7 77 tui \ KN. ; x?7 op 11 111
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.qrnrhi n,vi\

enz., afdruipen, afvloeijen, bij neêrloopen

bv. van bloed uit een
O / o

O
enz. , op of over of lang iets afdruipen. — <m 11 ru

"ir

(najjnithnjj\ enz., bij neêrloopend, bv. van kwijl.

ruininjis zie axuniruiriiui^

tui rei tui \ of axirci vi\~ix., (icim iaph \ k. , Javaansch p a-

pier, dat van de schors van de gloegoe bereid

wordt; ook wel van Europeesch en Chineesch pa-

pier {vfg. aai as)i(Ki/}).

axiaurujiK Ar. i\j^£ , wegwijzer, gids; kn. Gods

woord, de Koran; ook uitslag, gevolg, na aui ru -i*

oüi asn ^-n ? \ Ar.
jj j^, £fl*o lW*^ '

^e wegwij zer voor

de hoedanigheid van den levenswandel, voor de Koran.

axtrirLinrt!rvn\ KN. slap neerhangend. — a,7iantiru

mrui2\ slap neerhangen; het hoofd laten hangen

O
{vrg. (icir)irLi2rn.ix.i\ en om cki aujKiin).

rtXïir?<ru2w.ru\KN. het neerhangen, van iets dat lang is

en ergens uitsteekt, zooals een slang uit een gat

en eenpisangbloesem, die van ee?i boom neerhangt {vrg.

ojniirwnruiz). — a.(iianai.iwz ti ,rui\ zoo neerhangen.

O
^

axiruaui^ zie aaauiru^w

na ru ru %\ ook wel ao arm jruq\ KN. verbastering van

axié&rLiq \ verkorting van asna<n&A.<rui$\ Gods be-

schikking; door Gods beschikking; het noodlot, of

het geval, wilde. Zoo ook wel zcirurti^ttiiunw —

-

O .

(un (fo rui ro <> \ zich aan Gods beschikking of het

noodlot overgeven, zich met gelatenheid aan zijn

lot onderwerpen.

axi a\>i ojiji\ kn. wel in alles zin hebben, bv. van een

kind dat wel alles zou willen hebben; niet bijzonder

keurig zij n. axi ru cm ~i ui tui ~n arn (ei £ i aa * ooi <o rui

on (Ei <Kn on ^ 11 mui (Kji n^ \ Daar zij , die mij noemen

,

niet bijzonder keurig zijn, zoo is mijn naam Klana-

Djajengsari: een bescheide?ie wijze om zijn naam te

noemen.

(lao/i^vKN.; (un(hpisr(u)jj\ iets maar stil bij zich hou-

den, niet teruggeven wat men van een ander heeft.

o o o o O o O— arn (ei &a (cnajifi\ arn ie/i iun <tn,(t-ii~ji <hij)\ en axuaraji-^Ji

anji\ in dien toestand zijn {bv. uit verlegenheid),

dat men , wat men zeggen wilde , maar binnen houdt,

en er niet toe komt om het te zeggen.

(n<w?(qoruzaji[\\¥35. bespieder, spion {vrg. (Enasn cei asn\

asn orui amn\ rtamriaxtz arnn en axi (Kn (Kna).— 9Jn onapt

tri (ir,-, i ajyv\ bespieden, beloeren, spioneren.

aoruoj a„izanj)\

(ui cti_i tui\ kn. een heester, waarvan de vrucht tot ge-

neesmiddel gebruikt wordt. J.

MrwjK^\ of a^rua^^\ kn. in 't rond, van het een

op het ander. — ajn apnuia&:^ajn\ of ajn azin trui uk
%

ojn\ overal ergens rondgaan; een stad doorkruisen;

van de ééne dienst in de andere gaan; van alles,

bv. wat op tafel staat, gebruiken, niets overslaan;

al zijn kleêren, het een vóór het andere na, aan-

trekken en dragen {vrg. a^as:^).

(ui ru a&:\ en is? aui ae:\ kn. regt in de lengte uitgestrekt,

bv. van de beenen van iemand, die op den grond

zit; geregen van naaisel. — tun art ru!««c\ zich regt

in de lengte uitstrekken ; regt als een kaars overeind

staan; regtuitgaan; maar voortgaan met spreken;

regt voor de vuist spreken, zonder omwegen {vrg.

ie:m\ iets rijgen, een draad er-<un (Kiniji

wzasnn\ axi ru ae: asnn of axi a^ asnji\ ook as:rua^

door rijgen, van naaiwerk.

(is)i/)\KN. een voorteeken, dat iets voorspelt; ook

axi rui as- asn ~m ru i een kwaad

o

7 O
wel zva. i*c *">) ïk naijl \

voorteeken.— (unanrui .i^c (b>> \ tot een voorteeken van

iets strekken; iets voorspellen, van een voorteeken.

axi (TUI (thl \ KN. tun on rui (vji \
O

of cunap zonder

zich aan iets te storen zijn gang blijven gaan {vrg.

(un(HT~n\ en n.7) ita ru^i).

(uir),rxi(tiii\Kl!i. zva. (ki[(ehhi

O
tui ni r\ tui i ar)ji\

riruitviMLN. zva. <m(.<sï-iot\ of (kti\rh vi ri xji arn \\ —
xm (in rj ru «jw \ iets achteloos of onvoorzigtig doen ,

zonder nadenken of zonder er naar te zien. — axi

(nrucuii(Hiji\ onverschilligheid, onoplettendheid, ach-

teloosheid.

uur(Eijj\ 1. kn.
,

gew. (Ln(uirg.(Eyj\ als voorzetsel

binnen, in, gedurende een tijd, per (van), vóór

een benaming van een hoeveelheid {vrg. èzrnnm).

2. KI. van (n(Liii(EJi^ of (crnitvis woning, wonen.

tun (in (intEi -i*--n asnjj\ in de briet. tuii (ia imtEi ^n asn <m %

(iji (ui \ in het halfjaar, mrixci (cyiejI ~t&ak\ perdjoeng,

van een djoeng. ojiklo 0^111^1 2 ojkki\ in twee maan-

den, in de tijd van twee maanden, of gedurende

twee maanden. — ajna^(EiajjmajiriM(uirj(LJta<iji\

ten huize {of bij) den heer Resident, (ui <n (eji -ji oaji

tui o?)(eiji\ betiteling van den Vorst: Zijn of TJw

Majesteit, oji ém /kjcukki (c\(Eyi\ betiteling van Prin-

sen en van anderen, die de hoogste ambten beklee-

den: Zijn of Uw Hoogheid. Voor beide betitelingen

ivordt als bezittelijk vmw. enkel oxuizyïei^ gebruikt.
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ajn,i:))(Lnim.(Eiu-i(i^jnia^yi\ 's Vorsten krijgslieden.

ajn cel) nn ari (ei (uj rui \ Uw Hoogheids onderdanige die-

naar, (mi ccn (ia icn (eijj of ajn ax) na icn tsi/i \ en ver/c. ajn

(ia 'j^.^hl^ of nog korter ajnrai(Ei^\ Uw Hoogheids

dienaar, voor <kii aj)<ici\ ik. — a.n(in(ci(E.in\ ki. van

crtiirni mi \ en van on turn <e* ^ on ajn z iei ^ \ zn den zin

van een eigen woning hebben, zich vestigen. — asn

tm as i&iMLI. van oi anz <ei $ (un w — ajnapari^iri(Kn\

KI. van onanz (&i ^ajiiriiKn\ iemand ergens laten wo-

nen; iets in het paleis brengen; iets tot een paleis

maken; een paleis stichten. — ax)(ci(Ei(Kij)\ iets van

het paleis of van zijn Hoogheid; personen die in den

Kraton wonen; offerhanden, die door den Vorst

eenige dagen voor het einde van de vasten gebracht

worden. (laasriEJiofiji of (CaariicntzitHijx de wijze waar-

op men woont of behuisd is ; behuizing. — ajiaxucr

(Ei(Kij]\Kl. van on oji z (Eji^n anji\ en woning van een

aanzienlijk persoon.

xaxrt(Ein\ KN. naam van een plant met welriekende

bladen. ccrart a.n (c\(eiji\ naam van een van de di-

lembladen gedistilleerde welriekende olie.

axircnEi\ KN., cm (hj)(iij)cmji\ kb., granaatappel (Skr.

ddlima). tin irvi ten oji an

q

\ soort van granaatboom,

die wel schoone roode bloemen draagt , maar geen

vrucht geeft.

(in rj (E) z (trnj\ zie (ia agrriGEJt i wnjis

(in icq_r] (Ei z mij) of (ia <n Eiz t*mj]\ kn. vlak, vlek (vrg.

azn afijn mi). a.i a^ïojnaTiri (Eiz(Knji\ overal met vlekken.

zn na (ei (Kti ann of un rei (Eji mi mji\ kn. de vreeg , of het

onderste gedeelte van den voet beneden het enkel;

ook het voetstuk of onderstel van een gamelan. can

Kn iEiiU)ox,i(Ei(KiT(K)/)\ zich met het aangezigt op de

voeten van iemand neerbuigen, tot bewijs van on-

derdanigheid.

a£iKncEJt\ of (mari(E,i\ en ajnMccncEi\ of (unapxn(&i\

kn., ijlen, zooals in een koorts; fig. bazelen, raas-

kallen, wartaal spreken (vrg. «tï«<&ïn en onojnztÈJifi).

— tui (K) (in(E)\ het ijlen, enz.

(ini?)am/)\ kn. de stam van een boom tot aan de tak-

ken, en zoo ook (intmrncmj (vrg. ai (cii z on kii z asnjj);

een (niet zamengebonden) rol tabak (vrg. osikeiZi).

aan te zien is. £n axi aiiazi <ki /i\ asn asn xn rui cm /i\ vooi

O A o a G)
ii (Ei (vn

—
O „

Kli

van een soort van beambten in den ouden tijd.

ê

cun(n.i(Ei(gi<rrij)\ een groote oji.iuw ajn (Einnajn d-yi ;

O O
on(Kn;ici(CiM(Cicriij)\ spr. — iui Mician (ki/i\

axiajx^ n., (hn ia rein \ K., de toestand van iets, zooals

het aan het gezigt zich voordoet (vrg. rnriixizMij

en (in y ca z (Knjj). axiaJiKip naar ik zie, naar het

mij voorkomt. Mc±onaji\ naar het zich voordoet of

schijnt; het schijnt. — tun iki (cy\ N., (khcki?i\ k. ,

zien , iets of iemand zien , naar iets zien, op iets

zien (vrg. asn on iei z cm
f).
— ajnManci\ MM<m<nf\

iets bezien, bezigtigen, overzien; en iets (eenig

voorwerp) zien, in het algemeen. — anah(cian[i\

te» (ei ici mji\ wat aan iemand te zien is , wat iemand

(ci(ciiK)j)\ asn asn cm rui mji\

werp van het gezigt, tooneel, schouwspel, van iets

dat vreemd is of verwondering wekt (vrg. on asn z

(niK)Z(Ki(Kiji\ Een ander asnaji<ruiM/i\KN. zie bij asn

ajiacyi). — ojim y\\ cui ik) (ei rciji\ het zien; het ge-

zigt, hei zintuig van het gezigt; iemands gezigt.

on* . . . ,
0Ji<ui<taxh\ een gezigt ver, zoover men zien kan.

— mi on caiici (K>/}\ cui(Ki(ci(nji(K)ji\ gezigt, gewaar-

wording door het gezigt; een gezigt, dat iemand

heeft, bv. uit zijn huis. ojim icrcci rnanri cli icn\ het

was mij donker voor de oogen.

(in<ici\ I. KW. zva. ajiio^\ mii (ui oji n of tui tvi iui (uiji

(vrg. (ru) en 7i(uizrnniz(isn^\ 2. kn. klaar, helder,

duidelijk (vrg. asnni\ asiifna5ii(rti\ o~ji,v)\ en asn

axit). o. K. van {(ei). — ax)ax)au\ of anaxinci\ KW.

zva. oji axi aai -t*\ (sterk, gespierd. G.). — dn^Jtarvï\

kn. zich klaar of helder vertoonend voor het ge-

zigt; duidelijk voor het gehoor. — ojniKiruaji

(n<Kn\ maken dat iets klaar of duidelijk is, bv. zijn

spreken; naar iets, zooals een gesprek, luisteren om

het duidelijk te verstaan.

(tn7x/\KN. het in den mond gestoken worden van eten,

bv. aan een kind (vrg. on ra z ri .ra z q \ «£C«fC\ en axr

am cni/j ) . on (i<h (ui ajn (in rcy \ of kh on oji z Kn rvi \ naam

van een soort van pisang. — ajn.Kit}ci\ iemand,

zooals een kind of een zieke , het eten in den mond

steken, axi iki rei ceji (ei xjin \ spr. — ten iki rei (ei ri kh \

iets iemand in den mond steken ; een kind enz. zoo

het eten in den mond laten steken en voeren.

(in rxji ia (Kji/i of axi rei (ti (Mi) \ kn . gekneusd ,
gekwetst

,

door iets zwaars, dat over het een of ander deel

van het lichaam gaat (vrg. a/nricKfijf). — amapret

(b)(Kij)\ iets kneuzen, kwetsen; overrijden. — (kh

anruKCKK/i/j of ikii on eci'aJin\ gekneusd raken, zich

kneuzen. — ajn (Kinjiccia~ji^i.r),Kn\ aan iets een

kneuzing veroorzaken.
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ia rui (ki teil) \ zie ia (tui (ia (mn

\

ia rui aai \KN. naam van een distrikt enplaats, tweede

post ten zuiden van Soerakarta.

(ia rui ari \N. zva. ia rui (Hir)ia\ of 'n nm cmn (verb. van

'W ook voor kleine weg of voetpad. J.).

CY
iaui\ gew. tui ia ui\ of uiiaui\ KN. jong; nieuw,

blad van hoornen of planten; jong blad maken. —
CY
t&i ia ui\ gelijk jong blad.

iaui\ KW. 1. zva. uixa\ r)(U)ii^\ (kimihtji^ r^unz

ri(cnz\ (ui(&i\ en aar)m rt ca (Skr. dipa, lichten,

schijnen; een lamp). 2. zva. na asn (Skr. adipa,

vorst, oppervorst). 3. zva. crni^q (Skr. dwipa.

Vrg. iaai ajizaai\). 4. zva. ujairuiz (Skr. dwipa).

o o O - o
(Kj) aai ia ui \ spr. ia tui aai sui ma ruiji\ naam van een

tooverformulier, ia ui in aa \ een bijnaam van Abi-

jasa (Skr. Dw aip dj ana).

nar) ui\KN., iacu)j)\^\\.; unaar)ui\ of un op n czi ~i \

kn. iets vermoeden , er gedachte van hebben , in

o O O o , .

ri (um na on rn ui \ mccrm asn oa ^niHiii cm (vrg. (cmio).

O O o . ,,

(Ki (ui on asn z un oa ~jii aa mi ui r ri in (hijj — . er m t ge-

heel geen gedachte van hebben , dat ....

(iq(ui\kn. wierook (Skr. doepa. Vrg. 'èj*o,i^\ na

asnajiji en aaiTsnaaiji). — un op ui aa\ bewierooken;

parfumeren. — ui in ui 00,1 ^ wierookvat; reukaltaar.

o o , a
iniui\KVf. zva. aa.iu*ai\ toen; e?i zva. iqaji^w

iqaiUlWfS. zva. iq/nui^W

cuaui^\ iqrj(ut^\ en aar) (ei ?\ kn. rede, die iemand

heeft of zou kunnen hebben , rede die iemand meent

te hebben; om rede dat; en zoo ook wel innizi^

on in aaji\ (vrg. (K,jimiaij)\ ieiiui\ ijni7)oniair)in).

iqriiEi^un ui\ om wat rede, meen je? riunznaciq

r)(Ei^\ geen rede hebben om iets te meenen. ia

r)iEi^ianicEji^\ om die en die rede. ri uizia/qtEi^ia

r)^i^\ iemand die alle rede meent te hebben, om

zich te doen gelden of boven anderen te verheffen.

• • o
aar) ui ^ \ zie uq ui $ \\

o . o
ia ui onjp zie ia\\

iauina\ r) ia ui na ofiquina\K?S.; iai)U)na\ en aa i

uma\ kw., iets ongerijmds, iets onmogelijks (Skr.

dw dpara , twij fel , onzekerheid. Vrg. rj ie.i z aai iuijj )

.

— i/n (hi ui na \ enz., iets onmogelijks beweren; be-

weren dat iets onmogelijk is; 't is onbestaanbaar,

't is onmogelijk (vrg. uiHiina).— tun aa cui ni aai ~m

riaai\ iets voor onmogelijk houden, als onmogelijk

beschouwen.

1ia ui na \ zie ia ut na w

ri ia (ui na \ zie ia mtiw

(ia(U)ia\KW. mensch (Skr. dwipada, tweevoetig).

ia mi (ui)\ zva. un ia ui un \ zie bij un ia w

ia cui asn (hi \ zie bij ia asn w

ia (ui asn na \ zie bij ia tun n\

ia tui in \ zva. ia (unj \ lx.

o a q
ia ui (un n s kw. zva. ia (ui thti w

o . o
ia ifjn \ zie ia rj tui \\

O o
ua r)(U)Z(Hii\ KW. zva. (Hii (Ki ia)j)\

iar)(U)zaai\K\y. en K. zva. cniie:^ (kw. dwipangg a.

Vrg. ia cui).

ign\ kw. 1. zie umaw 2. verkorting van (Hma/jw

3. zva. ia (Vjw iai(Hiij\ zva. r)imzasn(Hiirt\ *0(?lj\

of isrj <Efl rui w

iaiu\ 1. kn. magt, kracht, vermogen (vrg. cktihji cunji

en rnnazaji); geschiktheid of aanleg tot iets; gaaf;

ook aanwinst, nut; en raad, zva. ui(Eiaaij)\ 2. kw.

zva. ui na (hg \ en (uir)(unnii (Skr. ddja, gift; ook

aandeel. Vrg. oedaja, bij curiiaiijix). Liiaiu\ k.

zie (Hii rj iai ^ \\ ia in ia clu \ of (hJiiainiain^KN. in

alle geval, op wat wijze ook; ook met alle magt

spoed maken, zoo gauw mogelijk, (un ia ia in \ zie

bij irniaw aai tuinmom \ zie bij ihikuuiw (ifnin(Hi

in\ de landwind in de oostmoeson, te Djaparagew.

in 't zuidoosten: 311. bar at daj a, zuidwest. J.).

o/
r> [tui hu ia in \ en tun iwi ihi na in \ spr. — (ui(Hiin\

o o a/
KW. zva. ui na aa \ en oji ri im (hu anji\ un ra (hi ui aa

itLj\ en ra aai ui (hi in \ spr. •— i7iiain\KW. uitden-
K.

ken, verzinnen. — (i&i tuiom (kt\ kn. aan de landzij-

de zijn, van 't land komen, naar 't zuidoosten draai

-

jen. J.). — (hoi ia in (Haji\ zva. aai iht)>ui asn onji\ ver-

mogen; voordeelig, met voordeel.

ixt?\ kn. geschil, verschil van meening (vrg. tui rei

iuui\ (K»ij}(rLi\ en uiiq). (iaiviiarnivi\ met elk-
'V &

ander geschil hebben, met elkander twisten (vrg.

uiiiqifniqnaaaj) en uiaaiiezqaiiHi')).

iiiu\OT. zva. itïi asn (ui ri iia z (hij\ (Skr. dj o e); maar

het wordt ook wel van een mannelijken ia un/j ge-

bruikt. — unaa(Lii\ als een Boeta zich gedragen.

a
i (hi (lAJjiianii -ï*\ spr.

i)(iain\ KW. 1. zva. inm (Skr. déha, het lich-

aam o/* lijf). 2. zva. aairjui\ uir)U)thai\ enaJionnaz

o/
aaw aariiaiii\ zva. asnaa-JicmviaJi^ — viiriia
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(liim i ©ƒ i>o? ™ ,i,t ^^.; on/>\ lijfelijk , in .mj ui om r> xn

»uw,|> lijfelijke, eigene, broeders, in onderschei-

ding van neven , die ook oni ih genoemd vjorden.

En zoo ook icel enkel twnacKuui anji zva. eigen

broeder.— x_ni xn iu\ zva. ajixnaui^ajnaans \rj{(ci

aan (Li ri ixioaji\ spr.

xn
1

> KW. zva. Lil xj urz f/i\ l-s un \ ei n in ? kii\ <n xn

vi\ niti.tn Hi/i\ (Ejiajins (Lu-nauw ook zva. xni on i\

7
is

l

rdrx ^\ zva. (uikiixiuiw (uiminnr

de vrouwen. iqn?(un(uu]\ zva. vttchzorn^ma-rnw

MrtMrt.KW. 1. zie bij ->i rj in on j\ 2. zva. cen<cm 1,1

kli oj isncÊji<njt\ en (Eimiinw

inxximp 1. kw. zva. (uiaihw 2. KN. een verkorting

van aoaxjnaan of m pi innon n\ 3. N. zva. m ,ei\\

o 7 o o
inri xxu on,i\ ook miiixizmn en <aiijiiu\ kn. het op

een ander laten aankomen, om eenig werk, of bet

zwaarste werk, te verrigten; met een ander tuisten,

om iets van zich af op den ander te schuiven, ook

toel in een goeden zin, om iets niet zich zelf, maar

den ander, toe te willen hebben of als men wil,

dat de ander de eerste zal wezen.

ij xn ? xxi «ty\ kn. , ;kj 1.1 \ of tui xsn « ki. , iets lekker vin-

den , lusten
,

graag lusten. <rim 2 iu 11 on 1 n ei lv ~>>

(toTJi* een liefhebber van arak zijn

/i h
Ki

iets eten. — 11 xni lxi ra on ?\ lekkernij; en lekker-

bek, tw hnihqri on? 117 in on ,v lui en lekker.

(Uujimmtv. zva. in xu hi i\ 1. <io cuui im ojkeji <rut\ zva.

in (eikloji\

O . Q
xn xx) on \ zie xn xxi osnw

m iuui «snn\ Ar. £n3, kn. , bloedprijs, d. i. de boete,

die voor een manslag of verwonding volgens het

Mohammedaansche regt betaald moet worden {vrg.

(in arm). — x.11 m xii isnn\ iemand met een bloedprijs

beboeten.

o 7 7 o o o
iniLi(is)i\ ook teel tict(uuiaa\K'W. zva. W (wi(ki\ (uj {isii^

en ^l'Vjd^^wrKi^ (Skr. dajita, een vrouw).

O Q O O O -,

oji in (Lii asn \ in 111 0,1 x^: \ en xn xxi on on i_j asn \ de
«s^ ast, p

Vorstin.

o o
on 1 ynoni\ zva. «éc asn oni w

(LniKi/jy zie mnojins I.

vj in -n 1x1 ?
(kjjji

\ kn. naam van een afgodsbeeld van de

thn\ (cm oy\ veel smaak in iets vinden, lekker van

Chinezen. TLi ui <? mi lxi rnm 11 111 2 onn \ spr.

stokstijf zitten zonder iets te doen.

SI
(1,7 f) ijl ni \

7 .. o
xn iuoi\ zie bij m ojmnw

(i±)ijomoh\ zie (Ei ig ,i aai ip \ bij tEiinnw

xn rii\ kn. Holl. duim, een maat; en duim, daar

een hengsel van een deur aan hangt.

il ar £?? in e? n\ kn. verdeeling;.

(Ein\ verdeelen in het algemeen, un on (Ei iei n of lii

yumcBijp hetz. met bepaald voorwerp.— M3,io/i\

iets zamen deelen, met elkander deelen, onder elk-

ander verdeelen. ijiiiHi (Ei jE*ru (Èiasn n\ N. , (lh ki S
iruas-MS.., tun 0/1 t&HtJtonv\ poet., heil (wederzijds toe-

gewenscht heil) zamen deelen , spreekwijs voor van

elkander afscheid nemen, in ih xni kt, - (lh hi ziisi \

O Q O • , -.

en un <Ki (eji ~m (eji nrui %\ spr. — inxnEip iets dee-

len, verdeelen of uitdeelen. uitii.xq h?,i of xn xn &ia

o 7 o
en xnLiinzi.p pass., ook van (Ln%iEii\ vix.iei

inuiuiisnn\ in vieren verdeeld worden, xnx.an t.\i

nmjiztnnm\ met zijn tweeën deelen. (HnaxiiEiin te

deelen, deelbaar. — tninEi\ iemand een deel of

aandeel van iets geven, iemand iets toedeeleu. un

(in ,eï anj)\ bedeeld worden , een deel of aandeel van

iets krijgen; in iets deelen. — xixn nxihn\ of.Lii

or> 7i Tin ten iets toedeeleu of uitdeelen. — xn ei

im/j of amaq(£ntMji\ deel {vrg. ojii Eifoij). olrxn ei

Kin of ki un xn ei ui 1- een deel; ook voor een der-

dedeel. '<nni2(in Eihii\ twee deelen; twee derden.—

in ïi ei hi i^ gedeelte, dat iemand krijgt; wat te

deelen is, deelsom. — 1.1 in in ei ,i\ het deelen, enz.

— (Li 0/1 (ei i\ verdeeliug. — (Ei(hi(Eii\ iets verdee-

len, qevj. van werkzaamheden. — (eiki^>\ iemand

een aandeel geven van iets ; iemand, iets tot aandeel

geven. — oji on (&i aa n\ deel, aandeel, iemands aan-

deel. ti -Lmnihmi T_i.i.iï.i_i!hn eimi/)\ spr.

rtin? ei 1 of xiii nm i (Ei,i \ kn. naald; — alv n im bi^jl

O
EjjTT] ui ~inn hnjr spr. — xn <n axi z (&)ji\ naaijen, met

de naald werken, xniimt ei ^i.ix.1 ei fi\ spr. Litimz

JniiinKEiis iets door nasporing zoeken uit te

D
1 IS) ? (El \ (Lil 11 (hO 2 Tla i ï- { £- <u

o

(El

vorschen Ü7 dim? (El \ (Lil 11 (Hl 2 11 (El 2 Ê) \ Of (Lil

ri on 2 11 un

2

-ei \ naaijen; iets naaijen, met de naald

bewerken, door naaijen maken, van een naaister of

kleermaker. — dri nam 2 ei xi hii \ iets laten Tiaaójen',

te naaijen geven. — iiin?riEu Eionns het genaaide;

naaiwerk; naad; ook naam van een grassoort. —
LI

IL1X

O
tnnxn2(Ein\ het naaijen. — (ui 11 ,m 2 (Eip 1. v

1 m 2 Eiji of ,lj xn na m 2 eii \ in isii ini oji 11 m 2 (Eiji\

zva. aaii^w 2. kompas, kompasnaald.— <uitnam(&>

ann\ kompasdoos, kompas; fig. leidsman.

.21
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ra ceji tini rm \

ra ceji \ KW. zva. (uiincK.n\ on pr\ tui cui\ cEiiaponji en

cncumrnrcm (Skr.adama, laag, slecht, verachte-

lijk. Vrg. ani ceji rn ceji). — ra ieji chi/i\ zva. (un rrïi cui

O . o O a O o * *

(HT/j^ (ia (ia (Eii anjj\KN. zva. om (ia cun ieh mi ceji \ of om
o

ciaoici/n (Eiirnan ~/n ui an/is — (un on (Bi na (Eii \ kn . onge-

veer zva. (vn<r}j\ iemand, zooals een kind, in alles

believen en toegeven; vertroetelen. ra ra cei ra m\

pass. (ia(Ki(En(ia (EJiajj (as)i\ gek met een kind zijn. —
cm op (Ei na (Ei \ het in alles believen, enz.

ao<£/?\KN. stoppel, stoppels, van rijst en andere gra-

nen, wat na het snijden op het veld blijft staan.

— ra rn cei onji\ in stoppels; stoppelveld. — iouari(EJi

CV
(hiji of na rn ceji anji\ een fluitje van een padihalm,

daar de kinders mee spelen.

ciatEj^KN.; (un(hfi(Ej\ blazen, met den mond of door

een roer of pijpje; in of op iets blazen; iets weg-

blazen [Sier. dama, blazend, blazer).— cun in rn ceji

z

rn\ mv.; een vuur aanblazen.

(ia (eji\ kw. zva. urn (in (mi n en cuiKn^i (toen, wanneer,

ten tijde. b-.). mi na (ei ^ kn. zva. oji om &j> om/j\\ ri arn z

o O o ... o O O o

,

iltKocia (Eii\ poet. zva. on Kn i na oji n om on np \\ ra(EJi(hr

cn.o?\ kn. God is getuige ! bij God! Zoo ook enkel

O o
s

(ia (Ei \\

(in(E(j?\ ZVa. (inoi(Ej1Z?\ 2.

o
(in ri (Ei q \ zie tin cm q \\

(inrn(Eiz^\ zie bij rnOJM^W

rari (ei ooi) en (tarn cei rirn\ zie bij (Ei on w

\rn (E/iz onji en ra rn cejI 2 rn rn\ zie bij

nn 7 nn
(ia cei (ui omn \ ongebr.; tuii op cEJirnomrionri\ kn. ge-

noegen veroorzaken; aarjgenaam, bevallig (waarsch.

van ra,tirn\ toestandswoord van rarn\ en dit zva.

(U(HT_),

y o o
(ia (Eii \ KW. zva. (uiciïïw KN. , ciaru cki^n., ra iui?\K.

}

, S O /
lamp. (ia (Ei (i^i (Ki \ n., na cei oji rui cm n\ K., zva. (uirji

(uï (ui tui rui (Hi /i\ het maanlicht; naam van een ge-

dicht, dat de geschiedenis behelst van een held van

dien naam; ook na (eji cairui onji\ kn. naam van een

visch. (ia (Ei ((ia irui?) rnaj)(ijj\ duizend lichten, voor

illuminatie, na >mji\ kn. , hars. (ia (EJI El ril

/ Q O 7 •• O
(Eiri en na (Efi rrvi mji (Hi /i\ zie bij ceji rui (Ei /i\ — ra

ra (Ei \ rara rui? \ licht ontsteken, cun ra ra ceiiosyi

o / S ncm rui ^i (ui rn cui cm cei on/j\ spr. — ajn on cei\ als een

licht zijn. — cun op ceji ni\ cun op om ^ run \ iets van

een lamp voorzien; met een lamp bijlichten;

iemand met een lamp voorlichten of toelichten. —

rn,!EJi ceji\ en rn(EJiruip\KW. zva. ceji ni rrnji\ asririrEJi

r^\ en crncuircnijw tui asniin (et iiui ? \ een schitterend

edelgesteente. — cui ra c&ini an/i\ een lamp of licht-

toestel, zooals in een moskee.

ncr . ... cv
(ia ceji kti /Kn \ zie bij ra kïi om w

O , . ,ra rn^y rnre:z amji of rn
rj
i^m rn i^ i anji\ zie bij rn ra?.

rnr^2cmji\

n - nn
ra (Eii omji ofracE/i(Knn\ KW. zva. ammam !Knji\ cKi[rm

.rvr^N (Hir^^\ en onuiTiii w kn. naam van een dis-

trikt in het Samarangsche , oudtijds de hoofdplaats

van een rijk. — cuncp^i oayi ofajnoa ceji min en un on

<£<?/*o?^\KN. zva. cun p oni cuuj\ en iets met de vlakke

hand even aanraken (vrg. ra on cei naiji en rn cet Kn n^).

C)D ... O
ra (En (Kn n\ zie bij axi ceji <kyiji\on n
ciatncEnKriji en ra rn(Ei2Kiiji\K^i.; cun ckiti ceickmo en cun

O O
^

rnrncEJitKnji\ zva. rn 11 ceji rrn n\

n '

. n
rari (Eii2Hii/j\ zie ra nn ceji om

C~

aij\ zie rarn T
q n

racEJiKnji\ zie

racEiiKnji^ KN. een zwavelstok (vrg. rn

'j rn cu)omji\

0JJ)?rnrUI2(Knjl).

Een zwavelstok gebruiken de dieven op Java in

plaats van een dievenlantaarntje.

rn cei (kyiji \ KW. zva. ojii pna\ cun rn rn rsnjjs rn urn rui

riKii\ ^Tjfï^ (unzrn\ en cmruiunn (vrg. rnonin).

kn. een zachte tik, tip, aanraking of druk met den

top van den vinger of iets dergelijks (vrg. raiBiiKn/j).

ornonrjnrn(EijKnn\ een tik krijgen, voor betigtigd

worden, cuiiyi cei omjj\ een tip of vlek met een vin-

gertop en een weinig inkt of sirihspog op het papier,

in plaats van zegel ofhandteekening , vanmenschen,

die niet schrijven kunnen of geen zegel (rj) (vi/i)

hebben. — mn on rsi(Kn/j\ iets met den top van den

vinger aanraken , tikken , o/op iets drukken ; iemand

betigtigen of iets aantijgen, — rrnrn<Eroni^\ bij on-

geluk ergens eventjes aanraken. — cun on (&i oni rn oni \

met iets even aanraken; iets doen aanraken.

q o a
ra (Ejirn(Hn\ zva. ra ri cei rn rnw

ra(Ejiornoni\ zie bij monionix,

rn ceji cejiji\ zie bij rncEir\

rn ceji asnji\ zie bij ra asn/j\

ra ceji njiri\ zie acnriiuix en om ceji anji\

~iEiirui\ benaming van een buitengewoon groot wildra

zwijn.

rari (ei~ji\ zie ciari cuiw

1ra ieji ~jiiuiji\ kn. bindstof, leem, cement (vrg. cu/kei^/i
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ia ei-^i\ kn. ; x.01 tn .£? JS\ vlak tegen iets, zooals een

wand of deur , aanstaan of aan gaan staan.

xq <eji oa/i \ KW. zva. or> >ei on w

(ia EJ nm \ of \q ei 77-» \ zie bij xq m \\

ortxaztEi {dómb a) kn. een Laas, in den zin van een

groote, van sommige voorwerpen, zooals een koek

of pannekoek. ia icj-n ku ei\ een schaap (Pers.

domba). — xv 11 ki z (ei kt\ over iets als baas of

eerste persoon in rang het beheer voeren; {iemand

sterk maken, magt verleenen, tot baas aanstellen;

en zva. ajn(e^nriM2itn\\ ook kw. iemand ongemerkt,

ongezien, volgen. G.).

(ui(EJiam\ of ia (ei on \ zie bij na 777 w

rn ia i (Ei/j rj xrn \ of on xa z is/in 71 xrn ?
N z^e WWH! *2? NN

xa.£i\ kis. benaming van een xix ni^ 77 xa 11 \ dorps-

hoofd of gemeentehoofd, die liet burgerlijk bestuur

heeft over eenige dorpen, die ieder door een onder-

geschikt hoofd (xantmriv)(npoJi) bestuurd vjorden.

Een ander is de dtitêiarn u*\ of xa ei 11 njioJi\ po-

litiedëmang. Ook op de hoofdplaats heeft men

eenige beambten met den titel van dëmang, bv. xa

(èixai!7i.)\ (zie hijixi). Een dëmang heeft den rang

van (eaiU)\ of xji xnxai ia n\ — aunap

dëmang besturen of beheeren.

dëmangschap , het ambt of gebied van een dëmang

;

ook dëmangswoning.

het beheer van een dëmang stellen , door een dëmang

laten beheeren.

(UXE4NKN. naam van een muziekinstrument, bestaande

uit groote staven van metaal, een groote iKi-rinog

anj s\ ftR-TTj&oflEflN naam van een bijzondere zang-

wijze.

xrifÈjs kn. naam van een zioarte, vergiftige slang

,

ongeveer een vadem lang.

hii ia e 1 o 7,7 1 \

/naaièi«nviacn\ iets onder
C~

O
xaonji\

1 OO
)r?n van ajnaxicma en tut net <mji\

(iaam\ KW. zva. cu xzm ru x\ vuixra&aji en as:d^aain\

— x.V(hncm\ zva. iex xam rti/i\ tsi xrm xa j\ <unxèmas:

(kvji cn x7nr>rLiri_i\ of mn iei (njntfrtji\ — x.iKiam\

zva. tui (BiKcmrtnn enz
tb <->*

ca <-^ é-

(iO(m/K7j\KN. het voeten-

einde van een bed , doodkist of graf, en va?i een

liggend mensch. — oman cm aan of x.n fa xa arn on n\

aan het voeteneinde van een graf (van een heilige

of van één van de voorouders') gaan slapen of zitten.

777 \ N., xqon\ K., gedachte, wat door iemand ge-

dacht wordt (vrg. kiiii\ ajntm\ en •uixamo). %n

\ is ook k. van nsnasncm/t\ en in de spreektaalaai

zva

m

(Ei on \\ rui am xrn<\ N

.

777 hai ?X7 MD., naar

ijn gedachte. Cini {i_iiiq ooi' x.qxixii zon \ ofuinq^

LJHO 777 TUI KI UJ\ 77 7.7? I 777 \ Of 00k .O T7 ^ 0.77 :U7 lO

777 \ met oordeel weten te handelen, xaina^ixaxq

on\ of ?rn --ii xa iq in \ zonder nadenken, onnaden-

kend, ligtzinnig. — xqaiixn m\ xqam xqoii\ na-

denken, gebruik van zijn oordeel om de maat te

houden en niet te ver te gaan; bescheidenheid, bv.

in zijn eischen of'begeerten ; men zou denken; ook

ia ->>7 iq m kn. peillood of dieplood, of ook weleen

steen, die er voor gebruikt wordt; en naam van

een zeker ijzeren timmermansgereedschap, xai on ~ji

o a t ..

xn aaixno7i\ asn (Hl -~t xq an xq on \ zonder zijn oor-

deel te gebruiken, zonder omzigtigheid, zonder mate.

xsi 77 777 2 tin, 777 in 777 xx.1 fa (7577 T7 \ met omzigtigheid en

inaebtneming van de matigheid. — tunimcm^ 1. kn.

de diepte van een water peilen. 2. N., a.manan'e..,

fig. iets met zijn gedachten peilen, doorgronden,

bevroeden, begrijpen; denken; iets met nadenken of

of K. van (hoxaicrtiji\ — x.n in om xq ooi \ x,w xi on

on 777 \ nadenken, overdenken; en iets met oordeel

of mate doen, er niet te ver mee gaan, matigen. —
a O

x.i(hiooi\ tui<Hï<m\ het bevroeden, het denken, xli

na ooi xrn\ (Li in ooi rrn\xx.i\ naar mijn bevroeden, naar

met mate doen. (un-aocm\K. ook wel zva.
tl)

ïdachte. —mijn geaaente. — xqEion\ k. van asnasncmji\ xoi

o o o o ' cT' . .'

(Eixai\ en aai kh xafi\ — mixqaoi\ xaixq ni\ bereid

om iets te doen of te ondergaan; voldaan, tevre-

den; voldaanheid, tevredenheid, welgevallen; in zijn

schik zijn, schik hebben. — tixqooixn\ «non riem

(Ki\ iemand voldoen, voldoening verschaffen, plei-

zier doen, verheugen. — xaixq 77777 ia,] k. van x,n

xsri xai 001 xn fi\ — a. 77 xn 77 777 7,77 ^nxai aa 1 of tunari
Ij (1

on UI fo ( Jl J ca

in
o

111 Kil ^77 7.7 1 (KI/ van Ki isn 777 n im wwn
xqooi\ zie xqooi\

xa 000 onji\ zie bij xaanw

ia 001 xnx\ ook en eig. xa ti rn xnji\ kn. een half rijpe

kokosnoot, juist van pas om het vocht er

O OG) (P) a/
te drinken (van xaxziooiji\ zva. (Kixaw vrg- xnaais

en hoi%). i:n xn 1 (of 11 xai z xn) xa 000 xnji\ het water

of vocht van de kokosnoot, klapperwater (vrg. m
r~)

xa 777 xn \ zie x.n xa 011 xn\ bij x^nxaw

21*
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(UI cm OM \ 2££ (lO iW77 Mv? \\

na cm cm artjt\ zie bij nmnacm^
C~<

O
~T

na cm ax,ijt\ KN. nog wat ruw, niet genoeg beschaafd,

nog niet zooals 't moet wezen, in een figuurlijken

zin ongeveer zva. asn<rn\ oj arn asn om nn artjt\ — na

cQt n/i artrt\ op een nog niet genoeg beschaafde wij-

ze; nog wat onbeschaafd van aard.

na cm \ KW. zva. nnt im
t

-ki ~b* artji\

O . Q
(Lacmi)\ zie nanrnit\\

(in cm en,in \ zie cvst, cm ax,ta\

nacm\ KN. (in Jcrama dikwijls [ortcEfi) handel, vooral

kleinhandel, koopmanschap; handel doen, handelen;

in iets handel doen; KW. zva. (U(crn<n,a/t (vrg. (ia

cm). cn(V)znacrit\ handelaar , koopman, m,i ooi ia cm\

handelsbedrijf, onn f&iarrjnacnt\ handel, koopman-

schap doen, van den koophandel leven. {Wun. («?"

nmasti) (iacm\ koopvaardijschip. — nmartcmnn\ of

nm n:m crri nrt \ pogingen doen om zich op te rigten

of op de poten te blijven, zooals van jonge kalvers

en veulens; zich met moeite op de beenen houden,

van een mensch , die dreigt te vallen. — run op art)

nzicnarti\ voor iemand koophandel drijven. — on -e?

<rm of naeeaent \ KW. zva. (Bianrt rru/j\ kn. flauw sma-

ken, van versnaperingen. — net cm nn artj^\ koop-

manschap, koopmansgoederen, koopwaren; met een

ander of met elkander handel doen. cruiarnnrtcninn

(ni,i\ koophandel drijven. — (Li(iacrii\ factoor, zaak-

gelastigde van een koopman.— n,a na cm nn artji\ han-

delsmarkt.

na cni\ KN. vleesch van een mensch of dier (tot spijs

toebereid vleesch wordt n.7t(vtarn^\^., a_m\<rvi <e^\k.
,

genoemd); ook het vleesch of vleeschige gedeelte

van een vrucht.

a!a cm \ zie nmnaartp bij nmnaw

na aii \ zva. nmnacrri\ zie bij nmnaw

nn cm \KN. schop, met de voet vooruit (vrg.njt,nj)arnj}\

Qtcrrh en en cm ajiarnjt). — nm;hncrii\ zoo schoppen;

schoppen, een schop geven, nn cm au enm

i

(U)\ spr.

O
on\KN . halsstarrig, eigenzinnig (vrg. nanrrtcmji)

naam^\ of nanmasn/t Ar. ddbbah, of ddbbat.

beest, rijbeest.

Mo. ook wel ctK(vrj\KK. achterste; aars, aarsgai

(Ar. do eb o er. Vrg. (Ktnvinm/i).

nanrrtnsnjt\ zie bij nrnasnjt\

n^(iaicn(crmrnjtji\ kn. doorbreken, stukbreken, zoodat

de inhoud aan de zijde of onder doorheen komt

,

bv. van een mand, pak of dam; een uitzakking van

den aarsdarm hebben of krijgen. (Vrg. en nmz eruit

en necnrtnmzcn.ajt). cnnazrrtamzarui\ een verwensching.

ennair\xrn\ of ennazrtnrn^\ KN.; nmen art z rt nrn \ nm

en art z cEyt nrrn\ nm ri art z en nrn ?\ ofn.rnenartz (vtjitirm .?

\

dik en naar beneden omgebogen, van de onderlip;

zulk een lip zetten.

nnrtxrn?\ zva. nrt na z en arn £\\

en art zen arn ^\ zie en na z ai arn \\

o . o o o .

nnn~rtrrLiq\ of nnnrnru^\ en (in nm tn/i nm \ zie KnW,
a a

nnt rui nm \\

na nrn cm n\ zie naam 001 n\

nafrncm/j\ KN. dik, van het aangezigt ; eigenzinnig

(vrg. asn nm aruijt en astt arn cmjt). —r nm annrrt cmjt\

eigenzinnig te werk gaan, zijn eigen hoofd volgen.

nnirncmjj\K^.; nm art nrn cmjt\ een klein kind het eten

met den vinger of den duim in den mond stoppen

(vrg. ncterLi).

rt na rt nrn cmjt\ KN. veel en digt op een, bv. van pok-

ken of zweren en van lappen op een kleed; (ook

dikwijls achtereen ergens komen, telkens of dikwijls

op een dag terugkomen, bv. om te manen. J.).

nnrnnrnz\ een plat woord voor asnnm\ of nrt oJiw rtojm

na nn rt arh 1 \ spr.00 o O
narnfj\ en nacmet\ KW. zva. trut eut ?nrn nn nsnjj en nm

asncBi\ bij uitstek, uitstekend, en met buitengemee-

ne magt begaafd (Skr. diwja, goddelijk, schoon,

verrukkelijk). nmn^inanmnnrti(t<ï\ bij uitstek helder

water. — (KJtnanrr)/t\ zie ben. — arn na nrn n artjt\ zva.

arn ma ut %>nm art n en arn (m en arn anjt\ bovennatuurlijke

begaafdheid of magt.

nanmcm/j\ KN., naarncmjt\ TP., mazelen (vrg. cm nrn

cmjt). — nanmcmar}jt\ na om cm artjt^ de mazelen

hebben.

ennaamcmjj\ kn. een omwentelende beweging maken.

— arn <n na nrn cmjt of cm en na nrn cm/t \ het omwentelen

of omkantelen, bv. van een flank; het geheel open-

slaan, bv. van een deur; het zich omwentelen van

den rug op den buik , of van den buik op den rug.

— nrtcnnanmcmji\ omwentelen, omkantelen, zich

omwentelen.

asninjir3i\ Ar. *>êJ| Dt>> het beest der aarde,aaarn
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een heest dat volgens de Mohammedanen op den

iongsten dag verschijnen zal {vrg. xaxmasni bij xa

tem q).

(intcn\ en xman xm xn \ zie bij xm xqi \\

xa\ I. grondv. van xmxa\ KN. , xm op xnyi\ KI -> ri} &^

koken in een xmorna^iJAanji, die men in een xa ah

doet {vrg. oxihiasnj})* aaixMAof arnxk) xh\ keuken-

hout, brandhout {vrg. ai xmz 01 xzhz). a^nixci\ zie

bij (iK-nw (najiaxi\ zie bij aiutw <nimxa\ zie bij

O x
f i itnjKnceiw — xniia\ xm sea rnxmn\ iets m een xaan

f ca ca x UI £-

koken. — xaah\KN. koperen ketel of aarden pot,

waarin de rijst in een (Hn^inaji^ACHin gekookt wordt.

— xm (ia xr> xnj)\ ajnxaxnonjt of xa xn onji\ en xmap

xm onjj \ in de tui oh gekookt, tem tui xm xa xn aai of

axi xa xn aaji\ wat in een xaah gekookt wordt; kook-

sel; en zoo ook axixnonn\ als een hoeveelheid rijst,

maïs, katjang of kedele , van zeven tot tien kati.

Zóo (ui xa xn anjj \ on ni z ah xii ann \ e?iz. xa xn xnjj is

ook naam van een slingergewas met welriekende

witte bloemen. — x,iah\ of a^ni xjiah\ en a^niasn

apxmi\ rijstkookster of rijstkoker. (ui(L,iah\ de tijd

die tot het koken van rijst in een tui ah vereischt

wordt.

II. xa {ndang) of xn oh \ zva. xaoni of (imxa
C~

.hi
IÜ7

\KW., d. i. zva. xa, ix) w

xaxn\ 1. kn. de stengel van den aren-bloem, daar

het sap uit getapt wordt. 2. kw. zva. xii n mui aaji

of <zoxmrixn\ 3. K. van o^fjinajiw — xmanasi\ KI.

zie asn ai aai zanj\

xnxn^ zie aixazxnw

ai xazxn\ ook wel ai xazx» {döa) en ,ina\KN. gebed,

een gebed {Ar. \c£). aj cia z ki xni ni oj xai z anji\ het

zegeugebed bij de inhuldiging van een Vorst. —
xvr>xmxn\ bidden, xm onoia.(iz xn\ bidden, smee-

ken, in een onbepaalden zin.— a/n ai on z xn aa\ over

iets een gebed uitspreken ; iemand door een formu-

liergebed of toovergebed bezweren. — xnaianzxn

xm ~m ai aai \ voor iemand bidden of iets afbidden,

bede;

heilbede, in den zin van groete van een oudere

aan een jongere.

xaxnanjtx 1. zva. xhxnanj\\ zie xaw 2. KW. zva. om

anw KN. zva. asn xnanonji in de beteekenis van om

m anjt\ zooals de stok van een bezem ofzonnescherm,

een penne\o>vAvi , enz., doch niet veel in gebruik.

iemand iets toebidden. — xji ai on zxn-

O o
xa jji-nni(hiji\ zva. xa X7i oi ni on i\

axixnri^yi anji en amaxixnaim onjj \ KN. een uitdrukking

het bevreemt mij ; 't is vreemd

!

iuioixnzaniji\ even als xa ai xxa z aninx in de spreektaal

O * O . -,

zva. xaxaw — xaaiir:ziixnzomji\ zie beneden.

o
inxn<rnyi\KT$. zva. ixji.xi an/j\ een meid van den min-

deren stand.

ah ani \ KW. ; xm ahorn \ zva. xm xn xa w xm ah vn xa \ spr.

G) o . o
xihii\ zva. onanie

tr'

•heve n.fjfOMiw. vernenen. xa xnanioji\ verJ

uinonianiji kn.; xm ah oj un xmj)\ in het gaan bij eiken

stap naar de ééne zijde achterover buigen; iets ach-

terover buigen; iets, dat krom is, regt buigen door

G)
het achterover te trekken {vrg. xhnahi).

uiHiiarn/j kn. beloerder, bespieder, belager {vrg.
O

axi hiin). (iaKna<ija<ïiaaiji\ gebukt en langzaam gaan,

om zijn prooi te naderen. — xm^ïirnxnn\ op de

loer liggen of gaan liggen, zooals een kat of tijger

ofjager, om een prooi te vangen.

O
(1.-7M? <L<?rt\KW. zva. aj)nsimi\ ongeveer, kn. zixdl V™1

bv. 9.xm"(ua,ajj\ toen ik bijna bo-

xm ihi (hoi

OU
ven was; {ook in staat, kunnen. J.)

(uj^\ kort op handen, digt bij zijn, niet lang meer

duren. Men zegt ook 01 cei ^ xm ah aai xa rj\

xarjthii\KT$. achterover gebogen {vrg. xaxiaaiaayt). —
xmaprn7hi\ een achterovergebogen houding hebben

met een in het midden ingedoken rug.

xa 11 xa z xj)f) \ zva. xa ai on z a-nn \

xnxn\ oj (in&q\ KW. zva. aixnziixaz asnn en aruixvi\

(vervolgen. G.). — i&ixhxn\ zva. ai (enzatxazxmn en

xmcrxixu (jagt op inmaken, vervolgen. G.). tui

xh xh ai aru z aim z xm xm \ behalven die twee.

xaxna^ajj\KN. stug {vrg. xrtxn(K.ini).

<inxn(Ki,a\ kn.; xm xn xn xjtn\ een korte, opgetrokkene

bovenlip hebben; te kort, te krap, bv. van een

buis.

ai xaz ai xnza^j\\ kn. een vooruitstekende bovenlip heb-

ben; {ook zva. xm xmtKiji \ J. Vrg. anxnajut en

aiajizoiajii).

o , o
xa xn xxa <> \ verkorting van xm xxi xn xxa q\\

rn xa

z

^ ah \ KN. een verdicht verhaal, fabel.— xmaiaaz

iemandaixh\ een fabel vertellen.— xmoiapzoii

een fabel of fabels vertellen.

ai xa z ai as) z \ kn. ; xm 01 on z 01 xhz\ met verwondering aan-
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staren (rrg. ajaojiaz)). Zoo ook (unntHjzncciirnxjnni

(Ei/j of <n om t> (Et ~m onanz n(ciz\

axios)os)\ KN.; om on a~i ;o \ staan te kijken; naar iets

kijken ; aankijken. (
Vrg. anonaziz omn en on on zon ai) z).

— om on cm asi onj)\ ontdekt, bekend worden; open-

baar (zva. on om z oh asi on n\ vrg. ajaoDosi).

na 1 -, . . O
an(cios)on)/j\ KN. verwonderd opzien (vrg. oa on asi ai asi

O O Q„ O ,

om ij en ikd asi asionio\ — mi a^uonm asi om n\ met

verwondei'ing opkijken of om zicb been zien, van

velen. — onna asi om on n of ion tci oni on n\ met ver-

wondering staan te kijken of om zicb been te zien.

(ia r) (in rn (o !myj\ kn. de bouding van iemand die bet

boofd in de boogte steekt of boudt (vrg. onosios)

omn). — o-m on on asi on asi omjj\ bet boofd in de boogte

steken , opsteken of opligten.

(taan (ei \ KN. ontdekt, openbaar, bekend (vrg. om na

O.
co asi on o bij (ia asi asi)

asri\ I. kn. een redewoordje , dat als toeroep een

levendige uitdrukking van een v erlang en of be-

geerte is, ook van dat verlangen, dat door een

vraag wordt uitgedrukt , om namelijk een ant-

woord, of wel toestemming , te krijgen. Men kan

het veelal vertalen door toe! tocb! kom! of zeg!

soms ook door een achtergevoegdhh? (zie de Gramm.).

II. poet., als aanhechtsel , bezitt. vrnw. van de

tweede persoon zva. asn t> \ een verkorting van om

«sn \ 3., bv. (cr)(Ki()ft)\ (un (ei tisr) \ om om asn \ (uiojui^

osnw Als het naamwoord met een klinker eindigt,

dan wordt deze met neusklank, en dus met een n,

uitgesproken; bv. oj)\asii(K)\

(vriofiw — Ook wordt het, even als om na, als be-

zitt. vrnw. van de derde persoon gebruikt ; bv.amayi

/ o
jjit&ji ttfr\ zva. ih

«si
i^ïWvS-^'n zva. (ui) ayipj'-n (kq la^iL"^'^

O o O ck O
asn\ ('nti) of asn on \ zva. alm on \ zie asn il on omjt\

O O
asn \ en om asn \ KW. zva. asn om \ of asn ten ann \ \ iki

asii \ zva. (Koosn am\ of cm os»\ (Een ander (Kiiasn\

zie beneden).

m(u?)\KW. zva. of) na on (H)\ en zva. osnw

asn^\ 1. KW. Ml. zva. (ai \ I. (ook zva. (cnonjjs G.).

2. kn. zva. (unos))(D)\ in een vraag, zooals asnos)

om <> rn om i -ii \ goed oi metr om om ^ asn joiamzas))

S

anjj\ ja of nsen? Zoo ook in asn o_n osn $ten ili\ bet

ééne of andere.

«s7>^\KW. zva. oi^i tv) opi tij)^\ (vrg. asi)\ 1.).

tnasn^ of (ivv)05))^\ 1. Ch. kn. thee. 2. kw., ojasn

'<riasn^\ KN., zva. aaosi (vrg. tciiasii^ en asa)ni): —
(ti <r) 05)1 ^ajt) on om \ iets duidelijk maken, duidelijk

uiteenzetten, ophelderen; van iets een nauwkeurige

opgaaf doen ; naar de juistheid van iets zich infor-

meren. — triw orj osn $(un on om \ maken dat iets dui-

delijk is; woorden duidelijk uitspreken. — (vunosn^

eer) anji\ het vertrek of de plaats, daar de bedienden

de thee schenken, om die te presenteren: de thee-

kamer. — osn oi rvi tri asn .? \ zie beneden.

on osn z^ of (tn
tq osn

z

<>

\

kn. I. moedervlek, zwarte vlek

op de huid. on 05)1 z qaj) oji % \ een roodachtige moeder-

vlek. — II. inzet bij een weddenschap, wat men

verwedt of op het spel zet; weddenschap (vrg. 01 asn z

tnasnz^ en trjo5))z-n(Eizomj)). rnas)iz^\ o±))tnosnz %\

of (vv on os)i z?\ iets op het spel zetten, er aan wa-

gen; bv. on osii zi (of oj)i o-j (ei) z <>) oM iu) , on/un ajntEi

of <cia±n\ bet leven er aan wagen, op bet spel zet-

, O o .... o . ,

ten. — o7)r)05)iz^(cn\ en in poëzie oioaz^ ojn\ oyiets

wedden; op de band van iemand of iets het hou-

den bij een weddenschap ; voor iemand iets (bv. zijn

leven) op het spel zetten. — on on z oi os)) z ^a%\ op

iets of iemand wat verwedden?

tnom\ iets verwedden of op het spel zetten.— oiasnz

ono5nz?ojr)(Kij)\ weddenschaj) ; een weddenschap aan-

gaan met een ander of met elkander; met een an-

der of met elkander om iets wedden of spelen. —
(ui oi o5)i z % ojti aoj)\ iets om er op te wedden, o^oicmz

oji oi een
z
% (un mn \ een haan , daar men op wed-

den kan , als men hem laat vechten, au ij) tm on on

tn crnzaji oi as)iz% om chij)\ spr.

osn 0,01) \ kn. schroom; schromen; te schromen hebben;

ook iemand zeer genegen zijn (vrg. 0x0010 asn i).

ort (cii zni (ei 01 criiz as)i ojti\ zonder schroom, t&iajnas))

<un\ eenige schroom; eenigen schroom hebben, onojnz

11 ot) il au z asn ojn as)i o_m \ zonder eenigen schroom

,

vrijmoedig. — (k.j on oj)i\ zie beneden.

o ' o o cy . , T
asr)oj)i\ N., as))os)n\ K., (K.7(tj)om\ KL, drek; ook voor

roest (vrg. os)i((eo^\ en omouiEiono^io) en jong

-, ,- , O - v O a O o
katje (vrg. ojioiiei). asn osn osn \ asnasnasrrw zijn ge-

. air) o ..

n). as)) om te» oji \ ijzer

-

O
as) on asn z % om

f)
voeg doen (J. Vrg. è

roest, as)) aj)i tnm \ hamerslag, afval van ijzer bij
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het smeden . asn mn imi ik \ zaagsel. asn iun <£? on nrnjj \

vogeldrek, wordt uit bijgeloovigheid door de dor-

pelingen de sirih-kalk (un xmi asnjj) genoemd, als zij

na zonsondergang iemand om wat sirih vragen, na

O o o a o o
amajiom ajn tzi n,i asn (vv \ en on an z ti om -jn ni om tm

"^K ca ' ftSU
Q- O Q ,

un xm on ip z amj)\ spr. — on ajn \ on arm \ roesten,

verroesten. onajV\ ook drek uitwerpen, van bees-

ten, en anazm\ ook van menschen. onojri(&ionom/j\

on arm aj)om^i\ als een hoopje vogeldrek, voor to-

ren Sg'
o O

ewijs, van een gelegden knoop. — as)i am on onj)\

ten arin on ikt/j \ verroest, roestig.

asn m\ 1. kw. Ml. weten (zva. (u>-r]?), en iets weten

te doen. 2. N., asn 01 asn \ en gew. on on asn \ K. niet

vreemd zijn iets te doen, omdat men het vroeger

wel eens of meer dan eens gedaan heeft ; wel eens;

meer dan eens; gewend; aj)oj)ajn\ oji aui ^ianonas)i\

wel eens, in 't Perfectum; al er's. aji^i ojii asn isi

onjj\ vroeger wel aangewend, in ajn z nn asn ajn \ onomz

abt)aq.<nasii\ niet gewend zijn, de gewoonte niet heb-

ben ; nooit , nimmer. tna.onz'-n asn ajn asn om \ nooit of

nimmer, on -ij asn ojii on aa onn~> on on asn\ nog nooit.

an -rt asn ojri asn xm\ in 't geheel nog nooit. — onajrj\

KN. zva. lui-rj^w ananajipN., nfiaorj asn\ K. , zich

aan iets gewennen ; iemand aan iets gewennen. —
on in om z om in o/n z u~n ~m on om \ on 00 asn om on asn om ~/n

amanj)\ zich al langzamerhand aan iets gewennen.

asnajn\KN. trouw, getrouw
,
getrouwheid (zva. asniEJi

ann\ vrg. asn); ook osnajn\ of asnisnutp naam van

een nachtvogel {zie on om z ru oma), asn ajn asn (ej\ on

nrui\ mijn opregte getrouwheid. a^iasna.m\ of oji asn

ajiiijipi\ in trouwe, wezenlijk, werkelijk; ernstig;

zva. arm asn ^ of (ki anj) tis)> w asn o/n ajiwn^m zie asn

a.ihcn^fi\\ — on-najiizan\ iets getrouw blijven, ge-

trouw nakomen ; zich bevestigen, bij de uitkomst

blijken waar geweest te zijn, van woorden of ge-

zegden (vrg. andsnaji-Ji). om asn n ajn z snjj of om asn

<nnjizanji\ trouw, bewaarheid, bevestigd, uitgeko-

men (vrg. (hm ojui on oni on ona\ volgens G. ook KW.

maal, keer). ^7? asn in <vi z on on\ inderdaad. — asii

(najnzann en asyionajr)zananji\ ligtgeloovig. Zoo ook

<niincnizMir)ajnzanjj\ spr. — (eiasnajii\ ook wel

(zi{H->ajii\ gehoorzamen; naar iemand of iets hooren

of luisteren (vrg. art art rn oji z om „jn on om \ en aJh orn

anj ) . xn oji asn\ajn\ pass. — aji asri n a/n z ann \ gehoor-

zaam van aard.

asnajnonjj\KN. iets kunnen uithouden, volhouden , ver-

dragen, uitstaan of verduren; tegen iets kunnen

(vrg. (umasnq). — on a^m on<ji\ volharden, verduren;

iemand of iets houden, tegen-, op- ofbijeen-houden:

iemand ergens houden, niet laten gaan; iets tegen-

houden in zijn vaart; iets bijeenhouden, dat het

niet uiteenvalt; iets vasthouden, dat hei niet om-

valt (m ajn ann\KW. zie loven).— onam ihninom\ ma-

ken, dat men iets volhouden, dulden of verduren

kan; zich tegen iels verzetten om het te kunnen

verduren ; zich bedwingen en tegenhouden van iets

te doen (vrg. on om asn 11 om).

asn alm ann -KW . 1. zva. asn clu onji\ 2. zva. oma/u)\\ —
O O (?) G) -O

(ki a.in on n\ zva. (&iam\ ta,o om om n\ on (Ei ~J) asn n en

on mn \\

00
. o

as)i uil anr,\ KN . jaar. a~.i asn ajnanji\ eenjaar. — onajii

onn\ het tot een jaar maken; lang uitblijven, van

iemand die uitgezonden is; (ook lang geleden zijn.

G. Zie ook anajninjj\ boven). — a^iiiL^najnon\ voor

een kind een offerhande doen, als het een jaar oud

is, en voor een doode een jaar na het overlijden.

— tïs))aj)}ononj)\ bij jaren, jaren lang; bij het jaar,

jaarlijks.

/ o cv „
asn ~n un z \ KW. zva. asn ojii \ Gr.

n cy o . 00
asn ajn \ KW. zva. asn tej ru \ en on Ojii am cixiin \ — on ajn \

Q / . ... /
«5T> 0.(11 oa \ zie bij ojnanw

as)i ? asn oru asn q \ zie asn au) asn ^ \\

as)) om (ui n\ KW. zva. &j)oj)\ en onTLionreiomos volgens

anderen zva. (&> on qj>,i en aj\aj\ojiji\

asn ajn axjiji KN. een gewigt van twee Spaansche matten,

bij het ivegen van goud en zilver ; van twaalf en

een halve duit, bij het wegen van opium; ongeveer

een zestiende van een kati.

asn ^(ru (ruin of asn (rui (rui\ Ar. , L«.1^V . KN. verheerlij-

king van God, voornamelijk door hel opzeggen van

het belijdenis-formulier &)]) $) ^JJ) $, daar is geen

god, dan Allah; ook een plegtige godsverheerlijking

of lof bij feesten en bijzondere gelegenheden (vrg.

a/ o o/. o
asn om \ en axiun). — on ?(rvionj)onam\ voor

ca ' t >n^(

of iets een tahlilavond houden,

te zamen een tahlil houden.

asn^ajPj(taji\ Ar. J^V (t ahadclj o e d), KN. gebed in

de nacht, gebed, dat men 's nachts doet, als men

ontwaakt.

asn ^ au oru)m ri\



32S ^CJU>asn/>\

asn ^ <via asnn\ Ar. £a^u (t ah' ij at), zegening, ver-

eerende begroeting; o. benaming van een formu-

liergebed, dat na sommige 11 aai asi asnji bij het doen

van een gebed gepreveld wordt.

aJnn\ zi

asn(unonajui\ ook asn<najin\ kn. vuiligheid, roodachtige

vuiligheid op een steen of op den g-rond op water-

achtige plaatsen; alle vuil, slijm, ijzeroxyde, enz.,

dat zich uit loopend water afscheidt ea er op drijft

of achterblijft (misschien van asnojii en ai a_ai> grondv.

van ajnriajh).

asnajh\MJj. ton of vat voor water.

o . o . ,

asn asn \ zie (hu(Lti\ 1.

asnaa/j\ KW. zva. ai <umna\ (vrg. an asn aan); kn. in

eenige zamenstellingen : asnaa^=a^\ asn aa ~i \ (zie

ben.) en asii\.ap(&t\ (zie asnni(Ei). a_ni^iiaiaiaaza^\

N., aj}(si~Ji,aarjaa2asnaajj\K., het moet niet manke-

ren; het moet zonder mankeren (geschieden); zon-

der mankeren! (maar hierin is tiujvjm zeker

verbastering van asn ai aazni (t a nora), en daar-

voor dan ook in Krama asn ai aa z asn aan in plaats

van asn ai u> z hi> aan gezegd).

ic,i,an/)\ in de spreektaal verkorting van ai asi z aa aa n

n 7 o o o
en van ai asiiz asn aan \ ov. asn tnaajui \ asnaaaai^

aiasnaan\ verkorting van asi rt aa aan (zie bij ajnaa),

bij het aanspreken van een jong getrouwd man.

en asn z aa n \ KW. zva. aa agr\\ ik i au .? rn asn z aan \ n. , zie

bij !?j7ij;w — tnaazaajj en asn rj hjz 3a n en eiriiaz

O . o a O ^

oan\K\v. zva. ajnaa oji\\ asn(naazaan\ zva. axiaaazi \\

a_n iianzaa w\KN. zieiVof hooren, oog- of oor-ge-

.... o
tuige zijn. — asij ii zazthin\~8., asii <&i asi run en gew.

on xsi nr K. , zien, iemand of iels zien, van een zien

bij gelegenheid, dat men in de gelegenheid komt

,

iemand of iets te zien, te ontmoeten of te beleven

o o a
ïij >n isn-V &izaa~m .hu

ajnaai\ een uitdrukking van verbazing: Wel zie,

van mijn leven! Zoo ook asnri iziz aa sn iai\ en en-

kel asnai(£jiiaan\ — aam ï asn z aan > in de spreektaal

ook aai ai asn z aaia\ ai aai ai asii z mn en n mi ?? asn z ;ai i \

N., aai aai asi run TL. , te zien, in 't gezigt, zigtbaar;

te zien, in 't gezigt, komen of zijn; zigtbaar wor-

den of zijn; zich voordoen aan het gezigt) iemands

voorkomen op het gezigt. aiajnz ,rriaaiviasiizaan\ niets

te zien krijgen, niet zien kunnen, ajnamamriasnz

aa ~rn a_.i \ ir at lijk ik wel ? waar zie je mij voor aan?

(vrg. ajnaaisp en asiai^).

aai ri asn ?. 11 aa \ naar het te zien is (of was) , naar het

lijkt (of leek). — asi ai asn ? aan\ asi asn asi rvi/j\ zich

laten zien, zich vertoonen, verschijnen. — . asiriasnz

aa\ asi asn asi au\ aan iemand zich vertoonen , iemand

vers chijnen . — anti asn z aai ~minaai\ ca a>n asi ru aai

aan\ iets laten zien of toonen. — 11 aazri aazaan\

,o a j. a a» o . . ,\.,
'aaasiau\ of aaaaasiru\ naar iets zien of kijken,

naar een vertooning , een schouwspel, of wat ten

toon gesteld of in 't openbaar te zien is. — ai aa z

ai aazaa\K^. een meisje gaan zien, dat men op het

oog heeft, om dat, als het den jongeling bevalt,

voor Item ten huwelijk te vragen: op een kijkje gaan.

— rimzijaazpi<nmi\ aa asi au mi aaji\ iets tentoon

stellen, aan het publiek laten zien; van iets een

schouwspel of vertooning maken. — ai asii z n aa z ia

aan of ai asn ? n asn z aa aar- KN. , en ihn .ui au aan\ gew.

asn asn aa ru aan K., een schouwspel; wat ergens in

het openbaar te kijken is of ten toon gesteld wordt.

}ƒ un zriaazaaaiaa (L7i ai Kn .? \ er is veel te kijken.

ii ren i ii ia z aa aan of a_i ai asn z >> asn ? aa aan

werp van bekijk. — {"-XV aai ^V11 asnaziari aan

zigtbaar teeken. — a^irinjzriaaziaaap schouw-

plaats, plaats daar wat te kijken is, of daar men

heen gaat of gaat staan om te kijken.— aiasnzaiaaz

aaaan of vtasiizrtasnZ!Hiaan\ en aai rei ai asn z on asn z

aaaaa\ het beeld van iets of iemand steeds voor

de verbeelding hebben, zooals van eeyi geliefd voor-

werp , of van iets, dat zulk een sterken indruk ge-

maald heeft, dat het steeds voor de verbeelding

blijft.

kn. voor-

een

l? riarizaan\ KW. zva. a,aaaasi\\ KN. inriagzaa^

O e-&
(K:) ei ? i asn ^i ïiaazri hj\ of (Eacöi asn -~i ai ra z i> ra w

duizelen , duizelig worden , zoodat het iemand don-

ker wordt of draait voor het gezigt. — ajiriapzaaa

en (Ei ii aa z aa ai mi \ zie ,i_; v aaz aan \ beneden.

(isnaa\TLVf. zva. asnaa^ en ra.&i^x

asnaa\K.w. zva. asiin inz aaa\ en zva. <&ioji (Skr. t a-

7io e, fijn). asiiaaajn\jfèa\ benaming van een corps

van ongewapende poortwachters bij de zuider-Sri-

a a a o /
manganti-poort, m ^i a^i ia l< ?l; uia oji isi hu a^i lu

m

o
art a-J) z aai hii ia ii_} asn aa \ spr.

asnpq\KW. zva. iia_nzaixrhz\ en asn aai \\ aai ai asn

<

rKi\

zva. h n ai j_ ?? a:ii \\ — aa aa\ zva. aa asizriuhzw —
asnai aaz mn\ zva. aa un ? ai asn z asi aan\

asnaas poet. zva. asnaa~maa\\

asnaa vkn. eerzaam, eerbaar, fatsoenlijk, mivnasnpp
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een fatsoenlijk mensch; ook landbouwer; (wntêizasn

tur^ veldbouw, landbouw; injn<nwizasna<rs landbou-

wer zij n ; ri v) z om <r> >Ei2asnpi\ een landbouwer (van

het verouderde osn pi \ zva. osnon^in). — osn osn

rnpimo\ de landbouw; zich met de landbouw bezig

bouden.

iBn*a\K¥. zva. minh\ ojtoxi\ en ui zi osnos KN. (osn

/m\KD.) gebrekkig, gebrek; afbreuk; en gew. na-

deel, schade, verlies; nadeel of schade hebben of

lijden (S/cr. toenna, gebroken, beschadigd, enz.

Vrg. nncni). osn inojni5)r)i5)Kn\ niet op ziju hoede.

asT) pi pi hiirjniz ;ki ariji\ gebrek aan kracht. asntHiah

mi ojiji\ spr. misrooijen, niet juist rooijen of ramen,

een verkeerde rooi doen, falen in de gissing van

een maat, afstand of hoeveelheid, oji ash isrj in\ i&iash

osn pi : (Ki <e,i mi ij ,isnj)\ cuh om <uui ?osnpi\ teil cm cm

(ijl pi \ (02i tÏ (ooi !Ki vni pi \ en oxi cm osn pi - 0.11 m e 1

ap\ spr. — u
i'iQ-

s verminderen; verliezen. G. —
onprpi\ iemand henadeelen. 0,110571 pi m o \ benadeeld

worden; schade lijden. — onpioni ~iiii mi\ iemand

een verlies doen lijden; waren met schade verkoo-

pen. — osiipian/j of osn o57iononn\ schade, die ge-

leden wordt. — ajiasn<m\ ook wel a^impi\ en 0,1

,isnpipy)^ schade, nadeel, verlies, axioxi aji osri pion/j\

1511 pi mi _?} nn 1nadeelig, bv. nadeelig saldo. — isiosr,

miwZVa. CK) pi OW ~77 77

O
057) pi \ Zie 0511 pi w

ïi)manji\ KN. weving, het geweven worden, van iets.

<if) nl (°f 1511 wn ) 1,11 njm
tp wever. — aoananj\ we-

ven; iets weven. — asti <Kia<ronn\ weefsel; te weven.

ojTi un % tun vu j vu in mj,ii\ weefstoel. — o_i pim
onji\ het weven.

0511 pj^ KN. 1. land, landschap, landstreek, gewest,

di strikt (vrg. osman). 2. goed soort, goed spul, van

iets, waarvan men vertrouwen mag , dat het goed

o.n <ti Kii \ dezal wezen; ook van personen. "&<

plaats van iets aanwijzen; naar de aanwezigheid er-

gens of naar de gesteldheid van iets onderzoek doen.

o • 7 ••

0511 77 in 1 on o\ zie bij riasman/t\

o V ^
.^ , o

0511 ri pi l\ KW. zva. oni r) (El inrt on n\ OV. oen o.u 051x51 0511

77 Of) ? ,171 0511 tpi/p*

asnananyi en 0511 in omjsKS. goed gaar, smeudig, goed

doorbakken; ook gaarne ergens wezen, bv. thuis,

of in gezelschap.

xpjonio" zie osn on mi i\on mi p

051ipi0jl\ £)/M:Ll\ of IV 05)1 KI 0.1 \ KW. en KN. ZVÜ.

0^11 on 01 in 71,pi \ ojti 0511 05} \ en on in (vrg. 0511 o_i \ Skr.

t ai dpi, evenwel, echter, pk.).

0511 pi 111 \ of 051) pi 111 \ KW. zva. o.iipioni[>\ en ~n n
(Skr. tanaja, een zoon, tanajd, een dochter).

asn<fntBin\ zie 0511 pi \ en vrg. 0501 oji eojj \

asn<HT<m\KN. manier van zich gedragen, gedrag, hou-

ding (vrg. \ajiasiiomq\ osoionmhp asiian\ en 0511

rn^oi mi {).

osnpi\K^. verdeeling in kavelingen of hoopjes; kave-

ling of hoopje. — on pi\ iets bij hoopjes of kave-

lingen verdeelen of afdeelen; rangschikken.

1577 ?Y7\ zie 11 05)11 pi \

ojiiiriihz\ kn. een ronde doos of mand, etensmand,

met oversluitend deksel, van bamboe, doorgaans

met een voetstuk, rum rj osnviahz \ naam van een

fatsoen van zeil op vaartuigen, zooals djoekoengs.

— 71 unripit i~im,i\ een rond doosje, of wat opeen

7^051111^1 gelijkt.

<7iii,ipi\ of u77>g\KN. naam van een soort van zee-

paling , veel gelijkend op een ijnni isiyiw

Cl O
0511 rn ozn n\ beter isnx:in(cna\KTH. het in den grond ste-

kende gedeelte van iets, of het onderste van iets,

waar het in den grond steekt; installatie van het

ambt van een dorpshoofd (van oxn opn 15710). asnxpw

o uiu 05i iuii /i\ de kim, de horizont. — ten 05111 cd/i>

zich, of iets, met de punt in den grond of in een

week lichaam steken; ook zich vastzetten op de punt

van iets, dat er insteekt. — 1511 ti ipn i^pp in iets

vast gestoken zitten of staan.

iets insteken of inplanten (vrg. onpi'ii). — on 0571

057i oj om \ iets ergens insteken of inplanten.

on) (on

\

kw. vervolgens, daarna. G. Vrq. 0511 on ow

oiiion\ N., osnpneip K. ,
jong padi-plantje; de jonge

rijst-plantjes planten, de 051 pn^ planten op de plaats

daar ze moet blijven staan (vrg. 0501 on \ asti opii o5iiji

en xn ia ). 71 vi ?osiion\ asti iu osn pi o ,1 n planter

,

landbouwer, ui in xi <ui > kn. veldgewas , veldvruch-

ten, gew. van hetgee?i op de tegals gebouwd wordt.

mi rii ei 05i on m \ spr. — on on \ on in e? q \ planten

,

poten; iets planten; een dorpshoofd ergens aanstel-

len. — anmno\ iets beplanten met iets; op of in

een grond iets planten; ergens een dorpshoofd aan-

stellen. — osiionmonn of osn asii onnnanr)\ en 0511

pi eimji of 05)1 asi>onx,ianj)\ iets dat geplant wordt;

O om mr) im \ ergens
61- en y

0517)
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plantsoen, gewas, gewassen (vrg. asri tai^ am aan)

ajioaaa\ ajiijiaji(ajiji\ het planten, enz aji asnoa
(Tb

r-nmh\ aji <ini/ïni£)(hnjj\ grond, veld of akker, om

met iets beplant te worden.

van a. uut«?)• 2 -asn tui una \KN'. 1. zva. asntiK (i

asn aai ?\ wijze van handelen; iemands manieren

wijze van zich voor te doen in den omgang; welle-

vendheid, wellevend (vrg. (kn(uicm\ asnoh\ en asn

ai maan?), asn oaoai m oai/i\ manier en wijze van zich

voor te doen. 3. KI. van ajnf.n\ in de beteekenis

van nog een portie van hetzelfde eten waarvan men

reeds gebruikt heeft, asn oa aai -^ïasn ni \ zich driemaal

van een schotel bedienen of laten bedienen. — oa

na aan n. zva. w7<tfp rigten naar of tot een doel. —
nnapaai\ zva. aar^i^zah\ op een voorwerp iets rig-

ten of aanwenden; iets beantwoorden, bv. een uit-

daging met spotachtig lachen; iemand, of iets dat

gezegd wordt, op een gepaste wijze beantwoorden;

iemand nog eens bedienen, nog wat opscheppen.

asn asn fio ~m on nn ofn \ er de slag van hebben om al-

les wat in de conversatie gezegd wordt, op een ge-

paste wijze te beantwoorden of er iets aardig bij te

pas te brengen. — on on aai n tai\ iets bezigen, aan-

wenden, van iets gebruik maken tot een doel; een

asnonaai/j of iiuiiibri'oni ? bezigen, bv. wreedheid ple-

gen, wraak oefenen; iemand beleefd uitnoodigen om

zich maar te bedienen of plaats te nemen. — asn ibi

nnaaijj\ zva. asrj!z-i(i&:\ en (emnonw cn (O)

aainJ\ in het oor dringen, van een geluid of iets

dat gezegd wordt.

amanoayi\ kn. 1. schrede, pas {vrg. akamq). 2. zva.

aruoai\ gang, van zaleen. 3. KI. van auimi\ mi ten

O o O . o
aai\ en (ixaasiw (ki asn on aai o \ een pas. a^n avi asn on

iKtt^N drie passen. — asni©j on oayvs zva. trui ten aan \

gew. van zaleen; gaan, marcheren, in den zin van

goed gaan; het gaat, het gaat wel; aan den gang-

gaan, een aanvang nemen (vrg. asn>(&i ajiomj)). ai urn

na asn (en aaaai /j\ het gaat niet, het lukt niet. asn rzo

apnai^aji(Kiaaji\ in den eersten graad van bloed-

verwantschap elkander bestaan, asn
;

<£<? aa aai -J tui ni \

in den hoeveelsten graad bestaat (gij met n.)? —
ononam\ iets bestappen, met passen afmeten; KI.

o o o
van (Ejinian\ en asi (&i.^i^ajn\\ — (mm om

iets aan den gang brengen ; iemand aan den

brengen met een werk; iels, zooals een last , uit-

voeren , ten uitvoer leggen ; regt of geregtigheid uit-

oefenen; een been gebruiken om er een stap meê te

aai (Hi/i e?doen. — obuanani ana en asn asnonanian/)\ KI

n~riasiann en luinrui asi on n\

asnan/i\ zie aan\ 3 -

asn <?rj\KN. iemands houding en. bewegingen, bv. bij het

tandalcken (vrg. aiajiiaui? en asn on ania) ; allures

van een paard; zich in beweging zetten, op de been

of in de weer komen, om te helpen, bv. bij een

brand; de wijze waarop iemand zich weert in een

gevecht; de wijze van iets, zooals een werk, aan

te vatten; niet stijf zijn in gezelschap, asn ah asn rut

\

op de been komen om te helpen, asn ah a^:ni asnjj\

zich in beweging zetten tot strijden, den strijd aan-

vangen. uui ntzniasn t-J? asn ah \ of enkel (lui asn ah \ de

lijfwacht of lijfwachten, van een Vorst. — onah\

een beweging maken. — anahasi\ naar iets of

iemand zich in beweging zetten; op iemand of iets

losgaan; iemand of iets aanpakken; bijspringen,

om te helpen. — asr>zj\ah\ aan het werk gaan, de

handen aan het werk slaan; zich in beweging stel-

len, om iets te doen. as>

den aan het werk slaan,

het werk.

de han-

behulpzaam zijn tot

(El on (un arti ai (Ui

O
asn on \ KW. zva. auiaji^\ crr>YiiJi\ en asnaioai^w vol-

gens G. dewijl, omdat.

asn on \ kn. in een opgevatte meening of waan verkee-

ren; bv. asn on asn asn ani asi (tai asn oji t ai umnn\ Mogt

men (of hij) in de meening verkeeren, dat ik mij

bekwaam zou noemen; dat niet. — *f;
{fé
n omtrent

iemand of iets een meening opvatten , of zich iets

verbeelden; doch alleen in het passief; bv. ojn aan

a,nas:nnarmasnan\ ai uhiaaji enz. Denk niet van mij,

dat enz. (vrg. (uinrri;). om asn on \ of om asn on \ zva.

asn on w ook zich iets aangewend hebben, zoodat men

het niet laten kan (vrg. ooi cuasn ?).

asïiap^KN. Port. tinta, inkt (eig. tint, kleur) , door

sommigen gebruikt voor Europesche inkt, in onder-

scheiding van (£jioji\ Chinesche inkt.

asn va on n\ verk. van asn ojn oa ojn ojn aan in het spr. asn

asnogaa/j\KN. leiding, het geleid worden.— (hi/haaaj}\

leiden, iemand of een beest aan de hand of aan

een touw leiden, iemand de wTeg wijzen, door met



w o a~
asn m\ 331

hem mee te gaan; fig. iemand in iets onderrigten of

teregtwijzen , door hem voor te gaan, te leiden en

te sturen, en leiden, voeren, brengen, tot iets, bv.

tot armoede of slechte daden. — cli anann-nj\ het

leiden; leiding; verleiding; ook geleider, wegwijzer,

leidsman of leidsvrouw (vrg. a.a .ktj asn ann en oji (ei

niiuyi). — asn w thn anj\ malkander in het gaan bij

de hand vasthouden. — \asn art art art n en <*s*f\Sl-l&

<hiji\ zie '^tsjiart art/j\

asn, on \ of ai asn ? ,ari\ KW. zva. asn ^i-oi anji en asnarui

(Skr. tantra), asn arm ai asn 2,m\ kn. legermagt,

heirleger.

astianno\ zie bij asn on tj \\

asn^iEi^KN. rustig, vreedzaam; rust, vrede (grondv.

asnavtji). — annn
j

iz,iiiani\ iemand of iets tot rust

brengen, bevredigen. anMMnarnojtiajiarnjis zich

O
O

rust geven. — wn asn m i^ian /i\ rust, die iemand ge-

kregen heeft.

lb
"lt)j'S?

aN ' bevreesd, beangst (vrg. anf-ricutn).

asr
/l $
ny

J>Jl
en (Mmmj^kn. uitgestort, bv. uit een pot

door om/ceering. — on ariastin en asm <hi anijt\ l.iets,

bv. een pot, uitstorten. 2. k., (e.1 asn ^\^i
.
, overgeven,

braken, vomeren (vrg. ara on om n) . ckim asn on om a\

braakmiddel , vomitief. art on om ~m no j\ bloed-

spuwen.

asn
| (

*n«sïïflNKN. de bloemknop van depisangstruik, zva.

«^m\\ (Vrg. astianasnn); ook nier, de nieren.

«^^^T zie uö ^^"2/T
asn on (Ktjj \ zie asn asn ojiji \

asnwazjyi of asn asn, /et^nkn. zich hereenigen tot een ge-

• heel, bv. van verstrooide troepen; heelen, van een

gebroken been of wond. — anwu&ijts iets in den

vorigen staat herstellen. — arton <e.i 01 orn\ iets weer

tot een geheel vereenigen; maken, dat iets hersteld

wordt, zva. <ei\arui ? asn rt aan (van ajiaru)^). «Me
01 int asn ast om o\ het lichaam herstellen, uitrusten.

.. o
on on fA 01 (hu om axo ajia^i9\ spr.

asn on \ KW. zva. ajrtaKajijj\ — on aft \ KW. zva. osiok

aji/j\ kn. iemand uitdagen, uittarten (vrg. ojjiei).

asn ahasiipiah\ elkander uitdagen. — a^aorton^ het

uitdagen, uitdaging.

'isnon\ KW. zva. asnariuw kn. weging van de zwaarte

iets door op of met de hand. — ar>
lsK

iets of iemand in de hoogte ligten, in de hoogte

boven den grond of boven het water houden; de

zwaarte van iets wegen door het met of op de hand

te heffen, asn art asn arjarï\ elkander van den grond

opligtea (bij het worstelen).

a_niifi\ of asi>asn\ KW. zva. aji^rui^W fan asn \ KN. zie

ben. (kn. uitgegoten, bv. van het vocht uit een pot.

J. vrg. asnanamji). asnw asn arjf\ KN. schiften, bv.

hel groffe van het fijne, de gebroken korrels rijst

van de heele , door de asn <&? ^1 q met eenige helling

heen en weer te beioegen. — (on art \ iets tot het

'alaatste toe uitgieten. J.). — on on ast \ iets schiften

(vrg. aziag <rn\ en an 01 wart)-, menschen uitkiezen

. o a o
(vrg. (Eirujajn).

asnaa\ zie ashishw

asnihn-ïk<>\ zie bij cm q\

asn 01 an^i.arijj\ zie asti 01 a^o onj\

asn on _b? axi \ in de spreektaal zva. asnon-^^w

asnan^(Bi\ zie bij qj)&i\\

asnon~ji\K~8. zonder, in proza alleen in verbinding met

een naamwoord (anders 01 asn 2 no ast ai cm 2

)

; bv. asn

art ^1 asn im zonder weerga ; asn on ~ji ast mui ast anjt

\

zonder tal, talloos; asn on ~ji 11 art 2 oji \ zonder schuld;

onschuldig; asn on ~^i om a^t att/ix zonder voordeel; asn

r~\

on ~ji on ai aj) \ n. , asn ari-^i axi azn arcan \ K
.
, zonder werk

;

en nutteloos; asnaa~j\ax\aj^\^., asnar\-^iax\aiao2aJ)jt\

zie bij ax)ax)\ (Het schijnt een zamenstelling te zijn

van asn on n en oji\ zva. a,n a_ji).

asnfho\ beter asnmm\ KN. draagstoel, draagkoets met

een hangmat of asn r> ati an/j er in, tot zitplaats of

o O O - o
om te rusten (vrg. nias:ionji\ a^avi^ian\ aji(njiun\

en Kn ce/i ckiji ) . asn om asn on arma of asn anrn aoxhn\ een

asn arm in de vorm van een hangmat.— (m nrn \ eenn 6J
N

tandoe dragen; iemand in een tandoe dragen. (Kiarn

(narmaiapzs iemand met zijn beiden op de tot een

draagbaar zamengestrengelde armen dragen. — oji

^rjcrrii2iK)j\ tandoe- of palanquin-dragers aan het

hof, maar die ook andere diensten te verrigten heb-

ben, asn (Bi (of'ojiasn) oji ftftv 0711 2 {hi/j\ landen, door

den Vorst in vruchtgebruik geschonken aan zijn ge-

malinnen en dochters, als zij huwen, en waarvan de

bevolking als palanquindragers moeten dienen.

\iainrm\ of asn asn 1101112 \ kn. voorraad opdoen (vrg.

asn 0711). asn ai erm 2 asn no a~j)ji\ een voorraad rijst op-

doen. — (Hirimr>2\ iets opleggen, verzamelen om te

bewaren, opsparen. — asn ai orn 2 ihijj\ het opgeleg-
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CJ

aii >1 iJ) l XJinq mi z <hn i~nde, opgezamelde, voorraad

rqnrrn?(mj)\ pakhuis, voorraadschuur.

o
fc/< om \ zie r) iisn om w

asnow \ KN. op, boven, na <?ƒ acliter elkander gemaakt,

geplaatst, gedaan, enz. ; laag, verdieping, trap,

keer, op, boven, na of acliter elkander (van <l/?jmn\\

Vrg. itjiajiopji en ajitniiasnjj). rui rt oji asri\nm \ dub-

belde gordijnen of draperie, asn arm asn ?^? \ niet drie

verdiepingen, van een dak; met drie trappen, van

een stoepje; drie achter elkander, van poorten die

op eenigen afstand op elkander volgen; in drie rijen

of gelederen, van troepen; drie keeren na elkander,

van het koeren van tortels, asnmm asnmm \ trapsge-

wijze oploopend, in grootte op elkander volgend; in

rijen achter, in lagen op, keer op keer na, elkan-

der; kort op elkander volgen. — warms op elkan-

der leggen, stapelen, bij lagen plaatsen; kort op

elkander laten volgen; afwisselen, bij beurten na

elkander iets doen. asn nnmn tuntn iun ?? ©» _? \ met

een dubbelde gaanderij, twee gaanderijen, de ééne

vóór de andere, luiiasn a~ni asn>mn \ van afstand tot

afstand door den een van den ander overgenomen,

en zoo al verder en verder gebracht worden. — asii

(Ej mn \ de een op den ander volgen, asn i&iapn asn

mn\ achtervolgens , de een vóór de andere na. —
CJ

asnam(mjj\ plaats om van paarden of lastdragers te

wisselen ; paarden of lastdragers om naar een vol-

gend station te brengen: asn mm •rnni ann en asnmm

aócrrjaruji (vrg.
ÏSjvffi)-

aK"r
»£fy<gy

«^ een l
)0st -

paard, stationspaard. — (Kjarnan/j\ een postpaard

huren naar een volgend station. — fhrtarrna-n, iemand

van een paard of van lastdragers voorzien naar een

volgend station.

tnasncmts of asn mm \ KW. Ml. zva. aji <ri ,iu z anji\ ver-

hemelte, bv. van een ledikant of bed; kap van een

tentwagen (vrg. rei azi asn ann en tnapzoriarmz).

masnzoinMiX. 1. merk, teeken, blijk; zigtbaar bewijs,

sein; (ook beeld, gelijkenis. G. Vrg. oman). 2.

marktmeester, beambte die vroeger de marktgelden

hief, en de goederen, waarvan het marktgeld be-

taald was, merkte of stempelde, rj asnz mrn asn cm tmn\

handteekening, onderteekening. ri asn zmn cm iei \ naam-
' CJ

teekening. ^ nsn zmm <tJ> cutji \ teekening met zijn op een

stuk gedrukt zegel, asn iziasionihnzorris spr. n^asnz

miM&ir^, en ajia<j}<nasmamT\ vroegere benamingen

van twee rangen van hoofden van de marktmees-

ters. — asrifnasmnrns marktgeld heffen. — rnanz
'

CJ '

mn\ van iets tot blijk of bewijs de proef nemen;

iemand op de proef stellen; iets bewijzen, door een

blijk er van te geven; iets toetsen. !knaiasiizarpi\

bewezen, gebleken; blijkbaar door iets, dat het be-

wijst. — cmmi(hn\ mv., en iets merken, van een

merk voorzien; iets, bv. een contract, teekenen;

van iets zigbare bewijzen of blijken geven.— anarn

(hm ~//j <n rai \ iets, bv. een contract, laten teekenen,

tot onderteekening geven aan iemand. — ar» asn arm
CU

cmn\ de woonplaats van een marktmeester, naam

van een wijk te Soerakarta. ji .tui rriasm arm \ be-
Cü

itbcwijs. lajinn asii zmm a^.i ^\ guustDewrjs. taji r> asn zmm <kj>

ojij\ bewijs met zegel, gezegeld bewijs. rui om (ofctJi

«n asn/t) jurii asntcnm \ schriftelijk bewijs , bewijsschrift,

voorzien van handteekening of ikh ojiji\ — [teiasn

nwA iemand een teeken, bewijs of bewijzen ge-
CJ CJ

ven van iets; van iets een teeken, bewijs of blijken

geven; een stuk beteekenen, door handteekening of

asncYpt$\ kn. wat boven op iets anders ligt of gelegd

wordt (vrg. truiarrnq); het geld dat op een oo^,

aria gelegd wordt voor een amunifuijt of ^-^^/T
die aan 't hoofd van anderen staat, hoofdman, aan-

voerder, opzigter, gew. asn asn arm ?\ (vrg. ajtam ,na,^\

arn (ut aui \ en auo tj <>

en de bovenhand hebben, qjjmiki ~m asncfpi ^\ bij

o

); ook baas, puik, allerbeste;

stapels op elkander. — ttamm^

CJ

de bovenhand heb-

ben, zoodat een ander er onder raakt; iets onder

den duim houden, op iets drukken; er nog iets bo-

venop leggen, nog bijvoegen, (trnasncrm^ er onder

raken of komen. — cm arm % mn \ boven op iets zet-
CJ

ten of leggen; anderen als hoofdman aanvoeren;

over werkzaamheden als opzigter aan het hoofd

staan; iemand onderhouden, of ten onderbrengen,

overwinnen, mi ixn crni ^ xm (ht/js onder iets of iemand

(Pi O/ O O O Q„ Q Q
raken. — cbiasn mi asn arm $ \m tm tj n spr. — asii arm ^

ajiKHijj of aai aBicrn) $cun anj^\- verdoofd, gevoelloos,

door het er op liggen in den slaap ; en de nacht-

, n . a o o o
merrie hebben. — (ld rn mn .? \ zva. oji air asn ^\ zie

; .. o o
bij asnasnjw

7)mn(Nijj\ kn. heele tros pisang, bestaande uit ver-

schillende boven elkander zittende trossen of dub-

belde rijen (verg. asÏKhrrxuji en a-uino). Zóo amaJiui
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osnam onji\ — asri arn ori nri r»\ de plaats aan de pi-

sangstruik, daar de tros uit groeit, de kruin of

kroon; ook bij heele trossen, of bij de heele tros.

osrt mm nrn r>\

Cd <->*

o
asn arm arn

Ml. naOKZOa om 0X1Jl asn na asm z na cm

° )towïj/i\kn. de oorlellen doorboord worden, om er

aaaiiiamn\ iemand
Cd J<

KI. van arnasn f

oorversiersels in te dragen. -

gaatjes in de oorlellen boren.

of arn rut nm % \\

asn mm (ka /)\ 1. kn. vaste bodem: een vasten bodem heb-
CxJ -J<

ben; tot aan of op een vasten grond reiken; o^iets,

dat vast is, stuiten; (ook de monding of uitwate-

ring van een rivier. G-.). 2. k. van cm(K<inmjj\ naam

van een plaats aan de monding van de Solo-rivier.

— onmmiJ)/]\ l.tot den bodem toe komen, tot den

bodem toe uitgeput zijn. 2. K. van adii n m arnj»\ zva.

O
asn axi (kijj\ n

toe sneuvelen.

ar» armm ~j> ok ? \ tot den laatsten man

ar»mm (k.i) ^107 arn
Cd '

N 1. tot aan

den grond of bodem , of tot het einde van iets toe,

n
arm
Cd

doen reiken of komen, axi asnaim()^i^Aaiarn\ pass. 2.

O O
Cd

o

o
(k.i^am anji\ pass.

,?

y
:

o
on ar» tui j=n om an/i\ zva. ar» io-i 1.1 -^o ün mr» \ \ arnartarm

O
as»>mmM/)\iL'W. en Sd. zva. djï}arm%Jin\

co ^< \ CO

is» orrmM \KN. al wat dient om iets door drukking te

verbrijzelen (vrg. asnruiarmoj)

O _ O
asiiarjm (Ki/»\ kn.; ar/arm iu)j\ navraag doen bij iemand

omtrent iets kwaads, dat bij gezegd zou hebben. —
O

O
WjffmiMfl\ het navraag doen, enz.

n
ncmaamjj\KN.; anamcmjj\ iets laten liggen, er geen

verder werk van maken (van risiricmicmji). — arnasn

# in zijn loop gestuit worden ; blijven ste-

Oken, niet verder voortgaan. Zoo ook arnasn ai mn z
f CO

cmji^

O • 7.- O
asn na arm z amji\ om asn ai arm z cmn\ zie bij asnmm ar» n\

asticrmcmj»\¥s$. gestaakt, tijdelijk niet verstrekt, tij de

-

O
lijk opgehouden. — arianmcm\ iemand iets tijdelijk

niet verstrekken, arn asn aam om on n\ door staking

verstoken zijn van hetgeen men anders gewoon is

te krijgen.

asnaitï\K'N. 1. wedergade; iemand die tegen een ander
Cd

is opgewassen en zijn tegenpartij kan zijn; als te-

genpartij tegen een ander overstaan of met een an-

der kampen (vrg. a^imai\ en asi»r£»). 2. depenwaar-
Cd co x

meê het ijzer aan een ploeg of ojkksi\arun wordt vast-

ar},mm asi \

BCJI
utmarm\ het

Cdl)

gehecht, asn on ~ji asn m>»\ zonder weerga , weergaloos.

an(tqasnarrn(Ej\ hij is geen partij voor je. {fa asn

mrn\ tweegevecht, asn arm arn na na zqji on n\ zijn krach-

ten met elkander meten. — anamï\ vergelijken,
Cx)

«^vergelijken tegen iets anders, (eiojii iisnaiiïasn

ar>miï\ spr. — ar»arri»an\ aan iemand of iets eenÖ Cd
I

Cd "
J

ander of iets anders als partij tegenoverstellen;

iemand of iets als tegenpartij tegenweer bieden,

met iemand of iets zich meten. — asnaii»ananjt\

gew. asiiasnarnxn arij»\ met een ander vergelijken,

twee tegenover elkander stellen, tajiasnm»>as)ari/i\
y

O Cd Ji

man tegen man vechten. — auiir»airiï\ het vergelij-

ken; vergelijking.

asttanii\ K¥. zva. asy»,a.iamj»\ -?— ariarrïi\ KN. schoppen

met het onderste plat van den voet (vrg. ook ajn on

cm).

asn arm \ I. kn.; ar»rrï»\ iemand wegsturen, wegjagen,

verjagen, verdrijven, verstooten, het huis uitzetten

(vrg. ajiicmcK}?). arnisnaih(eaii.i?\ naar huis ge-

stuurd worden,

wegsturen, enz.

II. kn. lokker, voorn, een tam hert dat men ge-

bruikt om loilde herten ie vangen (vrg. Oji arn asnj\

en nrjaKzna{asmasiii)\). — ariarriis lokken; een hert

met een lokker zoeken te vangen.

o . o
asn asm \ zie asn ren \\

asn aa ismz kn. ergens of iemand een bezoek brengen

,
' O Q . „ 7 O O Q

(vrg. asnauarnn). Zoo ook asn asn nasmzw asnnaarmz

. . T* o
<£?(Li?\ zva. nq asn ok. (En a.0,1 (zie riasnoK).— ar»nai7»iiz\

iemand bezoeken; nieuws komen vernemen (vrg. ar»

(ij»). — (nir> arm 2 ar» \ bij iemand een bezoek afleggen.

o
na asn asm \ zva. osnasmw

' &> Gs

il asn z asm \ of na (vnasin^KN. prikker, een puntige stok,

daar men gaten meê in den grond steekt, om er

katjang, kapas, djagoeng, djarak en rijst (aariam?)

in te poten. — on on z asm \ of na rest z asm \ met zulk

een prikker werken of gaten maken; rijstzaad po-

ten. — asn na ren z asm \ zich ergens op een bepaalde

plaats bevinden, ergens, bv. aan het lichaam, zit-

ten (vrg. asn rsi vm '^V])-

asnrrrn\ I. zie asnamiw 2. op een staak gestoken, van
&> &-

o/
een hoofd (vrg. asn asm). — ar»asm\ een hoofd op

een paal steken, oji ;ixi asn vin asn arm #7^?_yi> een ver-
<=?N Cd

?nsching.
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asnasmarnji\

O O
cftirLin\ (Liarn\ en ah asn oji n KN . den voet opligten

bij het tandakken; (en het gepoot of geplant wor-

den uit de kweek op de vaste plaats. J.). — ooasm

s>

asn/i KW
a O O -

"-

asicmrvi/i\ asiarn\ en asn asi asn oji /i\ KN. liggen tea
S3

s

o
zieltogen, den laatsten snik geven, den geest geven;

(ook poten, planten, op de vaste plaats uit de kweek.

J. Vrg. asiismisna\). — oji (haasm asnn\ het geven

van den laatsten snik.

nasinasn^ td. het ergens gebleven zijn of zitten van

iets. — asi arm asnjj\ planten uit de kweek ergens

zetten, om daar verder te blijven (vrg. asi asm asnji).

O— asn (En vm h7i a\ zva. asn v (eji z asm wi turn asna \

T?'
asn arm asn n\ kn.; asi asm asn n\ tegen iets aanloopen of

stooten, over iets struikelen. — asi asm isrii~m hii n\

telkens tegen iets aanloopen, enz.

asriasmasnjj\ ML; asn asrn amasn <Hnji\ zijn gezigt laten

kijken , zich even vertoonen.

oi asn zri asm z asn n kn.; *n asi z ri arm z run /i\ tegen iets aan-

stooten; iemand gewelddadig aanranden; iemand een

brief zenden, om hem uit te dagen; aan bloedver-

wanten, vrienden en kennissen een geschenk van

eetwaren zenden bij gelegenheid van een aanstaand

feest, met uitnoodiging tot een maaltijd. asn oi asn z

on a7m z om ai trui z ai rti z asn/j of asn oi asn zti azm zasnri ri_i z

Q O
asnjj \ spr. — ai on z ai asm z asn \ mv .— asn ai asn z il arm z

asnas)a\ een ongeluk krijgen door gewelddadige aan-

randing. — ai asn z ai asm z uil aaji\ het bovengenoemde

geschenk van eetwaren, axi omi ti asn z ai asm z asn asiji\

een brief tot uitdaging.

asn i^n irüjiMSJü.; asiirm ruji\ achteropkomen, een ander of

anderen achternakomen, zooals van nieuwe troepen, een

tweede brief of bode (vrg. [iqasiirLia en ^l.M, 1}^)-

asn asm osjj\ verb. oji asm a.oj \ Port. t ang e do r , KN.

speler, muziekant voor Europesche muziek.

n C)
asn asm (eiji\ zie asn as: (Ein\

osnasni (Eia\ kn. helling, schuinsche afhelling naar be-

neden; fig. helling, overhelling of toeneiging, van

het hart. — asiasm iei /i\ hellen, schuins afloopen,

zooals een dak; neigen, overneigen, van het hart;

ook diep indringen, van een steek met een wapen-

tuig, asnasixsm zjiji \ diep ingedrongen, in het hart.

— asniEiasm (eijiw diep indringen, in het hart.

asn asm \KN. naam van een boom met kleine welriekende

bloemen, ojinonisiz^asn asiri \ tandjoengvrucht. asi ^ xji

osnasni\ gelijk een tandjoengvrucht. Zoo ook ananh\\

asn arm \ KN. ; asi rm tegen iets aanloopen, aanstooten,

aanrijden; op iemand of iets aan- of in-loopen (vrg.

. . .o . n
Tl asm \ {asi i:m ) . asn arm asn on asm \ en asn asn asm asi

anji\ tegen elkander aanloopen, enz.

asn arm \ kn. waterlelie, lotus met witte bloemen (vrg.

asn <-n ri asn
) ; de metalen punt onder aan de steel van

een lans, naar de vorm van een nog gesloten wa-

terlelie; kopervitriool, zwavelzuur koper. Zoo ook

Ci S o
dJi arn asn mi) \\ (vrg. sM»^i)- (Ook asnisiii\ donker-

kleurig. G.). — asiasrh\ gelijk een waterlelie ; en met

de metalen punt onder aan de steel van een lans

stooten of steken.

asn (Hif]\ KW. Sd. Ml. zva. asn oi asn z asia\ asn asn asw \ zva. asn

asn ai oen ? aria \ asn asnasaarui^ zva. asn asn woi asn zoq(kiji\

asn asi asn a\ zie bij asn asn n\

asn asi ^\ zie asn (Ei ({
w

asn erin \ks. naam van een goudgewigt, een derde van

een ïJicm\ Zie verder bij ajicmw

Ga iq\KN. tooverij, betoovering (vrg. asncrx,!^). ^""H

(of asn kï; ) asn ah \ toovenaar. oi asi ai a asn asi \ toover-

kunst. — (Hi as}\ tooveren , betooveren. — tvipiasi^

D -

betoovering; toovenaar. — oji ihi ah asi ann\

O .

van betoovering. 19 asi rti oji ast ah asi aoji\ de

middel

toover-

CD -

kunst, tui om oji ad as), asi asijj\ tooverboek. 01 viz asn ivi

O .

iasiahosiasijj\ oude tooverheks.

asn asi \ kw. zva. thnv*\ (Skr. toettja, laag, verach-

telijk); volgens anderen zva. tui: asn \\

tasn\ en (Lr? asn\KVf. zva. arm arm asi n en auiasiasi/i\

asii\ kw. 1. drie, zva. asnaui (Skr. tri). 2. zva. -~n

ai ei\\ 3. KN. zva. asn^riw asn asn \ KW. zva. a_mm
01 (ei\ veel gedruisch of geraas maken. asnajhas\\\ de

derde. ias\(K!irhi\ drietand, speer met drie spitse

punten (Skr. trisj oêla). iasnasncm\ zie bij asn

cmw — osn:isii\ zva. asn asn otlo w — ajiiasii\ zie ben..^ 1 I0S11\

KW. zva. asn1^ asnnn\\

asn\ 1. kw. zva. asn aria*, 2. Holl. taart. asii-nn(hnni\

KW. voor asnajnasinn\ zva. asnari^masinnw
nsf asf

CY . ,.. CV
asn \ zie bij a_(nasn\\

asn\ of tri asn \ 1. KN. het kasteel in het schaakspel.

2. KW. zva. 01 ashz 71 asn 2 asi (Hijt\ (ook voorpost. Gr.).

3. kn. Holl. teer.

asn\KN. 1. daarbij, en daarbij; en dat; en dat terwijl.

2. zva. (L7iasii
:

\ in zamengestelde uitdi-ukkingen,zva. asnas7i\

7 /o
zooals asii (k>i ei ?\ asnajnasiasi\ en asn\oji (Ei asnn\
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asn riTi\ of asii ri ni r> kj \ Md., ook vjel K. , zva. as:

iit)\ of a^riTiiiifi^N. ; zie lij viiiscw — asn asn \

zie beneden.

07,15»' KW. zva. ajknrtana\

<n asn z \ zva. aJn rj asn z w

«sriTi'KW. zva. ajiiza\ kd ip\ !K)ni\ naajn\ cinriici\

rnajnz t&i ^ azn tn asna\ asn \ en na ah ( Skr. tdra,

helder stralend; zuiver; hoog, van een toon in mu-

ziek; een ster); kn. verkorting van tn^oiv tndm

(M asn ti\ en enkel asn Tt\ tusschenpoos van helder

weer in de regennioeson. asn-rttn Biza^n de tusschen-

tijd tusschen de drooge moeson en de regenmoeson,

de overgang van saizoen. aJi(cnanT-tin(èiiaji\ elk

half jaar, eig. "bij eiken overgang van het ééne sai-

zoen tot het andere. NTrnmién20Jnniunr3>^ zva. on

Tiartajnoji (zie boven), dat er een verkorting van

schijnt te wezen , en misschien eig. lekker feestvie-

ren beteekent , op de feesten tusschen de tvsee sal-

et O o
zoenen, tamoi na isnTt\ en ojiajiojn in ia enr spr.

— K7jiram\N., om asn t» aj)a\ K., zie boven. — ik/i

«ïitin zie beneden.

a q
(ISnTi\N.., a,M:M|\ K., L71 » ->1? KI 1 KD. ; K1TI\ aa

itachnji\ anriTiz-^ip iemand iets voorstellen, pro-

poneren , in overweging of in de keus geven (vrg.

an^irtni). — ammniima of isn asn vit) art a\ ^' hl

kim ip asnin'~nzaJi^a.aria> raadplegen, met een an-

der raadplegen.— 0JiariTt\ dkimmj\ a.iKiriT>z

iKv/j > voorstel , voorslag.— ,-lj asn ri ti *nn\ oji asn rim z

0Ji^A.aaa\ iemand dien men voorstellen in overwe-

ging geeft, raadsman.

asnnr\\ ook :a>if. zva. ajnajiasnn\ boom, geboomte;

ook ricmzrixhz\ of cm/namzanajiztEiaaa (Skr.

tarroe, een boom).

O o
asn 11 > Of ,^KN. naam van een kleinen zeevisch.

Tian»Ji\ de kleinste soort er van. asn-ricmcm^

een grooter soort
,
gelijk spiering, asn m n rm z ri cm z \

de grootste soort.

asn ti\ kn. gelijken op een ander, bv. op zijn vader.

asnniasnnri^ nadoen; een ander navolgen door ge-

lijk te doen. — wti iets nadoen, gelijk doen,

navolgen, namaken (vrg. ariniasi[>\ (&irp\ en onceiz

arut ). an-n oji om ^i\ spr. — anriTiz om ~n <r> a-m \ iets

nabootsen. — asn -n ti z anji\ nagebootst, nagemaakt, i

asn t»\KN. naam va?i een boom, een soort van acacia.

asnnrta_aasn^\ toeri met witte bloemen, waarvan de

O O o o
unasn,7)Tizaaa\ hn asnasizi hi i\ miwathu

bloemen, als ook de vruchten (lange dunne peulen),

als groente gekookt en gegeten worden, asnTta~h\

toeri met roode bloemen, die bitter van smaak zijn

en tot medicijn dienen.

asn ti\ 1. KW. zva. oji oji (Uia\ 2. asn ti\n. 3 asn azie-aa\K.,

}0 77t;\ ki., slaap; slapen; slapen gaan, te rust,

naar bed gaan. asnTiasn-n\ slapen of rusten. —
hj^nizpi\ aa&iG&i\ ,-cmnmKj\ beslapen; op iets

slapen; bij een vrouw slapen.— tn » mz un^n-n kii\

o OMm) unoriji\ rm rj-n hu ^n-n hii\ iemand laten

rusten; toelaten te slapen; te slapen leggen; neer-

leggen om te slapen of te rusten; iets ergens plat

neerleggen. — asn vt^rtz aria of ïm },-nrjnnz(mjj\ ^i

rnni in ,in/i\ om te slapen; liggen zooals men zich

neêrvleit om te slapen, doch zonder te slapen; in

een liggende of half liggende houding rust nemen.

ij il ^i z in
i

\ k n isn tsi n i on i

\

an,i\ door den slaap overmeesterd worden, in slaap

vallen; zich verslapen (vrg. un (cyvi isr—i ? way. —
on isii ii ti z an/j\ oji asn tor o» ima\ ita ?o ri ni m nri j

s

slaapplaats, slaapsteê, bed, ledikant.

isnfnT)\ zva. iriiii->i\ zie bij isn \

ii asn i ri Ti z \ Port. t o r o , tronk, h n m £i n ii, ? n ->i z \

jsf., m^ihiiri,vizri'iiz\ K., ook enkel ri isn-zrimz\

zva. Kna\a(&iaxi<ui\ een lange kiel, zooals de knech-
li co °

ten in dienst van de Europeanen dragen.

O o
isn j\ KW. zva. asnniaoa en asnzcump KI. van iiikiw

(vrg. il cm i asn\ rimz asn?). asn { ri a^h z tui cm ri o.ji \

iemand van een hoog aanzienlijk geslacht, tisn^fci

ouu) ma

sche regenten

Cl
y^j ^ \ zie asn n~t ? \\

asn -ti y \ of asii q \ KW. zva. 1 11 u hi i of a.ri asi aci oji (Kijp

en lasn^asn^ zva. tuntui gïï<vi g^iui
o^jf\

(vrg. [as^);

n /
kx. zva. asn:iv)i\ en zva. mcmricm^

iemand van de familie van de Madioen-

isn .y un &iq\ KW. zva. asn ij aci (Ei

buitengewone

beweging of opschudding, van de menschen, bv. op

een markt of in de kraton.

nni^\ 1. kw. zva. êacrn \ kant, rand, oever (Skr. tir a,

oever); volgens G. ook hoofdsierraad. 2. kn. tot her-

stel van zijn gezondheid naar een andere plaats of

streek gaan. — aaT\^otmona<n\ iemand tot herstel

van zijn gezondheid naar elders doen gaan. — a<n

as^i ti ^\ naam van een boom, waarvan het hout al-

leen tot brandhout dient.



T ^
«57itï^\kn. overschieten (y?y. axoaji?). — asnni^a.n

!hn/]\ oyerscliot, wat men overhoudt, wat er van

iets overblijft.

<imn-)?\ KN. water waarmee een kris afgewasschen ot

waarin een amulet gewasschen is, en dat tot medi-

cijn gebruikt wordt. KI. zie on /asm on a-J) i ? w as>>asn

ni^\ KI. van asivu)?\ zva. asn nn (kijj\ — aani^\

met een straal gieten en begieten; een kris, nadat

men hem met arsenicum ingewreven heeft en met

de punt naar beneden gehouden, met water begie-

ten, zoodat dit er bij langs loopt; ook een ziekte

door besmetting overplanten op een ander {vrg. hi

irvi). fh7)asn-r){\ door besmetting overgeplant. —
(Ki-r)^(un\ iets met een straal begieten met water,

zoodat het er langs of bij neer loopt, bv. de handen

om die te wasschen, een wond met iets tot gene-

zing ; iemand besmetten met een ziekte. — ^7'17?

ajnr>[Hn\ iets, bv. water, op iets met een straal

gieten, zoodat het er bijlangs of bijueêr loopt. —
asn Ti % asn thnji of as)>asr)^q(isn (Hin^ waarmee iets be-

goten wordt, of om iets mee te begieten.

rniamzajnKït. de drie drieëu, drie vieren, drie vijven

en drie zessen, bij het dobbelspel {waarschijnlijk

Chin.). .ijh orias)) 00,001 ?aj)i\ spr. voor bijzonder ge-

luk hebben , bijzonder gelukkig zijn.

o
uts)ion ajm a,/i o\ zie lasna^i » en lasii okw

CY .^ CY ,.. O
as)i (Hi \ zie asi ast) t? ri hu \ bij (unasnw

asrf-ndnjj.KW. zva. ajii-naa/j^ kn. het nederdalen, ne-

derkomen, afdalen {zva. om\&ö) aan) ; overgeërfd, van

iets dat van ouders op /einders overgaan of over-

geërfd is, zooals een kwaal, gewoonte of regt

;

steil, sterk hellend, van een dak; verder n. , asn

(ij)ihnijj\K., (isrinoajij en ajia^ar.yj\Ki. , afstamming,

afkomst; afstammeling, nakomeling, nazaat (vrg.

asn^najiji). asn^iaaasi(Ko,o\ naam van een klein op

zich zelf aan een tak zittend betelblad, dat zeld-

zaam is ; en van een haarkronkel op het bovenste

ooglid van een paard, dat een slecht teekenis (vrg.

asn&3) ^atuiij). cui aai asn ttj<(mi asi (M/i\ een stijl van een

huis of pandapa , die niet zoo zwaar is , als de

balk (im on) . die er op rust, ook een slecht teeken.

(u\xsr\nrtwnrk(rt(H\\ al zijn nakomelingen. — osyic&i

To^ n. , asn<(E>i(iJ)iHiyj\ K. en KI., naar beneden

gaan of komen , neerdalen , neerkomen , neerdalen

,

afklimmen; overgaan op de kinderen; bijdragen of

te hulp komen tot het verrigten van werkzaamhe-

den van het ééne dorp of distrikt aan het andere

(vrg. a-n^^My)- ^^^^ of aSxeo-nm^ ook

een jong kuiken, dat pas van het nest (de cuasn^i

(M(Hn<M(ij>(Hn/i\ ook loei (uninn i_mn (hiijj\ van ge-

a:)(Hyi) naar beneden komt.

w (Hg <i-ii aj) (Hnji\ ook wel a.^

slacht tot geslacht, van ouder tot voorouder.

O 1
^7*3J

NN -> (Hi'a.j)Kii^\ k., iets afschrijven, copiëren;

namaken naar een model; overzetten in een andere

taal, vertalen. — mtiijnkn., iman wak. en KL,

iets afgaan, bij iets neergaan; tot iemand of op iets

nederdalen; een ander dorp of distrikt bijstaan of

te hulp komen tot 't verrigten van werkzaamheden;

op iemand, bv. zijn vader , als een copij gelijken.

— (H
){
y
)]
*Q'Y\<wn ^ (Hiaj)(ini!Hii(Hijis tets doen neerda-

len of neerkomen; iets doen copiëren of afschrijven;

iemand van zich doen afstammen, de stamvader zijn

van nakomelingen; nakomelingen verwekken; iets

door overerving doen overgaan op zijn kinderen of

nakomelingen. -— ^^pl"^^ asti a^ aai mjt\ iets

dat nedergedaald is; een afkomeling van een hoo-

gere landstreek ; overgeërfd; afschrift; vertaling;

geslacht van nakomelingen. ajias))asn r
yi(HrcHij)\ vier

geslachten.— oji asn-ri (}r)j]\ a^rm ajiasnnj (hij\ naam

van een hem door de goden geschonken kris van

Klana Toendjoeng-séta. — oji tni -ri ihi n\ ajufnao)

ff/>7^\ het afschrijven, enz.

ew\KW. zva. a^Mii asnji en ajnrnui\ (Skr. trena,

gras, of grasachtige plant). as)iaaas>i(Hi\ allerlei

grassoorten en jong loof, geschikt voor veevoeder.

asr)(Hiaji(Hi\ eigennaam van een Bagawan(Skr. Tre-

nawindoe. PK.).

iosiiihj^kn. in evenredigheid klein of te klein, bv. van

iemands beenen of de deur van een huis.

\asn<i<r\ zie asnm i& o
asn-yifHix of w^n <jq \ KW. zva. om on ihi? (Ejij)\ on chi t (non

gr
'<!?>

O
hij en 0^0^001 \ (Skr. taroena). asnno/Hiarhiihj:

nn rnn asn t)
\ \asn ojj nruiq

\

[OSn Of) (HU (Hier) ))0<)(Hn(Hl

/ Q
benamingen van troepen. Zoo ook \(isna<\

en {asn ihjoji <tr> ^> > \\ a.ii oi^i [asii iq(Hna<J)\ naam van een

klein venijnig soort van slangen. — asn(&) r>ian\

kn. zva. wr)(Hi?(z,i r^fkaiia3)\ nog jong, van de bla-

den van een boom.

(^n'Hi(nj)jj\ kn. naam van een kleinen watervogel

met lange poten en snavels, die een trippelenden
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gang heeft. i^os)iaa,oij)(Hiinj)j\ trippelen, vaniemand,
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die een trippelenden gang heeft.

iasnorrh\ of asnn>i;or)\ en \oj)X7ni\ of oj)n^,rrpi\ en.

doorzigtig; galig, door versletenheid (vrg. wtzirnirêi);

opengewerkt, zooals een van rottan gevlochten zit-

ting en de metalen rand van een blad. •— \aswcrï}

ao aai) of [fhJimrt xn (kt^n opengewerkt.

ias)i!crn\ of asnnio7ni\ KN. vlug en los van beweging

van de beenen en van iemands gang.

lasn aa oa/)\ KN. trektouw van de vogelverschrikkers op

de velden of in de boomen. J. Vrg. asn ogioj)^

aftim/j\KN. van plaats tot plaats, van dorp tot dorp

of van huis tot huis gaan, op zijn togt nu hier dan

daar stilhouden of vertoeven , van een reizend hoop-

man of een reiziger voor zijn genoegen.

C^?JW sva
- **!

^m*it aan

asnaa aa/j\TD. zva. asr
),
nl (t

['J)^

[asnaa aan\ frea. van asn,ia aa/)\KN.;

de hand, naar vervolg, geleidelijk. — (asn
(fff aa aa /)\

elkander bij de hand vasthouden in het gaan; hand

aan hand, gezamentlijk aan een stok, touw, enz.

zich vasthouden Lij het gaan, bv. op een glibberige

weg of door een snellen stroom; ook onmiddellijk

op elkander volgen, bv. van eijeren, dag aan dag

na elkander door een hen gelegd, en van kinderen,

jaar op jaar na elkander geboren.

osn^naa^>')\ zie bij as)i\\

a o 7 , • o a
tasnoa -tEi^ verbastering van osn,aa,zin\

laai ah \ zva. ias)itph\ ook een bak of presenteerblad

van gevlochten werk van metaaldraad of rotting

,

of ook wel van oji on \\ arn oj) ,os)i ah\ en nruj on n~n

io5)i aa\ een bijzonder soort van koedi en loeké.

asn arm q\ KN.; aai asiKipr) %\ of aai asnasni q \ en aaorm^

ojï)\ iemand of iets aantreffen of toevallig ontmoe-

. , o ó o xten {vrg. aai as)) ozi\ en om oji oj) om/)).

as))rnr)OTjij\K^. aanvulsel, completering, complement;

een keg, die tot aanvulsel -en stevigheid ergens in-

gestoken of ingeslagen wordt.

as» on f) ?\ kn. verbrijzeld, vergruisd; fig. van het hart

{vrg. ajiaa,a?\ en oji cei 101/1).— aa aan ^0.1101 aai \ het

hart verbrijzelen.

,fi5WffYTrtï,7;^\KN.; {^ aÜJl\^^] aayi s roekeloos, zonder

zich om gevaar of verbod te bekommeren , bv. ergens

binnen gaan {vrg. 'ostiojtaoyi en osnaaj)os)i/t\

tas)}>ooj) osnj) \ KN.
;

lasiiaonasii aaj\ onbeschoft, beleedi-

gend, jegens iemand, van manieren.

>\ KN. zva.

(asnoj)?^\ zie nooji^w

KHS)i0J).?\ KW. zva. -no^aoij)\ — <

rna5)i2rnaj)zq\K.N. 1. lek, lekken; drup, doordruppen,

door een lek. 2. (asnjn?\ KI.) telkens schelden, al-

tijd met schelden gereed zijn. — wm^.woo)?^ lek-

ken, druipen, van zeere oogen. — ooi r> i as)i 2 ai oj) z .>

amanj)\ belekt worden, van de lek te lijden hebben.

io5)i ooi aai /) of (aoiajiaaio\ KN. hoef van een beest. —
iana^) ih-7)/)\ onbescheiden of onbeleefd zijn door

iewands hoofd aan te raken; ook zva. i(U)oj)aaij}\

[os)i(Kijim/)\K^. palissade, paalwerk, in een regte lijn

op korte afstanden gezette palen, zooals tot een

schoeijing {vrg. tasn 0^001^). — {^% aj
li''

t
™Jl

s Pa^ssa_

deren, schoeijen; iets, zooals een heining, in een

regte lijn digt aan elkander langs iets zetten.

\as)iaj\osnj^\ KN.; 001 <fö)) (kjj asnji \ iemand ontglipt, ont-

gleden, uit de handen geraakt, zoodat hij het niet

meer in zijn hand of raagt heeft, in een fig. zin

(vrg. (Sfiufjam/l)

<ni05ïi2(n(tJ)Z(ui/i of asn arj ni z en oji z oji n\ zie ojDOjnozoioJiz

O O
05)i oji n.ijj\ zie oj^oj) r^)j)\

overal met scherpe pun-

O
i

"~

tr'

105)1 oj) oj)f)\ KN. ; aai os)ioj) ojin\

ten, zooals van spijkers (vrg. asnaj) ojin).

osn oj) il^\KN. ; oji os>) asn oji ckd ojiji en osn
i

moj) oji/)\ prik-

kelend, zooals champagnewijn op de tong (vrg. oji

SnaJi/i); ook prikkelbaar, ligt geraakt; en in me-

nigte met de punten in den grond gestoken zitten,

zooals van borangs en de punten van pijlen {vrg.

ojiojjij) en ui5ï)aj) ajijj).

i05)ioj)amo oj 05ï) 11 oji cm /j\ en losnojiamji of osnniaj)

odaxKN. vlug er tegen op. — iaaoj)cm/) en \aa oj)

<rr)f)\ vlug en flink, zonder zich vast te houden, er

asn (ceioj) mij) en

zie tosnojiarrijp

tegen op loopen of klimmen

asn t t&i oj) cm/)\ hetzelfde.

(,05)) oji cm/i of asn ni (Ki) nrnp

O O
asnoj)asn/j\ zie asnoj)aj^

/p
asnaai\ of asna<n\'K'N. vermeenen, vermoeden, verden-

king, en zva. oaaojs pretensie tegen iemand, ofwat

van iemand gepretendeerd wordt (Skr. tarka, ver-

meenen, vermoeden, pk.). — aa aai \ iets vermee-

nen, vermoeden, vermoedelijk voor iets houden;

22
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iemand verdenken, verdaclit houden ; omtrent iemand

iets vermeenen of pretenderen, zva. ojntmniiw —
(hi om am _?j n hi) \ omtrent iets een verdenken heb-

ben. — (Lihiim\ het vermeenen, vermoeden, ver-

denken; ook beschuldiger.

CY . /
(Lii(hm\ zie iu)i(hm\\

ii\ Ar. t

s
( V. kn. Turksch. <n u> 2 is7? M) \ een

Turk.

O
[as)ihii\ of asnnrthm\ en asn\asnihm\ KN. iw me 5o5c/^

of onbewoonde streek zich voor een tijd vestigen en

in een veldhutje wonen, om de plaats te ontgin?ien

of tot woonplaats in te rigten, of om er het 'plant-

soen te bewaken; kit. gehucht (Slr. t ar o e /ca, be-

boomd, van «s« ^ \\ Vrg. (icjim?). asn asn tj kd \ een

gehucht aanleggeu. — jhi im ici\ ergens zoo zich

vestigen; zul/c een plaats bewaken.

asnniam/js kn. onthouding van zinnelijk genot, zich

van zinnelijke genietingen onthouden (Ar. tar/c,

het laten, het nalaten. Vrg. won;).

asniithmj]\K$. getrokken, gewild zijn, van waren, zva.

(nji
<~nojin\ — iwotmim iets trekken, zoodat liet

meegetro/c/ten wordt; iemand met zich meetrekken,

fig. voor iemand zoeken over te halen; iemand voor

de regtbank trekken; iets, zooals eenrevenue, trek-

ken, innen, ophalen; iets meetrekken,^, voor iets

ten gevolge hebben, als gevolg uit iets doen voort-

komen (vrg. aJnananasnn en <uh ri cm il ah ) ; en KI.

van xnitTjOJin (ook wel als K.). im q ajiasn rui axi tyn

(Ein ckim hpi asn .i;7? (ui im O arui\ Uw Hoogheids gun-

stige hulp, in het "belang van mijn persoon, asn

niihaiimniarnjis van weerskanten trekken, (hiiasnnï

am^3m\ als een gevolg voortkomen uit iets. (hm

asn ii (hm asn m hiin of om -n ssn zm a-ni asnm amn\ ge-

trokken of gehaald. — (Kimhi)\ meervoud.

(bnni(hmfi\ KN, ; ahnitmji\ regt op iets aan, tegen in

of doorheen, loopen, stooten, vliegen, stroomen,

waaijen; iels niet ontzien, trotseren; een gebod

overtreden; een eed roekeloos schenden (vrg. tonak).

thinirrmao\ roekeloos teêre punten aanraken.— .hm

asnm arnn \ pass., ook een ongeluk of kwaal beloo-

pen. — oj) stanr) a<nji\ het regt opaan loopen, enz.

asnnqamji\ gemeen vjoord voor oji cuicn axi ? ki on n\\ isij

ttj -n amz ah<n\ een gezwel in de lies of aan de dij bij

de lies, een venerische kwaal.— asnnririimz<krar>ji\

aan zulk een gezwel lijden.

"7 m zie [osti,im\\

oi asn tm ? \ zva. asn onm ,kii j w

asntnmam^\ Ar. kn. handelwijze; wijze, waarop men

met iets handelt; wat iemand verzint of als middel

tot iets uitdenkt; kunstbewerking (Ar. £&j \^, weg;

pad; handelwijze. Vrg. asn vtin aai asnny en nynam).

— m^ih)^\ met iets dus of zoo handelen; op

of tegen iets als middel iets bedenken of verzinnen.

— oji !Ki rt nq (hm % \ het dus of zoo handelen met

iets, enz.

ubnihm inn \KN. naam van een boom en van den bloem
v_>> cm

daarvan. -

asnfnnmrnasnn\ Ar. 'j£j U , kn. de weg ter zaligheid,

de voorschriften omtrent godsdienstige gebruiken en

ritus (vrg. asn n m sm ? ).

Cl.1I
rT) hll Liiip Ar. kn. togt naar een heilige plaats,

zooals naar de graven van zijn voorouders of van

heiligen, om daar de een of andere openbaring te

ontvangen; zulk een togt doen (Ar. £j') U , een togt

bij nacht). asnmom asii ann\ tot zulk een togtj

zulk een togt te doen, bv. mui isi iht ni om (Li) a<ij\

L)iiciiin\ zie (Kiïftojw

o D r O o (F) O
i 't i) ici\ KW. zva. ajiarviOJtji of .<j>it.kki ~nw ^\ ojia~i

a
cEin\ ik.iw.M amo-Jinapn en nxi ixi (ei asn i\ \Lcnii

ni asn ni .io \ hevige liefde. — (hm isnm axi (hnji\ zva.

am (h-i *. ? ^ o-ii (hfi^

oY
a\

(LI 1111 X.1 (hCl (S/cr.

tiria, een water; een heilige badplaats); ook v:el

voor oüï-x5c^ of (hm (Ei). &n asn cm (Ei \ en asnasnnmcei

(Hll}\ ZVa. (Lil LI L7? hl Lil ~li Lil LI)
G)

asn a^) ei ld

(Ejxm\ (Skr. tiri dg ama of iiri ag amana , het

bezoeken van heilige badplaatsen ; bedevaart, pk.).

asnniasnji kn. een geregelde volgorde, goeden zamen-

haug of proportie hebben; goed geproportioneerd;

langs (vrg. cL7ini(isnci). asnnqasporuiimji^ den weg

langs, al gaande onder weg. in rei >n -ij lv/j\ volg-

zaam, inschikkelijk, gewillig, gezeglijk, gehoor-

zaam, vooral van vrouwen en kinderen (vrg. o?i

tncmzthnji en (E^masnjf\). — innqasn^\ iets volgen,

langs iets heengaan, loopen of klimmen; een iceg

volgen of houden; een voorschrift of model volgen;

lessen of een raad volgen ; naar een verlangen zich

voegen, iets inwilligen; regt door iets heen loopen;

(ook zva. amaa(Oi\ van een vaartuig; afhouden,

den wind meer achter nemen. J.). hjij idki^ een
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waterleiding nagaan, om te zien of die overal in

orde is. m^<nsnnn asnjj\ van plek tot plek, van huis

tot huis, gaan. on ^ asn -ri asii/]\ in geregelde pro-

portie voortloopen. *0"*T osnrvi hÏosii i&?-^jn spr. —
asn (E/inj (istiji\ poet. zva. onniosn^ — annjasn\ iets

volgen of navolgen; iets naschrijven; iets inwilli-

gen, toegeven. — on n~> osn on ren \ iets de rigtingvan

iets anders laten volgen; iets regelen naar iets an-

ders; {ook zva. njn on oj) mi ~m on om \ J.). — asn "n

asninfi\ iets om er langs heen te gaan en zich aan

vast te houden ; iets dat men te volgen en daar men

zich aan te houden heeft, als voorbeeld of voorschrift.

,^1^ N zich er naar voegen, niet tegeii-

streven; inschikkelijk; inschikkelijkheid. asn ri on ^).

Oji asn ni ri asp\ en zoo vervolgens. — fcizsn n^nsn/i

\

zich naar iemands verlangen voegen; gewillig ge-

hoorzamen {vrg. (cmnnq\ en (Eianasnji). — (Eiosn'-n

a o o
(bi)\ zva. on -yio^nw — (Eiosnnn 05niiom\ zva. on ni

051) 01 (Hl) \\

on asi) zii n^ fcï)n\ Ar. JOéó'j de wet vanMozes, de Pen-

tateuch.

I 05~q Ofl 05)) \ Zie 05)1 *T> on 05)1 \\

4sn ni 7) os)i \ of (os)) on as)) \ kn. naam van een water-

plant, een soort van waterlelie of lotus met roze-

roode bloemen {vrg. osrjrnh). — osnnrt n asnajuiann

of tosti o-j 05}) a.11 (hij) \ pas beginnen te loopen, van een

kind van ongeveer negen maanden, dat begint met

zich te oefenen in het loopen, door zich aan het

een of ander vast te houden; ook weer met behulp

van iemand beginnen te loopen, na een verlamming

{vrg. o) 05» 05ii <? 0.1) on n\ bij on asnasn^).

esnas))an\ KW. zva. ojs asn oji on n\ of a^i /L7 on ^? aai oji

anjr\ {vrg. asnasn).

Qii05i)2on^h2\Ki>!. naam van een soort van kippen. G.

'05iia5)i(K.i)n\ umssnQjij) of aan^asn oj)j)\ zie bij asnasn

«isnasn ojin of asnni asn aj)n\ zie big asn osii ojij>\

[asnasn oji^KN. zeer klein soort van aliekruikjes ofzee-

slakjes, die gegeten worden. — [onasnoJin of (Hini

o5Y)o^\ overal langs gaan, met eenig doel, bij alles

{bv. bij alle huizen) langs gaan, een geheele plaats

overal doorgaan, bv. om iemand te zoeken; oorver-

der naar elders doorgaan met zoeK-n. Zoo ook osyj

97
j

0511 OT) 0511 (KT/j \ Zie bij 1) 05)1 77 0511 OJ)[j\

{

^'fj
l^''"f^' zva" ^naanriaj^\ — asn^jEiisn oli^kx.

de één na of achter den ander. — (J^^H/^n ach-

terop komen, onmiddellijk een ander volgen; iemand

na iets anders onmiddellijk daarop iets anders doen;

bv
.

(Hii tijj ajn.cn aJn anji asn%\ on
j

trui a?i <api osn au oSi oq

onuüM2onas}iZMji\ riiasniin os))2(^i^ach)
j
o\ zie bij oji nm

i

ij oji d (Kin

O Cl
051) 0511 ojin\ii.^. zva. ,as)iasnoj)//\ — anashaj)n\ zva. tan

osn aj)ji\ — ,7^ os), oji^i onji of 05)1 oji 0511 oj) _? ihij)\ de

onderste rei pannen van een overstekend dak.

o / Q
0511 0511 Oj) ll\ Zie ,7,7} teil 05(11j}\

osn^nasnaji^\ kn.j on^i asn m/j\ al voortgaande op de

dingen, die men passeert, een oog slaan of er naar

gluren.

cy
Ojll 0511 IE) \ Zie 0511 ,11 w

lasnasnnrnjj of osnm osii crnjj\ kn. een vlak dak aan

weerskanten en vóór aan een pandapa , van ge-

vlochten bamboe of kadjang , of ook wel van ko-

kosbladen, gemaakt; een tent of tabernakel (asn-ri

<v.iyj) met zulk een dak. nisn asn crn (Ei asnji \ zie bij

nn(Enasn^\ — on osn cm \ iets van zulk een dak voor-

zien. 7,7? osn uu crn on n\ zulk een dak hebben.

i osii 051) vni i \ zie bij asn asn aznn\

/ a o j, o .

asnasnaTnjis asnoDiixrnji of osn osn oj)ji\K'N. in goede, ge-

regelde orde {Ar. i
,

^ iV ")
; ook. goed geborgen of

bedekt, zoodat men het er niet zoeken zou, of zoo-

dat het niet gezien kan worden.

{Osiiaj^t] of osn ni (k.i/i\ kw. zva. cmnr)(KM\ (Hnj&)aj)\ en

osn ori)(Kiji\ {vrg. asnojin). — oniosn'iia^i^a-rrp kn.

zich in iets te buiten gaan, onmatig zijn '{vrg. oni

O NdOWTï/? en acnoruiKoaiji).

asnoJift\ kw. zva. cninKKi/i {vrg. lasiio^ijj). — ihii osn

O Q O
a-i _l-4. anti \ zva. an^n a^in en om oj) on oxi on n\

os3iiK.ii of osn ^n(Kin \Kisr. door, doorgaande, doorheen,

door en door, regt door; doorgaan, vaststaan, van

den wind, als die niet draait of liggen gaat ; juist,

zonder afwijking, uitkomen, bv. van een droom of

gezegde; juist, zonder afwijking, overeenstemmen

met iets anders {vrg. a^n a^n ojiji \ O5iiosn
i

oz^^ en osn

SJiajin), aQinriOJi3i<un«sn\ van harten gemeend,

hartelijk. asnnj($j)an?<Hiajn\ zoodat het binnenste

met de uiting volkomen overeenstemt, onverholen,

doordringend van ge-

— on^io^i/i\ er door-

uitspreken. osn ri oko oti yi oio \

i zigt {van een groot ziener). ^ojiji^ er

22*
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heen gaan #ƒ dringen. — ,hi n :h.i ~s) ii im \ iets regt

door o/" doorheen doen gaan. on nrta-Ji ^&rn ren om om

dsïïA iétfs welgemeend en van harten doen o/ laten

geschieden. — asnrnaJi^aMji\ een regte doorgang;

wat regt doorloopt; een kanaal dat doorloopt. ?lj

ö

ihn ti^7 .-^(hi/j\ een achterdeur. — oJi(Hi^noj>ji\ een

kleinere soort van bonang,gënder en sar on,

flfie de grootere accompagneren.— vui annrioj) ^a.aon\

doorgang, opening van het eene einde tot het an-

dere; een weg die doorloopt.

i(isii(K)\ N. , !(isn<ri{Lm:-K)/i\ k. , trassie, gezoutene

,

half gedroogde, fijn gestooten en tot koekjes gevorm-

de vischjes of garnalen, tot picjuante spijsbereiding

in gébrn ik. ri .?_?? ^ ni cm ~n ? tw ain ?y .*. i \ sjor

.

a o

asn 11 tü l> 2ïtf asimiw

asnm 7^1 n \ zie iasnaJi/j\

O

uni3^in\K\Y. zva. ukyi cemrtnn\ asn^n k).ui\ een soort

van kleine, gele kokosnoot. — CHinooj)n\ zva. hi)

a o a
iiuiM? eim) ?\ — .isimi }.i ~) hi i\K~$. zva. crnarn\ in

Mibinïw^wi\ zoo dik als de stam van een ko-

kosboom.

asnnioj)jt\ KI. ##» ojnaAJiq\ en n:tm\ ^k z?<m .ïsïï^i

(K7/2N\ — \sn,
r-nm^am n\ om te wateren, z« nin

oit-t ten ni^j^Kbn/-j\ KI. een metalen waterketeltje,

om zich na gewaterd te hebben , af te wasschen {vrg.

(nojirntuizrrnji). — MW
J|'

r>W KN - eeu donderbus

(J//. p ara o er as. Vrg. un rj . tö 2 )

.

asnnjï.ipKïï. van een boom of plant afgesneden stek,

om te planten {vrg. a3)imrmaoin). aaanasn^riiuiaxi

lé/ixmmjfs de stek van een dëmangschap planten,

een nieuwe dëmangschap installeren, rnnmuwncrm

0AJi<rn rniiJ)^)<na^:2\ spr. — (hi nn (mji\ stekken snij-

den. — a5nTiaji^Aihnj\ als stek geplant, o Èiisiinj

(Ki\^tm~mort)]\ een nieuw aangestelde dëmang.

,in??o\ i(biixi\ en (t/iWNKN. liefde, genegenheid, toe-ea Oer er ö ö

genegenheid; liefhebben, beminnen; toegenegen zijn

(/S&r. ^ r ^ 5 w « , dorst; verlangen. Vrg. oji ?\ cen^ ? \ ).

— 00^1 hi\ enz. iemand liefhebben; iemand zijn

liefde schenken ; ook zva. iwiniizffow om asnwan/i\

enz., pass., en liefde, waarmee iemand bezield is.

ZOO Ook H7?«3ï(Mff£2,W7
/

a\ «22. (Hl OSI -Jl 0<l Uil OSnOJt

tHin\ liefdebewijzen ontvangen,

o

/ o
te)jK/}^\ Ar. [Xx,*, .As, tet gebergte Sinaï.

«sn n uia.i7?7\KN. aanduiden, beteekenen; teeken, voor-

teeken, bewijs (vrg. toston asn 2 arm), (tv ajiasn i^tcmi

^?K7\ wat beduidt dat? wat moet dat beteekenen?

o o . o a 7 o o ,

[osnojiiain of asn nri a~i arnn\ ook (KJin-ia^i un j\ kn. de

opstaande rand van een gemetselden of gepleister-

den vloer ; de voorkant van de treden van een trap;

dunne balk onder den waud van een bamboezen huis,

daar de houten stijlen in bevestigd zijn.

o . , .. o
Li/Ki7vs\ zie bij r«sww

hi) tH.E?\ zie bij r~i eiw

(«snp*\ en *r>7 m\ KW. 1. zva.a.na<r\ mkii\ ofa:i>a7)?\

(Skr. toesta, vergenoegd). 2. [apii;H\ of (asnpi\

een opening of gat ergens doorheen; Tj. Seagk. ne-

gen (Skr. troef i, berst, schiur. pk.).

astj oi\kn. ongeregeldlieid, onrust.

11, l:l\ Zie Lil t^ 2.
' I G. I G.

n n o ? \ of asnnn v\ o > \ Ar. ^ \ V , kn. bena-

ming van luidruchtige gebeden in de langgars in

de voornaebt, na het gebed vi ki , in de vasten-

maand, ieaaraan ook de kinderen deelnemen; die

gebeden doen. — isv.n ui ? asn aaji\ met elkander die

bidstonden houden

^// uimiï
q a

asnajicrrn\ KW. zva. asnajioJin\ h~n hn uj 77?7 on n

\

O Lx) ^'

zva. irn asn aj) (kq ^3. toa\

CY ,..
is.11 v)0Ji\ zie bij xsmiw

o o . a o
uu vi h~n ei^ zie a?n iz) un ïei\\

isn v) kii\ kn. naam van een kruid, waarvan de bla-

den eenigzins zamenlrekkend van smaak zijn, en

dat tot geneesmiddel gebruikt icordt; ook zva. \ax\

O Q
OS) OJIJI \ IM *J1 OJI ^Sl. 11 (hH \ ZVa. (L77 M7 77_ J 71 .1.77 hl \

. O o
of an aji o-ji ^a\\

iPn o /lij en {hu asnaj).ruji\ kn. te zoek, te zoek ra-

ken, van iets waarvan men op het oogenblik niet

weet, waar men het gelegd of geborgen heeft {vrg.

un asn (kjj asnn en ^tHnCapanjj\ bij <najn(ap\ IL).

«sn'naj)nrü\ of asn >nw onn\\ kn. konijn. — m<qajiarLn\

zooals eeu konijn, met oogen als konijneoogen.

{asnwini o/\b7^7 o 777,i\KN. onrustig, gejaagd, van

het gemoed {vrg. ojttsn arii\ en 111 111 x.)
f)

; aan het

afnemen zijn, van drift {vrg. njajian). — ,h>)\as)i

ajicm.p onder een groote hoop van gelijke diagen

geraken, zoodat het niet te herkennen is; ook onder

een menigte menschen geraken, zoodat het niet te

zien ofte ontdekken is (vrg. unasnaJi).
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i asii rui \ of nsmi tui < £y#. mi(h\ en m -ui aii (freq.

O
##» bi u). — 'mo\ of Snniui\ kx. doorzigtig,

doorluchtig, met openingen, zoodat men er door-

heen kan zien of de lucht en door kan komen ; hel-

der van geest (vrg. x^ui^ (umaji).— asnajixna^\

een heldere lucht; ook naam van een tooverformu-

lïer , vjaardoor men in de toekomst kan zien.

\asniuin of km isnaJin\ freq. van asnajijp o. wijze of

manier van geregeld schikken, leggen, plaatsen, ge-

hruiken, doen, enz.; wijze, manier, trant, toepas-

sing. un uiun\ het metselen. asnajt-Jiasnprs de

toepassing, het behoorlijk gebruik, van een woord.

/ (&•> ui Jj ii.) \ zie bij asnajin\ — tun isiiajin\ aan het

(geregeld) leggen, zetten of schikken zijn (iv. lii

tasnaJiJn hi ui i\ aan het zetten van diamanten zijn);

regeling of schikkiugen maken voor een aan te van-

gen werk. — un asri(Uiji\ zva. \uiiojiji\ run uun ui

n

en ui isn<ui/i\ — aa^nouin\ uiajin\ li un uiji of ui

tasnajij}\ en av7 <«sn ojj^n iets geregeld leggen, zetten,

O
schikken, in orde brengen. <£> asnajiasn\ metselen.

' ° Oen
cm mi li ~n h n,T)< diamanten zetten, asn mi ui un

'^ — ' u v_J
O o
(li asn ui^i\ en(li ^ h h iaon\ een diamantzetter.

imiasn ,l?~_?\ mv., en ergens iets opleggen, opzetten,

inzetten, aan doen; iemand straffen, vonnissen, een

straf opleggen. — ui asn ui~unun\ iets opleggen,

opzetten, inzetten, aan doen; iets gebruiken, bezi-

gen, aanwenden, toepassen; ook op een bepaald

persoon iets aanwenden of toepassen. — asnuEJLajiji\

op iets geplaatst, gezet, aangebracht, aangewend;

aangedaau, bv. een kleed; behoorlijk geplaatst; pas-

"

}Q "'? ni fó*l E X P ?
N toepasselijk.

'? asn liliu wel passend.— mi ld uij\ te straf-

„ '

, j. a -)CY a- o
ten met een straf, ui ojiun (tfyun uiiui^nuiihiiEi

9JióJia\ reeds verwezen tot de doodstraf. — (u jxl^n

(lii of ui li osoojijp het geregeld schikken, enz.

oji (ui asn ui ^iun un\ het metselen. — isn miui^i

(mji\ wat iemand als straf of boete opgelegd wordt,

straf, boete, mi <Ki<uri'asn isn oji -Jion n\ strafba

1
Ó

iets opleggen aan iemand. UI; (Uil U1-.1 KI

send, voegzaam.

«Jiasi

mi un li^.i ki i\ straiDaar.

D
n

tuin kx. regeling, verordening; wijze, manier; wijze

van zich te gedragen; wijze waarop zich iets toe-

draagt; regterlijke uitspraak. — o? tasn ajijiy. regelen,

naar behooren schikken, naar evenredigheid bepa-

len. — £? isnaji~-i\ mv., en iemand iets, zooals

een straf of boete, opleggen. — siiasnaji ^iri,mi\

Lil Lil LI -1 KI3 ïïf
li ai un lii\ het regelen, enz.

astma (uyi\ kw. zva. uzmmji\ nric&i^jiarnji en omruil

kx. in een lange rij geschaard; ook bijnaam, zva.

O Ci /u 1 ni uiyt \ — asn mim ui —1 ki ,1 \ KW. zva. au >> ) i l i

\ asn.m rLi -Ji (htanKN. zva. mimm on

mi Ti i7_,ï _? ifi zs: mi ui (hu \ spr.

(Lii ui ui /i ks . bewolkt, betrokken, van de lucht, wan-

neer de zon voor een poos niet schijnt ; ook regen-

achtig weer. {Vrg. (likkji^).

Lii li kii of asn

m

oji ajin\ kx. kort van duur, spoedig

op , verteerd of verbruikt , door verkwisting,

uil Li^=in.i\ zie bij uit li r.

-77 ?J7???7 t_"j?\kx. spoel, (van een bamboeriet gemaakte)

weversspoel, schietspoel; ook verrekijker {vrg. t£i

li ci Jïa). Zoo ook ii iLin ri ui 2 Li ui ui ui ^-i in ]

,

[asna&:\ kx. , isnri tunz ajin\ kd., balans, schaal, weeg-

schaal; het gewigt dat iets weegt; waterpas, pas-

lood (Per. tardzo e. Vrg. un <êi ui an/i). tasn ae: (Ei

uip naam van fatsoen van paardestal, en vaneen

goed teeken in het haar van paarden. — \anae:\

\m 77 lii?. i.i n wegen met een schaal (vrg. a?uèi);

waterpas maken; gelijk een weegschaal, .ilii.iiui

uk\ met anderen gelijken tred houden. \aaae:(EnaJin\

regtlijnig loopen, van de schouders , vjat de Java-

nen als een schoonheid beschiomven. <n aai z nin a*c\

spr. — 3miu:2h_i\ {orirj uri 2m ^-i\ tets met een

schaal wegen. — 7-.t 77 u? ? kii _?7 nri un \ voor iemand

met de schaal iets wegen.

..O -O
lii u: hii ] oj un nnis: (Kii i\ zie un xli uz kii n\

un u: hii hi 1 kx. naam van een klein lief vogeltje.

Liiü<in} of unni £< m 7 kw. standvastig; kx. op een

rij in den grond geplante stokken (vrg. -nüoiip

asn ili u: kii i en [asn (hij hiifl).

iasnak\ of asn <riak\ KN. aanval in een gevecht (vrg.

asn (eh -jij}; overtreding of schending van een gebod

of verbod; ook postuur van iemand of van een

paard. — ,Kiik\ ergens op in, op aan of overheen

loopen; op iets losgaan; er regt doorheengaan of

doorheenslaan; iets trotseren, niet ontzien; een ver-

bod of gebod roekeloos overtreden, schenden; een

eed schenden (vtg. tKi^nKni en kuii). — Kiika7i\

op iemand aanvallen. — aji\mak\ het er op in

loopen, enz. ; aanval.

isnitk^ KN. een vallei met veel puntige steenen; ook
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kramp in de poten van een haan (vrg. nu om 0511/1).

isn(Eiin\ grondv. vau asnfm<&yt\ — nm 05n (ei/j\KN. het

ergens goed naar zijn zin krijgen of nebben en daar

blijven.

Uosii (ui (ei/i \ KW. zva. asii on -eojts

ten tui (EyixKN. een oester.

o . Q
j
asn iei \ zie aai in ei w

o /» o
osiim ,£i\ of Mii/i (E7 \ kw. zva. (nasnz(&i-^,i\ en aniEfi-Ji

piw kn., ook amni ceji |\s. , er meê tevreden zijn, er

in berusten; tevredenheid, berusting; ook dank, dan-

ken , voor iets dat men ontvangen heeft of dat voor

iemandgedaan is. ïhyim osn n i iei \ ondankbaar. 17 xm ?

m «s?7m ie/j \ er niet meê tevreden zijn. asn.oniBinriiHi^

of asr),mimimaji(^Tn\ zonder dat hij er meê tevre-

den is. asnmiEJioms ik dank je. tsnm i&ia<na^i^\ Ml.

kn. dank; en ik dank u; van Javanen tegen Euro-

peanen of andere vreemdelingen, en omgekeerd. —
on'

m

(ei \ Mnne^\ met iets zich tevreden stellen

;

in iets genoegen nemen, er in berusten; zich dank-

baar betoonen , dankbaar zijn; over iets of iemand

voldaan zijn ; iets met welgevallen aannemen , iemands

lede verhooren. bcn\asnc&t\ oni lasittEJi ^ \ pass. — om

/«ïnfl&ïN af omiobn(si^\ gunsteling van de Godheid,

wiens geleden en wenschen steeds verhoord worden;

en een gezegende uitwerking hebben, van een ge-

neesmiddel. — m miei on \ in iets berusten; en

iemand van een minderen stand als gunstbewijs een

meisje van hoogeren stand ten huwelijk geven. om ish

lEianji of lis» (Kim iei onn\ pass.; ook td. zva. kh 0.1

mozionj)\ — on t) i£j 11,17 ^/?> ri om \ tets aannemelijk

of aangenaam maken, aangenomen doen worden;

en een meisje ven hoogeren stand als gunstbewijs ten

huwelijk geven aan iemand. — cui ojjm ,£? \ ajionm

tei^\ het zich er meê tevreden stellen, enz.; tevre-

denheid, berusting; dank, dankbaarheid. — astmi

(&i (Kin of tosti (Ei onji\ tevreden, berustend, van aard;

in alles berustend; en een meisje dat als gunstbe-

wijs aan iemand van lageren stand ten huwelijk ge-

geven, wordt.

O - Q
.1577 *^7 (E>) ;> \ Zie 0511 T) (E/) \\

i i-i) (E) (m/i of 1577m rei ani\ zie bij 0511m ieji w

\jisncei ~ji ^\ of asn m iei ^i ? \ kt? . een onderlaag van bam-

boe of planken, Iv. onder een wand; de drempel

van een huis {vrg. osn oio api cm o) ; en een soort van

schoeisel, sandalen, zolen van leer met touwtjes er

aan, daar de voeten in gestoken worden (vrg. 01 om

nq op !xvyi). mi (V) (om ,£? _7 ? \ tong , een zeevisch , die

ook in groote rivieren gevonden wordt , anders iun

laioniaji^w nmuri\^nièi^i^\ spr. voor onbeschaamd.

[osniei ^1 oxyi of as)im tei .^laruiji \ kn. vlug, handig, in

zijn doen; vlug van geest {vrg. losiiom ox.1 n\ (Stmt

o . o .

nruji \ 0,31 om osn o en 0511 cm onanie).

fo(;Tiefl\KW. (zamenstelling van asn\ en mtEin) zva.

a o a
(rij) oji^moi (ei \ en ox.1 ui q OjV umi w

O O
G5)i nn &i(ru/i\ kn.; dn m(Ei 77.7,7 \ zich in iets mengen >

met iets zich inlaten, met anderen iets meê gaan

doen (vrg. asiinrio^ceiirun en asn((èi).

05)1 n-i rj (Ei z (nj)ji\ kn.; dnm 11 ^12 ixi/i\ zich in een ge-

drang begeven of onder een schare mengen om zijn

kans toaar te nemen (vrg. astim cei ituia ). on 01m 2 01 (E) t

O
ongemerkt met anderen binnensluipen.

1577 >E1 cn0XJ12\ Zie O.-» (El Tl .1X7 2 \\

iSco f co '

1577 (El (Thti on n \ zie bij tui tri oxji \>

ru)itEioJvjonj)\ zva. oji tsi ojvfonji\

15)7 (EJi ojiji ,7T77^\ kn. naam van een grooten zeevogel, llauw

en wit van kleur. Vrg. oji ri) om o^i oni n\ J.

Oosiioimnm^ kn. de bladen verliezen, door afvallen,

c o
' van een loom ; asii rn ni cnin en om asii <ri nn cm ann\ KI

.

van kn rui ri^mom)\

rna5)iior)^mcmj)\ kn. wat men bij te passen of bij te

leggen heeft, waar te kort is; ook terug te geven,

waar te veel letaald wordt (anders oko^oxiji); bij-

passen of teruggeven. — <ri om on ni z om /i\ voor zijn

rekening nemen of vergoeden, wat men voor iemand

gekocht heeft , maar wat te duur of niet goed ge-

vonden wordt. — v) om r)m z crn \ ergens bijpassen,

bijleggen, bijbetalen, omdat er te kort komt, of om

hel zelf of alleen te hellen ; iemand , die te kort komt

,

schadeloos stellen of het tekortkomende bijpassen.

/fo/(-77i\ Ml. Sd. zva. oii on (Ei q\

CV o . a ,
a5)i at cm z 17777 \ kn . zva. mom 0511/1 en 0511 cm oni^i i\ (vrg.

cmirrh).
Cl-

05i)m ori,') on \ kw. algemeene landplaag of volksramp

,

door betooveiïng veroorzaakt (vrg. osna^roïiKnjj?).

05ixcrr)n,i/)\KN. zva. 01m 2 01 on 2 cmji\ van vruchten. —Ö O
1 ( 0577 cm rtif) of om 05nmcm oruifi »

o
omifhiioj)

(rein en om [asii cksi 05n/t\ (zich overhaasten. G-.).

O CY
05)i Ti xmji\ KI. van (mi 0^1 om \ of<ri om ruiji\ \ o-n (Ei -Ji

^

de maandstonden hebben.



asn-nxmj)\ kn. tent o/" tabernakel, bij gelegenheid op-

geslagen tol een onderdak voor mensc7ien
,
gewoon-

lijk van (Kiiak\ en met een spits dak {anders last)

asnayi/j). iraniCTfl of asn asn n^tcrnji^. zulk een tent,

of zulke tenten, opslaan.

311. zva. {(iJ) ccrijKii

i
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1*W
asnazna<n\ 311. geopend, open; kn. fig. van ajna>n\ en

<uiwn\ ook verklaring, uitlegging, bv. van een droom,

CY
{vrg. (Olim)). — anasrirhrn\ iets verklaren of uitleg-

/ cy o . ,

gen; ook zva. [aziajiasnjj\ — (Hitvniun hi\ van iets

een verklaring of uitlegging geven. — aji!Kiasiiaai\

het verklaren of uitleggen.

lasiiizn (kijj\ kn. doorzijpelen, voclit laten doorzijpelen,

zooals van nieuw aardewerk. — iasiiam(Ki^an/j\

wat door- of uitgezijpeld is.

asnasno~jiji\Ki^. moeijelijk om bij op- of neer te stijgen,

zooals een ravijn of steile berghelling {vrg. asnazn

win); ook een korporaal, soldaat of schutter, die

orders moet rondbrengen.

\asiiasn-Kyi\ kn. uitlooper, uitspruitsel , scheut, van

boomen, wortels van boomen ofzaden; ook uitkomst

van een voorspelling. — \macr)/u.)i\\ uitloopen, uit-

spruiten. — {api (vn (k,>) ^(Hi/)\ uitloop van een rivier

of beek; een uitloop hebben of uitloopen.

asnccn i7V)j)\ kn. moeijelijk te begaan, van een weg of

pad {vrg. asn asn wn).

(ünnKi7no^)\Kvr. zva. (R|;Ui^iiffffl| {van asn\ en -n

ccno*Ji).

ry _
.

asnazh\ of asnazhs kn. tamboerijn, handtrommel, een

maar aan één zijde met trommelvel overtrokken trom,

die met de vlakke hand geslagen wordt.

(«571 \ zie osn-h\\

«swrnKN.; (mni\ iets in huis of in de keuken op een

hoogte leggen, om het te droogen of droog te be-

waren , of wel in de rook hangen. — tu asn ni azi

(htj)\ een op een staak in de hoogte geplaatst kip-

j. o O O -
penest. an)cma-n^siajiain-n!isnaaa\ spr. — (Zjiasn-n

a.71 chnji\ naar het nest gaan, van een kip. amvKKi

asn &i asii ^ii asi (hn^\ als een kip doen, die naar het

nest gaat, voor onrustig in en uit loopen.

O
asn ni \ n., asn iriax)ji\ k., zamenkomen, op elkander

stooten {vrg. run-n); slaags raken van op elkander

stootende vijandelijke troepen; kampen, kampend

vechten, van beesten, die men tegen elkander laat

vechten {vrg. aziin); vechten, strijden {vrg. Li-~ïi\

O .

én asnajiznanA; weerstand; ook asnii\ kn. naam

van het schrijfteeken z. — chn-nazn kn , a<icciaa\

K. , iemand kampend bestrijden, bevechten, weer-

staan; weerstand bieden; tegen iemand vechtend

zich- verzetten. — asn -\iazi aon of iisii asn -ii azi ^n a\ en

asn (tzi a.n on /i of asn asn azi axi aaj\ met een ander of

met elkander strijden; strijd; ook asn nh azi <bnn\ kn.

O
oji asn nrt \ oji asn an

O

met een Taroeng geschreven

aajj\ het strijden.

isn-h\ kn. helder, klaar, zooals van de lucht; klaar

en duidelijk te verstaan of te begrijpen; helderheid,

klaarheid; droog weer zijn; het ophouden van re-

gen {al is de lucht nog niet helder); ook formeel,

in formele orde, van de behandeling ifan een zaak

{grondv. -h\ zie ajn-h). asn ToaownN of enkel asn

rm duidelijk komende van van hooger hand of be-

vel {zooals door een [ajvnasnzormn<)\aj\n)-, met be-

krachtiging, op last of met voorkennis van . . . {bv.

asn -n oji izm aXiaziap rn (&)ji\ rrg. asn asn m/]). coi ck
1

genoegzaam duidelijk uiteengezet, van een anaji^

asn (si arui ann of arn iyi\ zoodat men niets verder te

zeggen heeft of verlangt, arn asn asn-ri\ een berigt

uit een goede bron, zoodat men weet, vanwaar het

komt. on lèizw asn-n\ het heldere, drooge jaargetijde,

de mangsas Kasa, Karo en Katiga. — <Hrfi\ op-

heldering, inlichting vragen; zich informeren bij

iemand. — (H~i-hasi\ iets belichten, verlichten, zva.

©ïaoxcnN iets verhelderen, ophelderen, toelichten.

— (hii asn -n azi uiji of aai iasïiazio<ia\ opheldering van

een zaak, verklaring, verduidelijking, inlichting.

aniiashaziaauari/) ook voor dat wil zeggen. — ari

-nazi tri am\ iets ophelderen, duidelijk maken, ver-

duidelijken; van iets opheldering geven; omtrent

iets zich inlichting verschaffen of opheldering vra-

gen; iets door een hoofd laten bekrachtigen, zoodat

het blijkt, dat het met zijn voorweten is. air-nazi

ai nm ajn axi {htjj\ den regen doen ophouden. — <«sw<u?

tKi/j\ asn -n azi on n of asn asn -nazi on a\ opheldering,

verklaring, van een zaak; helder weer, droogte;

ook formeel, in formele orde gedaan. <ri rêi 2 (k.i asn -ii

azian/i\ de drooge moeson. — ojiibn^ris verzoek om

inlichting, i&it uiasn-h\ om inlichting verzoeken.

asn-h\ gev). <mti a_i ani -h \ kn. een soort van zeekwab

,

gedroogd en bros gebraden.

oiasnoini?\ kn. naam, van verschillende soorten van
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solarium of nachtschaduw, waarvan de vrucht rauw,

of doorgaans half rijf als sajoer gelcookt, bij de

rijst gegeten of met olie gebraden wordt, rncunon^iz

cmmitrnji of rn (un rn ni 2 cm (uti(K,i /i\ en rnmnrnniz

*" O
tri un zon (ui trnji \ ti (un rnm 2 mn Y) cnm 2 cmn en tri asn 11 -77 2

ajirrnanfj\ verschillende soorten vau térong.

.-n.zsrjg^TTaNKN. (zva. 11 <jo) 2 77 to 2 \ 2.) trechter.— /nam

<r>'-r)i\ iets tot een trechter maken; een trechter

gelijken.

(unnitni\ of \ashtrn\KW. zva. omajmniw — tn nijvni\

of (jh>arn\K.'w. zva. rei cin ni w kn. maar voortgaan,

niet tegen te houden; maar met iets voortgaan,

zonder naar goeden raad te luisteren, bv. met drin-

ken van sterken drank.

. o o O , o .

ifcnOTiïW^ KN. zva. uui cm ti.it (vrg. i(uii(Ei-^irui/j).

i
astio^i m 1 (Hi/j \ zie T) (kjj trui tri 11 \

:vnj ti rnt cm \ of als Krdmd-vorm (un r~hcm\ kw. zva.

(iKTKMji (Skr. toerangga); KI. voor rijpaard

{minder hoog dan ecu asn ^mntnii). — tmcuri'^icm

*n/j\KN. de (goede of slechte) teekens , die eenpaard,

kemphaan
,
gemak, prekoeloet of kat heeft.

.. o
7577m cm \ zie tsn tri'iii cm N>

,7577 ni cm ari\ of uuh cm tri \ KW. zva. arm cui (Skr. t dr d-

gana, sterrenheir. pk.), cui {(unnotun iet. (Kt cm (ukuti

txitnt\ eign. van een Vorstin van geesten, vroeger

een dochter van den laatsten Vorst van Mddja-paït.

cish cm rntKi <) of asn cmtrn(KQ/j\ kn. vlug, gauw, knap-

handig, vaardig, rap {vrg. nitmasn/i\ cuj trn as>iji en

\
lasr> (Ei~i.ru/j).^ n

uun cm tru)ji\ KW. zva. aSnisi-jiqw — uu>crti<rLifi\ zva.

(mi&t-jiqw kn. een vijand in de flanken vallen. (tb

077 rnrvi 11 cm \ opschudding ergens teweeg hrengen.

(hti yosiicm rti i\ geraakt, getroffen, bv. door eensteen.

.157)077 7ja of asncnirLi\ KN. naam van een ivilden

boom (de Cassia fistula of pijpkassie), waaraan de

pijpvrucht groeit, waarvan het moes tot purgeer-

middel gebruikt wordt (vrg. asn ,si_ 7 77(7.772 *J/?).

,757*7 777 tui cui.t of asn oni tuf iuiji\ kn. naam van een wil-

den boom met eetbare vruchten. Van het hout wor-

den kleine werktuigen gemaakt.

,7577077 7i7\KN. naam van een soort van vnlde kat, een

soort van civetkat (grooter dan n^rnui).

ash o?7 tvï\ kn. naam van een geschubd viervoetig dier,

de miereneter. — (uicm.iLÏ\ gelijk een miereneter

doen. (hi cm ili lh oji (Ei asn\ spr.

0577 17/77 (1\ Zie aXl(Hll{\\

O
w

/. a a
\ Of (EJI (Cl (Hl (HU «577 7Y77 \ ZVa.

Q Q
,£7 77 ,7577 K77 \ ZVa. (El 7 7 7 \\

'
6 cd

asntmt\ zva. asnarnjis

asri.unji of mii asri (unji\ kn. bron, oorsprong van een

rivier, en fig. hron, oorsprong, bv. van alle kwaad;

het tafeltje vóór den Soesoehoenan, waarop bij een

garebeg zijn sirih-doos geplaatst wordt. curtEJi^nasti

iH~nji\ of enkel tsn cunji\ kast om horden en ander

eetgereedschap in te hewaren, bordekast, etenskast.

77 os77 trnj) \ (

'

ntèk) verkorting van cunticHi trut \

O Q
cn (7577 2 trnji \ vrg. rn asii z ,hiji \ \tiasii2 ihii ^jii (tu ihiiji \ KN.

een soort van (hiioi'h tui\ glazemaker of sparrehou-

, o a (. r q„ a a ., ,

ter. a^icLütJi (Eji tuil ti asn 2 !Hii ^/miJbi lHiit\ een schertsen-

de verwensching. — ihii n (uii2hiijj\n., in de spreek-

taal ZVa. IHlltl (UI12!H1/1\

asii (Hii \ zie (uil on hii w
(tSb

(mi nu \ en (n(uii(Hii\ kw. zva. asu tuiw Zoo ook asntai

o o
(UIllHltW \ (El (Cl rn tri *f77

'

O
(El asu (vi *\ — (Ei en mn ihii \ zva. cEiamw — ttHiihir
r> I

(I GJ <

en t](Hiuiiii<Hi(Kii\ iets met heiligen eerbied behan-

delen, als iets heiligs bewaren of in waarde houden.

— tuii enn asu ciniiiAji triji\ zva. cui mn cui a-ni\

(uiuHn\ 1. n., (iji(ibii\ k. , ni(uj?\ ki., komen, aanko-

men; ook voor terugkomen, van iemand die ergens

naar toe geweest is; komst, aankomst, terugkomst;

ook zva. (uyi<e,iikii\ tot aan; tot aan toe, tot aan toe

komen. 2. (uiitrn\ in de spreektaal zva. (i^i<kyi\ of

mm\N., (k.khiÏ\ k., ergens van af, van uit of van

daan, gaan of komen; van ... af, van uit; ook om

de onb ep aaldheid van een genoemde hoeveel-

hieid te kennen te geven ; in vergelijkingen zva. dan.

3. kn., ook verk. cim\ veelal uitgesproken en ook

wel geschreven als onumtHnji (kaq), een uitroep

van verwondering over iets, dat gebeurt of dat men

ziet gebeuren: zie! kijk! 11 (un 2 ^n tri(Hi (ün ini\ er

komt niemand (of niets). iun (hki tviï.ui tnicti tm \ tot

op dezen dag. cuii tm (uiicm tri \ van het gebergte ko-

O O Q jr,0 a„ a /
men. mn imo xn op \ waar vandaan, r (uii hki run a ri (ki i

van uit de laagte. 17577 tni tmtinriz £*) cci

^

,o?7 n 1 \ een

CV O
anderhalf vinger breed, (un (Eicm tuit hu \ wegens,

door. en (Ui rn tri t
O
(un tm t (ui ritn^ccririta^ mn \ kijk

!

het is toch bevreemdend ! tun mi ri nn 2 n ui ui ^ij z <im \

weet je het? kijk! (dat 's vreemd!). — (uriLitm\

N. , (icji, ei ibn \ k. , komen tot een persoon; in opschrif-

ten van brieven aan (iHn<un\ en ri un znn ,Hnn\ ki.);

en zoo ook mn ei im mn en hoi. ;si tsn ui \\ Verder tsii
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ceiioi\ N. reicni\ K. , aankomen m? een fig. zin,

en tot aan ü^s, fo>. dezen dag, of de dood. asii

O o-
kii (hitn cun (ut iai/i\ met het aankomen van den mor-^ tvn^m>ji

O O
gen; komt de morgen aan.— da kii \ gew. aatHiiKiis

KN. ergens als vreemdeling aankomen of zich vestt-

en O
gen. riiuiz {of Obiiajiji) aaiiiaai\ een pas aankomende,

3 v . b / o
een vreemdeling, 2^0;. ai oji z ten aai ojii oanw — aaaai

G) o
m\ N., ajnmmasnazi\ K., tot o/ bij iemand komen;

iemand aankomen o/" overkomen; <?<?» belofte nako-

£<?» verzoek voldoen. — aaitunaai K^Nmen; aan

aai a,oi asn asi aajj \ iemand bij zich krijgen; i^s, afo^

iemand ov er komt , ondervinden; ieA?, bv. zijn

wensen, bekomen, erlangen. — m innaai ~fiioiK7i\

ajnarnabïi iuiaai(Hi/i\ iemand of iets doen komen;

maken dat iemand of iets komt; maken dat i^$

komt waar het wezen moet ; iets doen geworden ##

»

iemand; het ergens aan toe brengen, het zoover

brengen, dat men er komt. amariKiiaai ^ïitikiiojii"1
.o O Q

ti$r(iiK\ zva. azias:7uin\ —' asn aaiaaji\^. , <tn• ieicïii\K. ,

aangekomen; tot aan toe; tot zelfs {vrg. oxiotjim^a.

O
hiji): Ov. asn aai ti (Hi

z

iiokz n aq\

' aai on (Hi z (Ei ^ \ thuis gekomen, asn aai aa n aso z cm q\

tot zelfs zijnvronw.

I I

(Hl/)): bv. asn aai 7) aa z ai a^ z

O
asn

bij mijn thuiskomst.

))!hrn\ kn. naam van een soort van gras, een Ooige-

was, waarvan de bolletjes tot medicijn gebruikt

zoorden {vrg. asn ai aan \ 2.); {ook zva. asiiKnaaiji\ J.).

OU ïrC ? (Uil (TL) 071 (Hl
O o

oi (Kit i il am z n aun z (Bi (ei aa kh \ en

o r> o
(Hii asn (H n \. spr.

asnaai\iiyf. zva. iuiiaai\ en zva. ibu oaiq\ of iutjizoui q\\

KN. asn mj \ om (kn(Kn\ of asn as» kii \ de wijze waar-

op zich iemand houdt of gedraagt; en de wijze

waarop zich iets toedraagt of toegedragen heeft.

asnriaai\ kn. 1. met fijn gekorven bladen toebereide

ajiaa\ opiumballetjes, die aangestoken met één haal

door een pijp gerookt worden {vrg. (Eioaasna). 2.

een soort van asnaans waarvan de bolletjes grooter

zijn en gegeten worden. — aji asn >i aai (hijj\ amfioen-

kit {vrg. tuaJiTjaazaaa).

057)i(hkj>\ n. , (i5ïi iei (Kun n k. , koopen, iets koopen, en geld

voor iets geven, om het in eigendom of gebruik te

hebben, zooals bv. land om de vruchten er van te

trekken {vrg. asn ct i^iji) ; ook gekocht, bv. van ge-

kochte vruchten, niet uit eigen tuin. asn asin aai \

(isiiasii iei ojiji \ koopen in het algemeen, iets, het een

of ander, koopen. — (ki(kïi\ ihi,(eji(iJiji\ iets gaan

koopen, de koop van iets aangaan; iets van iemand

koopen, iets van iemand afkoopen. axiasnaai\ pass.

o
van (Hi

t

ini\ en van asriaai^ — aaiiKiizari\ oqiei

(Kfi^=ft,\ van iemand iets koopen; bij iemand koopen;

ook een meisje tot vrouw koopen, voor een meisje,

dat men tot vrouw wenscht te hebben, een som

•n O
geius geven. — aaai aai zaai ~mriaai\ (hi(ekkj) ^jkhii

chiji\ iemand , voor iemand, iets koopen; voor iels,

zooals geld, iets koopen. — asn r> aai z a-njj of asriasn

iioi z(nif)\ en (isii iei ;/ i ^j (Ky Of

wat gekocht wordt; koopgoederen; een koop; de

som, die voor een meisje betaald wordt, om het tot

vrouw te hebben, tiajiz {ofajiiasrj
t

) asri 11 (hii z (hiji\ een

slaaf. — ajiiHi(Kin\ tui (hi^ei a^iji\ het koopen; ook

zva. (ui asri (kii \ cuiasri (bi(K)1ji\ middel om te koopen,

geld om iets te koopen; geld voor iets, geld dat

voor iets gegeven moet worden; koop. cu (isii aai pi

(n/i(Lu\ wat men betalen moet voor een acte, de

onkosten van een acte. ajiamimipltKii (Èi\ een stuk

geld, dal bloedverwanten en vrienden 's avonds vóór

den trouwdag tot geschenk geven; ook het geld,

dat een zoon, die zijn vader in zijn post opvolgt,

aan den Loerah-tabon geeft, gew. een half jaar

pacht; en een stuk geld, dat om het halfjaar aan

de danseressen en concubinen aan het hof gegeven

a o a
wordt. — iei asT) kii \ zva. mi asri kii w \ tui asii aartui

t*i\ wat de man aan de vrouw moet geven, wanneer

hij haar verstoot en zij geen regt heeft den huwe-

lijksprijs van hem te eischen.— mi asn>o] aai 2(ht^\ iui

asn (Ei M.^MHi/j \ koopprijs, en, even als tisnnnanizanji^

geld voor iets (om het te koopen), en de som, die

voor een meisje betaald wordt om het tot vrouw

te hebben.

ai asii aai v KW. zva. asn kii w

en asn ai arm \ Chin.? KN. Chinesche trekpot van roode

of bruine aarde. — ai asn o* aai z (ui aaji\ een nagemaak-

te Chinesche trekpot.

aiasn?rnaaiz\ Chin.? KN. een winkel {vrg. aJi-ri).

asnaiaaiaaji\ zie asn ai aai z aaji\

asn ai aai z (htji\ in de spreektaal ook asn7jaaizKnji\ N.,

o O
asn ai aai (Hljj\ en gew. ajiasn7iaaiaaji\TL., asn a^itiaji en

tui tbn fi\iaji\ ook aaaQaxiji\ KD., ajnaaasi\ KI., vra-

gen, een vraag doen, door vragen naar iets of

iemand vernemen. asnasiiaiaaizaaj\\ enz. vragen in

a o a
het algemeen.— na 11 aai zan\ ia ri kii ah \ cei asn rj aai
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ffO\ arxferftON <£» .7577 <È7 ,ip \ £« mnap«n\ iemand iets

vragen, iemand ondervragen; iets bevragen, door

vragen onderzoeken. aaïasnMarjaaizimaap de ge-

vraagde. — a-n 11 mi i mi -ii ii 7,77 \ m« kti mi ~/n aai

o O O O
oan\ (E.1 ash ri un 7.77 ~m mi m a \ m m m mi m/)\ asn aa

(n xm 7.7? ~>r> n mi \ iets vragen aan iemand; naari^s

of iemand vragen; laten vragen. — Ojiasnirimiz

oa/j^ gew. m asnii micmi\ ili asn ri mi mi\ geio. (Li

o O .

asn ai mi aa /i\ (Li ast ;
j

, j to ? \ oji aa asi \ vraag ; een vraag

doen. — oji ,Liinnmizmmj)\ a.a ,15777?mimm ?\ a.i

asn p iam ,? \ vraagbaak.

asnaaiao/i\ zie bij asnaaiw

asnaaioan\ KN., arvi aann aaj^\ KI., wandelstok {vrg. ak

aai as)? si en (Kii (Kin), asi) mi m m/i\ priesterstaf. ,lv

O o o
asiKisn,iai aa/i\ met een wandelstok in de band. ,t?7

O O o" o O O O o a- O
«5» ?, /; .7/7 _i7 aai ~t?.\ ^« 77 l?? z t? 111 m ,di mi 1 il.il d lk

01 arm cm aaji\ spr. — asi>aaitiQaaji\ tets als wan-

delstok gebruiken; met een wandelstok gaan.

dbii ?? mizm

bandteekening (vrg. ri

O
(in in i) mi \

htjj\ kn. aard, geaardheid, inborst (vrg. isi

O O S~ o.
(l> ï mijl N i^ï (en min \ (U) ;^7 \ en xziili).

asijiri Kti zaai \ zie bij 111 1.11 w

on asn xn m q \ kn. , Holl. teekenen, onderteekenen

;

istiznrmasnaziaa/i). — aimKn

aan\ iets onderteekenen. — ai aa aai aas mv.— 77m
laten onderteekenen, geven om te

onderteekenen. — (li 77 aa 1mi mi\ het onderteekenen.

CY . .

asn mi \ kn. meting, van inhoud of capaciteit ; maat;

iemands maat, zooveel als iemand heiben, of'zoo-
/- ry

ver als hij het brengen kan (vrg. ajnarn). mimi

aicmzis)n\ zva. oimiz Kiim ei mi ui ncmzisinw \asn
l

CY
& ' 6 '

^a
(h )i mi in ui m m (ki 11 \ zva. ïlv 11 oji i n in ? (Ka hj m
(Ky^\ \ asii mi wriiKiy (of nixcmi) , bloed meten,

bloedig strijden, zien wie het meeste bloed heeft.

CY a„ . 7 . ry
asn in asnn-jmcm ?? tui \ of korter asti mi asn nn to /}

\ N .,

(Lii mi as)) (in miji\ K., benaming van een belasting in

geld, zooals het heet , voor bouicstoffen en werk-

volk , door de dorpshoofden op te brengen aan den

CY
Loerah-tabon, voor den Vorst. — mmi\ iets me-

CY
ten. m 111 ui (Li 111 1\ de volle maat van iets geven.

il)i mim iji (ui 011 /) \ de volle maat krijgen, van be-

knorring of scheldwoorden. — (Liimmicmi of X11

cy
^

as)imini(hnj)\ gemeten; bij de maat; de maat, die

'

. CY
iemand gebruikt om te meten. Zoo ook (Liinmri

nimt)\

aY .-... .

.in lm-, kn. een bakje van een m de vorm van een

schuitje gevouwen en aan beide einden met een pen-

netje vastgestoken blad (gew. pisangblad) , waarin,

i?i plaats van in een bord, eten gedaan wordt ; ook

ben. van het dioarshout aan liet einde van een Ja-

vaansch dak, tvaaraan de onderste punten van de

daksparren verbonden zijn. — m mi \ een blad tot

een etensbakje vouwen.

asninr)\ poet. kn. gevecht, zooals van jonges , met

. o .. y n
vuisten (vrg. muLi). dj hii Din (of (vi.vn mn) twis-

Y o O
teu, krakelen. — m>w>k.w. zva. azinriW miasri

7.?j\\ KN. verbastering in de taal. i)iLiih))n).im(Ki\

Y o

;

7

door verbastering. — inK»ni\ met iemand strij-

den , twisten , krakelen. — m hu 11 77 mi \ geld

wisselen.— di 111 nim (1 of xsii asn, 111 11m n gevecht,

en met elkander vechten, van kinderen; en met elk-

ander om het bezit van iets twisten, krakelen en

handgemeen worden, van volwassenen.

lii 11 rnini^\ en mrimmij\ verbastering van asnonni

mi $ en miimmijw

asn r) mi ? mi /) \ zie asn nr> mi zm n\"/
1

Di ld hiinxKH. naam van een onlieilspellenden nacht-

vogel. 7 of m hi) hu j\ iiemand de keel

LI! LI

toeknijpen of drukken, en zoo met de hand wur-

G) v O o
gen (vrg. a^namamn). — m h» iii\ mv.

asn(hiimin\ zie bij asn mi mi /i\

lii lii ini/i\ kn. naam van een wilden boom met fijn

en hard hout, waarvan teel krisscheden, en ook

ivel grooter voorwerpen, gemaakt worden (vrg. asn

mi).

nhii/j\ KN. vouw, gevouwen, zooals van papier

(vrg. xsniiimif) en (cr(EJi ~ji asnn). — minihii,i\ tets

buigen, ombuigen; iets vouwen, een vouw in iets

maken; iets zoo buigen, dat het knakt; met een

hoek zich buigen, ombuigen of een wending nemen,

bv. van een vjeg of rivier (vrg. aaaóY); een hoek

omslaan, mmimi rnimip zich buigen en wenden.

O
77 is) 1 azT) i~i 111 asn inj aai 1 \ spr.

asii r) mi min \ kn. een soort van groote hagedis met

een dikken kop, gekko genoemd, die zich tusschei

het houtwerk van een dak ophoudt en zulk een ge-

luid maakt, ii) n mi tai isn liidi ii iliz 11 m\\

asn 111 .to 't \ zie asn mi asn 1 \

tri asn hii asi i\ Ar. kn. wat iemand aangrijpt om zich te

helpen, stap of besluit, waartoe iemand komt, voor-

al een gewaagde of wanhopige stap of onderneming;
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aangegrepen redmiddel; wat iemand zich in het

hoofd zet {Ar. jt^o), 'ttechdd, het aangrijpen,

zich bij de hand nemen; onderneming. Vrg. .Kxvgrt).

— <n tuiam axtn\ iets gewaagds of wanhopigs onderne-

men, een gewaagd of wanhopig besluit nemen; het

wagen of bestaan ; het in zijn hoofd zetten of gezet

hebben. — xi ito xai ap \ iets doorzetten ; bij iets vol-

harden; het er op wagen of gezet hebben. — xi

n itaarn axtn\ het ondernemen, enz.

riasnzitcnaxt^\ Ar. Jo^^j', tauk'id, kn. verzekering,

bevestiging, bekrachtiging.

o/
asn oen \ Ar.

fj î j s taadir, kn. Gods raadsbesluit,

voorbeschikking, noodlot, voorbeschikt lot {vrg. xi

oriyrifrr),]). — onxu\ iets voorbeschikken, in zijn

raad beschikken, van God. — vi (Koanarny voorbe-

O o/
'

1 (K

O
schikking, raadsbesluit

schikt. — kA<H\<iïp\ het voorbeschikken; voorbe-

o a O
asn asn \ kw. zva. oji xvasn/j en (untEn e?~n\ {Skr. ti Jo-

ta, bitter).

asnicnasnn of asnftcnanjp kn. sterk, taai, onvermoeid;

het kunnen uithouden; taai van leven, veel kunnen

verduren, van leesten en gewassen {vrg. ajtaaiasnn\

Ar. &£lï, taak Je ad, zich versterken, versterkt wor-

den). — an K7? asn 1 1 xn \ zich sterk houden {vrg. na

7_?7 ki 77 kii \ en art xi) asn ri xn ).

as)i:hii.ts}in\K\\. ML. zva. x:ixn\\

o
asn kiikii/iskn. een klein stuk kanon {vrg. Kn ixitKixm).

asn asn ^&\ kn. forcering {vrg. üh)^). — ona<n^A\

iemand forceren, met geweld dwingen ofnoodzaken.

— rui asn mi _t*\ zie beneden.

n O ") O
isii (KFti aj)n\ kw. zva. ktï<ej\ <?« Ktiviw kn. <?é% soo;^

van pruik, hooge muts van geJcroesd haar, of van

de vezels van de arenbast , ££« hoofdsierraad lij

het topengspel ; ook lij een bruiloftsoptogt door

grappemakers gedragen, om voor sétan te spelen;

ki., zie lij 9jïitnasnn\

O o O O o , , -, ,

asnaoioJta\'KN.; oni_asnam»Ji^Aafin\TP. en WJ. ontdekt,

aan den dag gekomen; in den kijker loopen; zva.

(tl KHZ KI XI Kl/J\

(knKiir-yi^ kn. rat, muis {vrg. wnirtzKnn en xiap).

O , O O CU oxn mi 7,7 hi i\ waterrat, kii kii v? ,75/7 t_7} t?? m iruin xn\

en .xn xii in hij xij\ spr. — asnaoiaui^Aan/i\ bena-

ming van een soort van voeizoekers in de vormvan

ratten of muizen; ook van een visch, en van een kruid,

dat tol geneesmiddel gebruikt wordt.

xn kii ^3 ? \ of asn xai ,-?
j

\ zie xn .7^7 ^

w

o f) /. .Oxn asn ^x\ KW. zva. (njimrnajiji of xryixiaiii xifi\ xi ki

ojyjl^ xixzi\ n 7.7 1 77m 2 asnji en 'apasnaptasn {Skr.

tixna, stekend, snijdend, scherp; heet; scherp-

zinnig); kn. klaar, helder en mooi, van iemands

stem. wri oji asn urn ~*\ spr. — &jfasn.Kn^i.\ kw.

zeer scherp {Skr. soetixna. Vrg. xji\).

o/ O oX
è77 7,77_r7.\ of xn kii _t*\ Holl. taxering.— asiasn^jk\

kn. taxeren, schatten, begrooten, waarderen {vrg.

^l^^l}- — ojimr asn ^a\ het taxeren; taxatie. —
asn hii^km(Ki/j\ taxering, begrooting.

hii hii ^i kii \ kw. en KN. ^-ö:. tunirvraminaJt\ {Skr.

taxa ka, een van de voornaamste slangen of dra-

ken in de Pdtdla of het onderaardsch verblijf van

de slangen en draken).

asn kii \ kn. een korte buis {(taianji ceji) met een kraag

en halsknoopen, en met lange mouwen, een dage-

UjkscJi kleedingstuk van mannen en vrouwen.

.hnhiiiKip kn. knak; geknakt; knakken; door knak-

ken in tweeën breken, al is het dat de stukken nog

aan elkander hangen, van harde en minder buig-

zame voorvjerpen {van minder harde of meer buig-

zame if
ia?rjKr> kii/)); gekrenkt, van het hart; dub-

beid, het dubbelde {vrg. nifni (uin). eni rj arm zn ui ki

asit tuin ,ruta\ zijn boog knakte, brak in tweeën, oaskkt

erm asn om irhyi\ dubbeld (met het dubbelde) beboet

worden, asn Kn rui 1x1 \ driedubbeld. ajn ri kii y asn kii

ai 7X7 kii iinaz kii ce.1 ojii tzi ojii \ veelmaal meer dan vroe-

ger, asn ioi arut~m rui oji /}\ de wenkbrauwen fronsen.

a O , Cl3 1
,7577 hll rLi~mnrix3iiK.iJA.rKiji of asn kii riiyi Z!K,i Jhki/i\

stijf van de kramp zijn, van de vingers en beenen

O o O
{vrg. (KjiKiiixip II., en ili kii :üii •kii). asn acn rut <nn\

o Ti
KN"., asnKiiriru2.K.i^iKi')\ kd., naam van een me-

dicinale plant , met lange dunne geledingen, gelijk

sommige cactussen, xn asn Kn izi asn \ KW. zva. on asn

o O
u KiKiirh.in\ iets knakken, een knak im

iets maken, iets in tweeën breken door het te knak-

ken; iets verdubbelen, bv. een boete, aaasniruiui

ajiasn.p verviervoudigen, ki kii 1x1 7ii\ zich vereeni-

gen met iemand, zich aan iemand aansluiten, ki

aQiirviasn\ kw. zva. <cm(Bi'%\ of een diepe buiging
Cp co

maken, zich buigen als een knipmes. — kikihu\

het dubbelde van iets (eens zooveel) geven. — an

,?, n 77 777 707w iets doen knakken; het hart van

iemand kreuken; iets verdubbelen, zooals de pacht
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van een land. aa aai ru ai aai asn cin ^ \ een raado/be-

vel ongehoorzaam zijn. — ajiaaaaiaruin\ het knak-

ken, breken; verdubbeling. — (Ei ja aai nip poet.

o O o o Cl Q O
##«. aaaaiaa,iji\ en (Eijaaaiauiaaj) zva. aaaaiaii

oi aai\ \ <&i aaaai axnji [of ceji ja aai irüi aan) xsiian^ [of

a . o O o O
oji asn oxi ^) zva. aa h n <ryi 11 mi asn xxi ^ w — <ïi» k?/ ru

(H7/JN liet geknakte: liet verdubbelde, asn aai om aa

a O 7
ajiasnaairLiji\ zie ben.

O

o
^\ zie bij aj) cm asn ri O

asn aai aruiri\ kn. streng, zwi garen; bv. tn jji (of ivico c
<n (ai) oji asnarn artnn\ een streng garen. — aaaaiartnji\

garen tot een streng winden (#?y. asiaaiarvia). —
asn aai axn aaji\ gewonden streng; bij strengen.

asn aai aai n\ gew. asiiarviaaijis kn. onderwerping; zich.

onderwerpen ; onderworpen (Ar. "As£, ta'alloeq).

C
LT

asn ann>ooi ~sn orui ajin\ vrijwillige onderwerping, met

zachte middelen. <— aaaaiaai\ aaaxnaai, zicli aan
•H «»,

il "K

iemand gaan onderwerpen. — aa aai aai oi aai \ aa nn

aaioiaai\ iemand onderwerpen, in onderwerping-

brengen. — ajiMaruiaaap onderwerping; en iemand

die zich onderwerpt. — «5» >rvj aai aan of asnasmnji

aaiaan\ onderworpeling, iemand die in onderwer-

ping gekomen of gebracht is.

(bii n aai aaiji\ KN. zva. n asn i n nn iaia\ ook als klankna-

booisend woord: krak

!

(nasnzon aai aain\ zie ii ,?o)

^

ai aan toiji\

asn aai (enn\ kn. hoogachting, betuiging van hoogach-

ting, iemand hoogachting of respect betoonen; eer-

biedig, met betoon van hoogachting (Ar. ï^oV,

ta'&lim). oji arvKBi aai <&in\ of enkel asn aai i&iji\ re-

pect, in den zin van groete met hoogachting.

asn aai tuin \ asn aai aji^,i\ asii aai ajjji\ of asn aam n\ KW.

Q» -O
zva. ai oxi ai ja \ of iiaxija\ en asn aai w

(isrjiai o^iji\kn. het aangezigt of den mo?idin.et de hand

of handen bedekken (vrg. aaiaaiaznn). oun asn aai oji

aa\ de handen op de ooren houden, om iets min-

der sterk te hooren. — asn (&iiai min\ op het aan-

gezigt of den mond gehouden of gelegd om het te

bedekken, van de hand of handen. — aaaaiajin\

iemand overrompelen, onverhoeds vatten of opligten.

aS 7 (V . .. ,, 5 ., %
asn aai \ verb. asnasm\ Ar. „y c\ (ta zir) KN. castl-

es &, J'-f
gatie, kastijding, een straf, zooals geeseling , of

een boete , die niet bij de wet bepaald is, maar

naar omstandigheden door den regter opgelegd

wordt ; gew. voor geeseling. ajnaai(&iaai\ straf der

geeseling (vrg. nhmaaiasnn). — aaaai\ iemand cas-

tigeren; iemand g
a/ a ,— aaoi-ii'0)\ iemand een

asn aai \ opleggen; iemand veroordeelen tot geeseling.

(buhiiiiap Ar. kn. zeker, zeker waar, van een zaak-

of gerucht (Ar. xx&ï > ta'jin, voor-oogen-stel-

ling, bepaalde aanwijzing. Vrg. ajuiaaiaan en cm

JQ.^)-
— aa arnaa oi aai\ zich van de zekerheid van

iets gaan overtuigen, naar de zekerheid van iets

onderzoek doen.

(BnM),E)^KN. vuist, toegesloten hand (vrg. aai,hii ei n\

mi cm (£iji en aai oji ouij) ; vastberadenheid, vast be-

sluit, oji asn aai (&yi\ een vuistvol, bv. padistroo of

padiplanten. — fn aai &iji\ iets, zooals een speer

,

in de vuist of gesloten hand vatten of gevat hou-

den; vasthouden; in zijn hand of magt hebben; on-

der zijn heerschappij hebben (vrg. djiaai). aai Ln aai

(En~frïaaiaai(E/in\ onder de wet staan. anfcm&i~jn

mn o^io (ofM'ri >), het hoofd (voorste gedeelte van

het hoofd) in de handen nemen, een gewone wijze

van groeten, minder nederig dan het maken van

O
een *~i >ei ?\\

a' T a/ j. Ci f) o/ . A , ,,,
osno,n\ i. asnaai\ of asnaaixnr)\ Ar. ^\y\s , takbir,

co en J
J...'

verheerlijking van God door het uitroepen van ^jj\

xS') (All ah o e akbar). God is groot! (vrg. asn
^

q Q cv. TT af - af A
ax-iouin en axi aai). 11. asnaai\ of iisnuns Ar. \\sn>

ta'bïr, verklaring, uitlegging, zooals van een

a a/
niaai of asnajri'~naa/i\ zva. o

ca

e? i- n nn aan\ volgens anderen gezameutlijke verheer-

lijking van God na afloop van de garebeg Besar en

's avonds op den 29sten van

of asn vu t) aa i\ beduiding van iets als voorteeken

of voorspelling.

o / -o
asn f aai \ zie asn i~n\\

asii aai a:ri \ Ar. xd > takabb o er , kn. zelfsverhef-

j.

^'
, o aS.

fing, gezwets, geprag (vrg. aai asn).

droom. — asnaainriaan of asn i;n na aai \ zva. axihn

a/
asn aaim a-n i

D Cl a/ a/
asn aai asn \ zie asn aai w

Ca

asiiaaiosnrup Ar. (JjGÜ' > t akgabbo el , het in ont-

vangst nemen van hetgeen men bij koop en verkoop

in eigendom verkregen heeft, zva. nsneen^aaan

(Ei^i aaji\

Qiaai\ KN. gebogene houding met gebogene armen,

als bewijs van eerbied; diepe aandacht (grondv.

aap 3.; vrg. axiaai). — aaaai\ poet. ^iaaini\ in

een gebogene houding zitten; in zulk een houding

met diepe aandacht bidden of een gebed doen. —
ajiiQaai\ het met diepe aandacht in gebogene hou-
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ding bidden. — aaunh ariana of asnasnarh i i on/f de

buiging of bogt van een arm bij den elleboog en liet

gewricht van de hand. asn ui op ,hu kiiui 1,1 j\ met

geoogene armen.

1 O a„
«snOTffOïN in -poëzie voor asnaxnamw

o
OSl 1 hll7?\ of ii kii Kii \ «2 asini)\ of riasiic} ïi\ KN. bogt,

kromming, ##» £<?« rivier of weg (vrg. asnash). —
on.tap enz. een bogt nemen, met een bogt loopen.

— ósii kii ooi axi,i\ enz. bogt, kromming, die een ri-

vier of teeg vormt.

isnwnM. ambaebtsman, baas {vrg. as;nq). asiihhun

asn\ metselaar, asn kii mi osn \ verkoop er van metsel-

steenen. asnaxhaznoji\ smidsbaas. asnarh'n-rimasn\

broodbakker, asnaxh ki a.iuri\ schoenmaker, asnuiir. asn aai oji oji asn

O
kii ui \ timmerman. asn aai asn aa\ toovenaar, toove511 hll ,1511 0,1 \

nares. 05iihiiui r7iui7i,Kn\ boofd van een geleide.

osn.kii oxi ouioxio (of ei ui), opzigter van de wegen.

asn kii oji on \ een twistersbaas , twistzoeker.

.?ƒ asnaaiM&yr. zva. <i/nV»\\ Vrg. asn un\ i~i isii kii en osiiw

a
ii asnaxn \ zie asn hiiw

(iio5ii7iKiu\K>t. scheef, krom op zijde gebogen, van de

staart van een beest; met een scheve staart. <nm

0.1111 il; -n kii i\ of enkel ri uiioi Kin\ een driegul-

den stnk.

O
asn ui <? \ zie asn in q w

osnon?\Ky. wijzer, zva. asnaxi\\ asnan?\N.
3 mjm^K.,

aanwijzing, teregtwijzing; ook voor onderwijzing en

last of bevel, zva. ajiii Kinzon (vrg. axianq). asnanj

x,i rui ki ?\ wegwijzer ,
gids. 0.11 ii ui > asn zq ) \ een

O
aanwijzing geven omtrent iets. — oxiaxi?\ axioxij\

iemand teregtwijzeu ; iemand iets gelasten; iemand

zenden met een bepaalde last. — Kixn?a3i\ óxiaxi^

iLii\ iemand iets aanwijzen; aan iemand iets wij-

zen; iemand aanwijzing doen. — nxiaxi ? OjW ai ,hii \

O O
cki ,ui ^ uii hii hi ,i\ iets wijzen, aanwijzen, aantoonen,

aanduiden, iets, zooals zijn heldenmoed , toonen.

h~) in > mi Ti kii ia ruiaa i\ de weg wijzen. — a.iaxi

an^\ o.) hj ixi )\ het teregtwijzen, enz. oxinios:oji

asnin?\ of en/cel ui.unaxi>\ KN. de wijsvinger (vrg.

asn axi). — 0^1057/ oxi ?\ a.i.uii.ui>\ aanwijzing, teregt-

wijzing, uitwijzing, onderwijzing; ooi- voor last of

bevel; aanwijzing of uitwijzing doen. — (&iasnaxi?\

,£ tuil na >\ aanwijzen, aanduiden, te kennen geven.

0511 uw kn. wijzer, van een uurwerk, zonnewijzer of

kompas {anders uiiin>\ dat platter is); ook zva.

ui in i.i ;\ wijsvinger. asn
:

axi osn axï\ aanhoudend met

den vinger wijzen. — asjaxï\ iets met den vinger

wijzen; een persoon aanwijzen om iets bepaalds te

doen; ook zva. oriaBizaiaaizaan of 07iasnojiii\ — aq

<io«sïn naar iets of iemand met den vinger wijzen;

iemand aanwijzen, bv. als den dader van iets; iemand

een taak opdragen; iemand met den vinger dreigen.

— i,],uajiM)\ met iets naar iets wijzen. — asn

(zioxi\ uitgestoken om te wijzen, van de hand.

uii unp kn., zva. asnnyasnjts bv. osri asii ruiï langs de

rivier, ostitunni^y. , isw^kmVk., asn asn -n\ asn asn

oxi 0511,1 en osn asn Jjj kti \ kw. , volgen , achteropvol-

gen, achter een ander met hem meegaan, asn asn J*

° /• O o o t ,, , , o
iiN\ of Ojiiosri osn^=t.i^\ de een na den ander. — on

asn asn i)^ a5i.uii uJhtïs iemand achterop volgen, zrn

oO •
7 ..

0511 ^ii fq hip pass. imp. — 0.11 ki osn n\ den gang of

loop van iemand of iets gaan volgen; iets, zooals

een raad of neiging gaan volgen , opvolgen , invol-

gen; naar iemand zich voegen of schikken gaan.

—

aaanasnn\ zie boven. — ixi ,kio51)ji\ een handelwijs

of gewoonte gaan volgen of navolgen, oxi o/n oxi osn n\

pass., ook van om oxj asn a\ \asn
i

asn axi,p pass. imp.

— :ZiKii5i)i\ een weg, model, raad of verlangen

volgen; zich voegen naar iets; volgzaam; volgens,

naar, bv. naar iets zijn naam hebben. — (eioxio^d

os)j ni asn /j\ zich voegen en schikken. — a-iisnasii

Ti hiu iemand die gaat, of iets dat voortgaat , ach-

terna gaan ; den gang zva. iemand, of iets volgen.

— asnasnanjt\ in poëzie vaz. oji axi asn xi n en osn oki

anw \<isnasnnaq\XN. het is heel wel mogelijk, het

zou wel kunnen zijn (verkorting van ojiosrixsiirioxr

zie a.iuij<uiiji\ beneden). — a_i axi asii ui i iemand

dieu men volgt of te volgen heeft , voorganger

,

leidsman, raadsman; iemand tot voorganger heb-

ben, als voorganger volgen, n ui ? ui tst un ki m\

volgeling van Ngisa, Christen.

II
asn asn ina^KN. tam, mak, getemd of niet schuw,

van beesten, fig. van een mensen; makheid (vrg.aji

(Ei\ en 7)0.112 ui ?). — axiasnasn/j\ zich mak of ge-

dwee houden. aoaqasnasnjj\ een beest mak maken,

temmen, betemmen. — aqasnasn\ iemand achter-

volgen, trachten te achterhalen, aebternagaan, ver-

volgen (vrg. aalpin^); ook iets zoeken te redden,

bv. uit een brand, door het nog gauw te pakken

vóórdat het te laat is; zoo ook iemand zoeken te
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ihi asn asn asn cru oji oji xm \ spr . naiasn

redden door hem te pakken. masnttsn trui 0.11 asitHi^i

<nasMasnj)\

asnasn(Hin\ achterhaald raken, gered worden; te ach-

terhalen, te redden {zva. mi nnaxi asn asn as>)\ vrg. ncn

oj) <rm om/)), nq axi nn on -jn t 11 arn asn asn, as)i 01 (Hl z rei\ asn

<£/?<p9i<s?«sïïN als men hem niet nog zoekt te redden

met geneesmiddelen, dan sterft hij zeker. — asn asn

as>ianjj\ gemakkelijk mak te krijgen; vervolging, die

gedaan wordt of gedaan moet worden. — oji na asn

astiann middel {of kunst) om te temmen.

Ij
asn re]>asn n\ k. meegaan, meedoen, mee, zie bij

cuncruiw — asn asn\as)ij\KN. meê raken, mee geraakt,

van iets dat met iets anders meegevoerd wordt of

meê wegraakt, aai asn om asn asn ^jrioinuiojjM^ weg-

waaijen, meegevoerd door een rukwind, amasnasti

rn aaz irvrn\ meê verkocht raken, aai asn asn ~jn nui\

meê weg raken. — asi asn as))jj\ zich laten meevoeren

of meeslepen; meegeven. — aoiasn asnnnjj\ wat meê

geraakt is; bv. a:naanuinjirEiiHnasn,as)itHi~/))a<nasn\

met je pakje is mijn hoofddoek meêgeraakt.

welvaart, asn asn nn asn \ orde en vei-

bv. in om

w kn. in harmonie, eensgezind, eendrag-

liajnasn
i

asnj\ m poëzie zva. asnasnji\

asn asn -^jj,

tig; harmonie, eensgezindheid, eendragt; eensge-

zind zijn, in harmonie en eendragtig met elkander

leven, zooals van man en vrouw, en van broeders

en zusters {vrg. ni ooi non en oji oji (bij). — asias)i

asyiaiicnx eensgezind maken, maken dat menschen

l harmonie er

a,a asn asn n\ zie

as)iasn\ KW. zva. cmaru>\ en ajn asn (uy) {Skr. tata,

uitgespreid); kn. orde, geregelde orde, maatschap-

pelijke orde, regel, regelmatigheid; zeden; in orde,

ordelijk, naar de regel, regelmatig; heusch; Tj.

SengJc. vijf {vrg. lasnuia). asn as)i nu) <rn <> \ in orde

(ieder naar zijn rang) gezeten zijn. oiunznnasn asn \

onordelijk, ongeregeld, onregelmatig, aai <r> asn asn

\

ordeloos. ajinq9ajrïasnasn\ manieren kennen, welle-

vend. rrjajnzniaj)ni?as}iasn\ geen manieren verstaan,

onordentelijk, onwellevend. as)i asn oi(Eia^\ de tafel

in orde (gedekt) hebben, asn asn ajn sten ^A,ni\ de let-

ters naar de regels (van de schrijfkunst) schrijven.

as)i asn asn on de Boedaregel, de Boedaleer. asnm asn

asn a&ap\ zich als mensch kunnen gedragen, bv.van

een slang, asn asn njoa cm^n\ de regels, zeden en in-
'S' /

stellingen, van het rijk. asn asn ajn a&\ de orde en

ligheid. a^i avt out on azn z oji asn asn om oji axi \ sjor. asn >isn

tarn ie,i\ kn., asn asnnai(Ei\KD. , orde en beleefdheid,

wellevendheid, (ko asn asn \K~w. zva. ajtcmrLi\ en asn

aa^si^ of nn un z na oji ooi asnji {Skr. satata, aan-

houdend, voordurend, steeds); kn. geheel naar or-

de. — asn asn asn asn \ de verschillende regels, de re-

gel en orde, van of bij iets; het één en ander in

orde brengen, zetten of leggen; aanstalten maken;

iets in orde en gereedheid brengen; een schip uit-

rusten. — on asn \ iets ordenen, in orde brengen of

stellen, regelen, schikken, rangschikken, sorteren.

(HiasnammcKij)'. de troepen regelen, in slagorde stel-

len . (Hi asn ai rE? as: \ de tafel dekken.— aa asn asn ihu ^ï.

•rn de letters naar de regels schrijven.— ajia<rasn\

het ordenen, enz.; regelaar, oji na asn om asn \ de re-

gelaar (handhaver) van de godsdienst; een van de

titels van den Vorst van Soerakarta. — {^)naasi)\

ordening, regeling, schikking; orde houding; poli-

tiebeheer, goede politie; verordening, ordonnantie,

reglement; KW. zva. ^;<&?^\ of oji (ht/j ra % {Sier.

pranata, buiging; pranati, compliment, reve-

rentie). tMa£rasn(Hicrr)'-ri\KN. de negara (de residen-

tie) in goede orde brengen, asn asn (pfo7)asn <n\ of

aiiiasn) ,aj)!hnas)i\ zijn compliment {of reverentie) ma-

ken. -*- i(Ei(Hjas)i\ iets in goede orde brengen; over

iets goede politie houden. — oji nziaji asn \ het in

goede orde brengen, enz. — \a^inaaaiaaj)\ rege-

ling, schikking, verordening, die gemaakt wordt

of is.

o o Cl o
asn asn \KW. zva. cFjianaJin en (eminai ~aiasn\\

asnasn^ ook wel (i3\asn^¥3S. wond, kwetsuur; gewond,

gekwetst {vrg. asn na (kiji\ en arm asn <^n/))- asn asn nut

oji oji n\ voor het vrouwelijk schaamdeel. tziiauiasn

asn\ spr. — na oi aai zna.\ iemand een wond toebreng-,W a
en, iemand wonden, kwetsen, verwonden, mi asn

oi asn z najj\ gewond raken; gewond door toegebrachte

wonden.

asn oi asn \ zie bij asn ajn \\

asn asn ^ KW. zva. nn ru mi asn n en osianasii\ {oxr. ati-

ta, er overheen gegaan), oji mi «srnKN; al (reeds) te

over, er over heen, over alles heen, meer dan ge-

noeg, meer dan lang genoeg, meer dan genoeg

gebleken.

Sta?n\ kn. 1. nauwkeurig, nauwkeurig oplettend,
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nauwgezet. 2. dag van een maanmaand (Skr. tiii);

datum van een brief; vandaar ook ten einde, van

een brief of ooTc wel van een mondeling verslag, &ji

o q j. O o o , , i . a o o
asnasn\ of <uiasnasn\ heel nauwkeurig, asnasnajino

aoi^i^ nauwkeurig onderzoek; een nauwkeurig on-

derzoek doen. «snasn(n(è)iaj)\ dagteekening (eig. da-

turn en maand). najmznaj)-n^ajnasnasnasnasn\ ni et-

weten van orde eu nauwkeurigheid, onbesuisd, asn

asnau,an\ *j!?r. asna>n ajia,n\ naam van een gendmg.

o a „„ ~ o a
as}}(bncrn.ihn\ KW. z^at. a_i ri as: 2 amw — fHiasn\ KN.

i<?^5 met -nauwkeurigheid doen, *5p. vragen of onder-

zoel-en; op i«?fo nauwkeurig letten. aoasnanasn\

nauwkeurige informaties inwinnen, zich op allerlei

wijze informeren naar iets. tm asn ajinn a<n^A\ of

on isn hi ka\ een nauwkeurig onderzoek instellen. —
o o O o . , ,

fKinnasnarp N., ei -, ij hii z %^i ^=n\ K., ae?w nauwkeurig

waarnemen, op z>^ letten, e^/j opmerken, gade-

?om\ t?t??2 è?-ief of stuk dateren , dag-

o o ..

n IS/J M fl> ^£?K\ <K77 OSÏl 0=7} (UI >w

(hi^\ gedagteekend, gedateerd.
""

o /
asnosn\KW. zva. ojixa^\ asncziarvin en ajiiisw — art

asn\ N.j ajhamah\ K., rijststampen in een rijstblok

o»z r/<? ri;^ fe ontbolsteren (vrg. ün ???? ?m enrjfKu

nojiz^). — ojiaciasn\ tui om ah \ het rijststampen;

ook een persoon die rijst stampt. — «sn<nasnzaan\

rm ah sa aon\ stampsel, het gestampte, van rijst;

ooi- naam van een soort van gras , dat tusschen de

rijst groeit.

asn asn q\ kn. 1. "beitel. 2. kn., a.ivi\ ki. , en hooger

asn aft trnji^ de vier middelste boventanden laten af-

beitelen. — iwasn ^\kn. met een beitel of beiteltje

werken, beitelen, uitbeitelen, uitsteken; ooi- zva.

wirn)|\ ontbijten {vrg. aaaJiq). asnanasnq\ of

afnimasn^\ gebeiteld, uitgebeiteld, uitgestoken, kn

mo ia<iasn?\ een van ouderen aan het lemmer met

bloem- of lofwerk uitgebeitelde en met goud inge-

legde kris. — aaasnqajn\ iets bebeitelen; paarde-

hoeven afbeitelen en afvijlen, isij hii on asn ? ajn \ een

beitelaar van paardehoeven, hoefsniid. — aa asn? ajn

nihii\ iets laten beitelen of steken. — xjianasn^\

het beitelen, enz.; en iemand die wajangfiguren

maait. — asn asn % ajn aoj\ wat te beitelen of uit te

'beitelen, gebeiteld of uitgebeiteld, is; beitelwerk,

uitgesneden bloem- of lofwerk.

asn o? j
n zie ;

7
iryr^

dsn<nasnz%\ zie bij <nasm?\\

asn asn q\ kn. het door de godheid tot stand gebrachte,

beschikte, geschapene; schepsel, creatuur (Skr. sti-

ta, tot stand gebracht; beschikt, besloten). asn asn
%

(Lrri3^cnji^\ een schepsel van God. asnisn ? n ajn om

mjinjia<inrvi
i

\ het schepsel smeekt om hulp. annKsiq

ajn oji asn asn ? \ tevreden met zijn lot. oji mnan^n t&i
%

/ o
ti mi ? 7,77 h) isn asn q un i_

O
l.tp ~n i cu rui n pi ap

/j
\ gelaten

en dankbaar berustend in alle beschikkingen van het

lot. — 3fiasnf\ «V£? voortbrengen, beschikken, schep-

pen, van de god/ieid; ook iemand leiden, door vóór

te doen of vóór te zeggen , van menscJien (Skr. n ï-

t a , nit ah
,

geleid) . asn (tn asi^ q ia ito ajn nr>ajiz\ tot

mensen geschapen, asn rq. «sn ? on il iïi .n.i an ~si.(m ^ \

bestemd tot grootheid en rijkdom. — cm asn % run

oihn\ iets tot stand brengen, scheppen, van de

godheid;. — asn(&iasnq\ schepsel (vrg. antziaxi). aai

asn ,tj asn .? \ het geschapene. <oi is: aznasn <e ? isn ? \ de

pligt van het schepsel (van den mensch). ojiojioji

oj) <n on asn ten asn ^\ al zijn medeschepselen (mede-

menschen).

a a o o
asn asn q \ KW. zva. asn arm ? \ asn

i

-eï ^? \ ai asn ri asn ^ \ en

ia uï\\ kn. de bovenhand hebben, het winnen (vrg.

Mimi rui), (uifcnasnasnq elkander de overwinning

betwisten.
o o

aa hn?\ kn. de bovenhand hebben.

het winnen van een ander; KI. van ahcrriw arn isn

asn^\ KN. het verliezen tegen een ander, in een ge-

vecht of in het spel. — ui un ? un \ KI. van oq r,h

a o a .e
<C7\\ — aa asn ? z.n rj un \ KI. van aaamxnriamw —
xsn isn ? 'lti ki p KI. van asnnmiTiann en van a,ncmi\\

— ui ki asn { \ KN zva. oji hjnn ^ \ of 1:7? n 11,1 1 hii _?

9nmrn^\ dunner balken, die rondom op de gebind-
CJ CxJ

tebalken liggen, om de hellend liggende dakspar-

ren er beter op te doen passen, en die tevens tot

sierraad dienen, vjaarom ze ook doorgaans min of

meer fraai uitgesneden zijn.

. f) O
asn asn ?\ KW. zva. aji<rn<ruin\ \9a,asn?\ n., oa asn %\

K. , I. een loom snoeijen, besnoeijen, door de over-

tollige takken af te kappen {vrg. u? '? 7^/ en '°

ajiaxn). 2. na de pijl van de tegenpartij, die inde

schijf zit, insgelijks een pijl in de schijf schieten;

ook een pijl van den tegenoverstaanden vijand

door een pijl treilen en zóo stuiten. 3. iets wijten

aan iemand; iemand verwij tingen doen, iets ver-

wijten (vrg. .t? 7777 isn~mmn asnj). 4. toenemen , ver-
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O
ergeren, vin een onheil of kwaal, amasrjasrj?\ 1.

afgehakt raken. 2. behebt met iets (vrg. am ajiasrj^).

3. gestuit worden. 4. onmiddellijk gevolgd worden.

5. toegenomen. — nnasrj?ajn\ an ast} q asn \ mv.

on asn on (isï) q \ zie rn asn q \\

ti asm ai asn ? ^ asn ann\ zie 7iasm?\\

asrj rj asii z «ij \ zie bij asrj asrj w

n r.. o
aS)T asn7)(Ni(Hifj\ zie bij asn aöw

asn asn \ KN. tree, trede, van een trap {vrg. om iet ruin

en asnam am an n) ; inkeping in den stam van een ko-

kosboom, tot sport om er bij op te klimmen; fig.

trap, graad. — anasn\ opgaan, opklimmen; rw.

zva. rui asn w — an asn nn \ kn. in een stam of stel-

len opgang inkepingen maken tot sporten of treden

om er bij op te klimmen. — asn asnno an n\ tot sport

of tree gemaakte inkeping; door uithakking of uit-

graving in een steilen opgang gemaakte trap. — oji

*~ri asnann\ — asiasyasnnn 3n/j\

KW. zva. asirui asnnn ann\ . en asn ani <> asij cm q om ann

of asrjrm am ~srj arm urn ann \

asnasn^KW. zva. isiMm — anasrj\ een kind zijn be-

hoefte laten doen door het op zijde buiten den schoot

van de moeder te houden, om te voorkomen, dat

het kleed van de moeder niet bevuild wordt.

n cy o
asn asn \ KW. zva, asn oji cmn

asn asn nn ann \ KW.

asn a^i cmji\ KN. naam van

een heestergewas , waarvan de bladen tot medicijn

en de vruchten tot rei tui asnn gebruikt worden. —
Ci CY
an Èn KN. bij iemand sterk aandringen, door her-

haaldelijk vragen, manen of aanmanen (vrg. an asn\

o o o o. o cy , .

am an

i

oji (KjI ii en ajn an a,ntKi ^si). — a.iariasn\ net

sterk aandringen, enz.

asn asn \ 1 . KW. zva. om oji 0j1jj\ a/n ern \ asnan jsi^\ of asn

O O
an-Ziamasnn\ 2.asnasn\ N., cmanasiann\ K., alarm-

sein door het op zekere wijze slaan in het rijstblok,

bij roof, moord of gepleegd geveeld (bij brand acn

rj errh z asi ann of crnonaimz); zoo alarmslaan; anders

asj asi trui on om a^n asn \\ — an asn \ KN. bij herhaling kort

na elkander iets doen , bv. slaan of steken (vrg. an

asn). asn asinnasiiri nr» asn an asn \ aanhoudend wierden

met de oorlogsbekkens seinen gegeven. asn on am a^n

anasnasnasii^ aanhoudend wierden de bekkens gesla-

gen. — anasn<-n\ N. , asncmnnasi\ K. , om iets of

ionand in het rijstblok slaan.

V , . . o
asnlasn \N., a^iasm\ K. (ijkui,^ ofa,Jiaji^\ en asianam\

KI.) zeggen of meêdeelen aan iemand; wat door

iemand aan iemand gezegd of meegedeeld wordt

Y Y, X
KN. naam van

Y
(grondv. asn\ vrg. asn asrj);

een bloem, zva. asn oruj asrj w asn an ~ji asn asn (of oji asm )_

zonder het te zeggen (saus dire) , van iets dat van-

zelfs spreekt, asn on oji zon asrj \ naam van een soort

van kleine wesp. asrj asrj asrj asrj \ 0Jia7mzJia7m\ aan

iemand het zeggen, asn a^ asn asn asrj asn \ zeg het aan

asrjw poet. zva. asrjniemand

!

\ N. zva. arm

meêdeelen.

nasrjni* anasniasi\ iemand iets zeggen of

y
G> .O

anyisrjiti on am \ anism asiam ann\ tets

zeggen of meêdeelen aan iemand; van iemand of

(Ej ón \ zva. asrj asrj, \ en tei^n ^ \ ook zva. aui axn \ of
/

/
asrj fEjasnjj\ — ajiisrjasrj\ KN., aji(^jrsih\ KD., wat

iemand een ander zegt of te zeggen heeft, ook als

onderrigting, vermaning of ontboezeming; een on-

derrigting of vermaning geven; te zeggen hebben

aan iemand; onderrigten. •— ©j <TT iemand

onderrigten, vermanen, over iets onderhouden.

on asn <r> asn ^ KN. proef, toets (vrg. anaci\ en onorLirj rui).

riasnzonasnz\ KN. veldvuur, een door de dorpelingen

van stukkeu hout of bamboe aangelegd vuur, om

zich te warmen (vrg. oji a^i rn an n) ; zulk een vuur

branden of^zich bij zulk een vuur warmen.— njam

on asm \ een veldvuur n ; ook takken of loof

ri asm *rt ann \ een aangelegdafhakken. —
veldvuur.

asn i asn oji n\ zie bij iasnajijj\

asnasnamjj\KN., ruj oji asnjj\ KI., besnijdenis; de besnij-

denis ondergaan; van een jonge (vrg. cKnariasnn).-—
anasnamjj\ een beest slagten; een term bij de ha-

djis in gebruik. — anasnarn\ azrriajiasn\ een jonge

besnijden; het besnijdeniswerk verrigten; voor een

jonge bij zijn besnijdenis een feest geven. — anasn

am on a<7i \ asm oji asri on am \ een jonge laten besnij den

;

een besnijdenisfeest geven.

asn asn amn\ KW. zva. asrj cm tf^7 N (Ml. letaq). mt asn

asnamji^oj. een afgehouwen stuk.— <m asit anyi\ hak-

ken, houwen, afhakken, afhouwen.

asn asn ann /i KN. teeken, spoor, dat dienen kan om iets

na te gaan of te ontdekken , of waaruit iets afge-

leid kan worden. oncrriionruianiasnanin\ spoor zoe-

ken te krijgen van gestolen of geroofd goed. —
onamtriaui^ asn asn am n \ spoor krijgen , oj) het spoor

komen, am nó asn asn amn\ opgespoord goed. — an
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* O
oji om (Eiji\

ihniKnn\ een teelten o/* bewijs opleveren; aan tee-

kens zoeken te herkennen, spoor zoeken, opsporen;

zoeken te ontdekken; onderzoeken, onderzoek doen.

ihii asn asli 001/1 \ aan teekens te herkennen; ontdekt,

bewezen, gebleken. — on asn ojji \ mv. — tutitnasn

<Kn/j\ het opleveren van een bewijs; het opsporen,

enz. — asn a^n om on n\ wat tot bewijs dient, teeken,

kenteeken. — ajianasnoni onji\ middel tot ontdek-

king. — asnru asnam/i\ zie beneden,

asn\asn itrnn KN. iemands uitzigt of uiterlijk voorkomen;

eloquent, welsprekend; ook naam van een wilden

en KI.

<n asii z <ri asn z anyi\ kn. naam van een zeeschelp, en van

het dier, dat er in leeft,

asn asn om \ eign. van Gatoetkatja in zijn jeugd.

asnasnru\ en onasnoui\ Zie bij om rui . I.

asnasnasnji\ zie bij asn asn o >

asï7«sï?*j7^\kn. geheel door, gesneden, gebroken, gesto-

ken; geheel door {of uit) gelezen; geheel weg; af-

gedaan (grondv. asruKia\ vrg. ^lontKi/j en asn asn

ojm) ) . asn asn iki ,uv (ha \N
.
, (uii (un iki (en op on n\ K. , het

doorbreken (aanbreken) van den d^g. asiiasnrqcKi asn

ann\ poet. hetz. {vrg. cm <ni oo aso asn (Kin). — an asn

ojiji\ doorsnijden, doorbreken, doorvreten; iets tot

spr.

(ki tui cm (ha (un (Ki /i\ de geheele nacht door. Zoo ook

het einde toe volbrengen, an asn (ki rli arn <e.i <

w
o

enkel (Ki asn (kjji\ bv. ito rj rti ikii tun ckiji\ de geheele

nacht door waken ; nri oni z iki (ki asii (kii\ en mi iki n (ei
^

anasnajifi\ — (Hi (uii (ki _b*\ mv. doorsnijden, bv. tou-

wen. — (ui (ki ruil (kiijt\ het doorsnijden, enz.; ook

een doorsnij der, van een wapen, dat ook het hard-

ste doorsnijdt, mn rti (ukhjiuii (ki n\ de wetenschap om

{door een toovermiddel) een wapen zoo doorsnijdend

te maken. — ntasiiasn(Koji\ ongebr.; ion asniKins door

iets heen gaan, zooals een pad dat door een veld

loopt ; er geheel door; gelijk uitkomen, bv. van een

onderzoek met dat van een ander,

(uu run ki n\ kn. van die hoedanigheid, dat iets scherps

of een kogel er door heen gaat, door te snijden,

snijdbaar, te wonden, kwetsbaar, verwondbaar {vrg.

(mi asn (Kyi en asnassi tuin) ; ook goed of juist uitko-

men, niet falen, van iemands woord {vrg. asnfhii

(Kijp II.), en zva. djiapW Verder KI. van (Koon asn n\

u -j • • • OH ..
DesnijQems van een meisje. — an (uii,ki,j\ eijeren

uitbroeijen; uitkomen, van een ei, dat uitgebroeid

is; fg. uitkomen, blijken waarheid te zijn; ook dui-

delijk, zva. (kji,u)\ bv. van schrift. — asii asn oji ^a

anji\ het uitgebroeide.

° ° T o o
(Uti asn (Kyj\ 1. KW. zva. on mii ri cuii ckiji\ — ithu (uii(Kin

r O O , ,
of asnniasn(Kojj\KVf. zva. w asiiri asiitKijj \Kl$. de drup,

benaming van de plaats achter een huis onder het

uitstekende afdak, waar het regenwater afdruipt

{vrg. asn asii (u^/j); ook wel van den rand van een

regenscherm. (u^i((hi>a±>i(Kyi\ druipende rots , druip-

steen, (uii (ki (l,iï\(uii asn (kqji\ onder den dakdrup. —
(iHKbn (Ki

/i
of (kt~h asn (ki/i\ onder de iasn asn (Kiin gaan

slapen, een wijze van cun ajiw — asnnnasn(Ko^Aona\

de plaats op den grond onder den dakdrup.

na a o q 7 y o
. (hii asn (Kyj\ gew. cm asn asn (koji\ ook wel ioji asn

asn (kq/i\ kn. juist, nauwkeurig, juist treffend, doel-

treffend, nri nri ^ oji asn asn (koji\ een juist, nauwkeurig

en regtvaardig beheer, aji asn asn iki 'T) omajnauiasi ann \

de juiste weg naar de andere wereld. — ceji asii asai

(Kon\ regt voor de vuist spreken; opregt handelen.

O O - Q Q— (EjI asn asn (kq ^aoi kh \ of ue/i asn asn oji ^aoi ooi \ ma-

ken dat iets juist of nauwkeurig is; juist opgeven;

... o o . . ., ..

juist opnemen. — ajuhihiKKi^ vizier, mikijzer op

een geweer, asn asn a.o(Hiasi)ri(Ki^A\ juist schieten.

III. asnasn(Kijj\Ki^. incarnatie (vleesch- q/*mensch-

wording) van een godheid of den geest van een af-

, 7 o a a
gestorvene , bv. la^JTRcam m. asn asn <ri (ki ^a om asi ni tui

n-^NN — aateti(Ki/i\ zich incarneren {vrq. aq.Kn); ook

geheel gaar gekookte en gezuiverde suiker in pot-

ten of vormen afgieten. — a<i 0^,11 (ki „bsu in iets, bv.

een tijger, zich incarneren, arnasn asn(Ki^ia<ia\ be-

zield door een godheid of geest. — anasinui^A

ria<ii\ een ziel doen verhuizen in een lichaam, met

een ziel een lichaam bezielen. — asn <&i asn ckoji\ ge-

ïncarneerd. — asn asn (ki ^#.nnji\ in een vorm afge-

goten of af te gietene suiker. — oji on asn (ki ^mkiji\

middel {of kunst) om zich te incarneren; vorm

{pot of halve kokosdop) om suiker in af te gieten;

ook plaats waar de suiker in vormen afgegoten

wordt. Zoo ook bij verk. on asn (ki ^a anji\

asn asn (ki a\ asijasiKKij of asrj\on on,j\ KN. droog uitge-

perst, uitgewrongen of uitgedropen, zoodat al het

vocht er uit is; ook van een geslagt beest, wan-

neer al het bloed er uitgeloopen is, en geheelenal

uitgeperst of uitgedropen, van het vocht dat er-

gens uitgeperst ivordt {xoaarsch. voor osii/ki (ki a\

23



354 «^w W
Vrg. a^iasnn en 'U){\). — &aasnoj)/i\ enz., iets droog

uitpersen of uitwringen. — tiq asn tui ^*\ enz., mv.

— aqasnaji^Aonani\ maken dat iets geheel droog

wordt of dat al het vocht er uitloopt.

(isïj (tsri (mjis kn. dunne reepjes hamboe tot bindsel. asn

asn, (k/} ak < met lange steken genaaid. — kiasn-aJi/i\

zulk een bindsel maken; iets daarmee binden, hech-

ten, rijgen of doorsteken. — (Niasn^oJi *&\ mv. —
asr),iisr)(K<i^i(Hiji\ wat met zulk bindsel te binden, te

rijgen, gebonden, geregen of doorgestoken is.

<n asm on asn ojiji\ kn. gedruppel; drup, droppel; uit de

suiker gedruppelde stroop {vrg. afriarCi\ af7'T7? ^
cHrifvrm): geheel overeenkomen, volkomen overeen

-

stemmen, van een afschrift of nateekening met het

origineel , of van twee verklaringen of berekening-

en; juist uitkomen, van een voorzegging (vrg. anon * .
asnoJijjs asnnnQJiji\ onajizonaJizamn en ona^izoicmiz).

cm asn <> 0^.1 on asn on asn ojiji\ een druppel bloed. — oncm

onn5ncK.rij) en asn 11 (ei on asn tui n\ druppen, druppelen,

druipen. — on a-non asna^i^i\ iets bedruppelen , ojtiets

druppelen of druipen ; met iets volkomen overeen-

stemmen. — fnthnrn(isn(h,i^Am:hn}\ iets ergens op la-

ten druppelen, met iets bedruppelen. — on asnn asn

(K.yy\ druppelen; ingezet of ingelegd met edelgesteen-

ten {vrg. arn (uionohn^in). — on ion on asn a^in\ iets met

edelgesteenten bezetten, oen on .asnonasn(K,iji\ ingezet of

ingelegd met edelgesteenten.

O o
rn osman asm ojiji \ KW. zva. oji 1:1 asnji en tru <&i ~i iuyi\

\ ten arvi on asm on asn z ojiji \ spr.

asnasnaji\ zva. asnasnajn\ zie asn^ojnw

oriasnzonasm(vi(ynj)\ zva. on asm ori asm <> om on n x zie bij

on asn z ^ w

asnobiKHn zie bij asiiasnn\

asn asn trui ijmlts. spaander, spaanders, van hout; schaaf-

sel, krullen van het schaven; spaandertjes, uitsnij-

sel, van metalen bij het graveren; fig. verdienste,

waardoor iemand zich in zijn betrekking verdienste-

lijk betoond heeft {vrg. anji(tnasnn). asnasntnarui\

naar de spaanders,/^, voor te oordeelen naar het-

geen er vroeger gebeurd is. asn asn trui ~JioJi^ajn.(Kijp

schaafkrullen. (ETrfiaziasnasii(njij)\ spr.

asn asn <rup kn. vast ingedrukt, stijf volgestopt; digt

aaneen; veel, in menigte {vrg. ajiasntrvijj en a^as:

arvfjj); ook naam van een meelkost , bereid uitkelan

en geraspte kokosnoot, stijf geklutst en in koekjes

eden, die geroosterd gegeten worden. asn asn

(iuixbt \ een dergelijke kost van pisang bereid. —
mabhirvui- indrukken, inpersen; inprenten; verze-

keren, een zaak bevestigen.

asYjisna-ujix kn. stip, stippel, spikkel, gespikkeld, ge-

vlekt; iets om op een klein plekje iets af te tippen

of te deppen, asriasn (rviasn ax^\ met veel spikkels of

vlekken. (eji oji on asn run \ gevlekte tijger, panter.

iajïasnasnaijyi\ gespikkelde bamboe, asn asn ru Za a?,t

oji^\ van digt bij (a bout portant) schieten of gooi-

jen. — a<iisn,rujj\ stippelen; ergens even iustip-

pen; iets aftippen of deppen; iels aanstippen, even

aanteekenen. tin asn orui ~ji asn tui ^m tui ao) t vin \ van digt-

bij schieten. — onasnru\ mv.— on-asyj ru on aai \ iets

gestippeld maken; iets ergens even instippen; met

iets even aanraken.

on asn zon asm iui\KN. spaak of boom van hout of bam-

boe om kracht bij te zetten, iets op te heffen of

voort te duwen {vrg. on arm ruin en ajïi,nn auin). rrui

a.lionastizonasinanj)n\ een tweede brief tot nader aan-

drang van een zaak. oiji(hwasnnr)ria<izonasiiz(n,iji\ een

van wege de overheid gegeven bevelschrift aan de

politie tot inhechtenisneming van een vervolgeling.

— rnnnzriasm ru/j\ iets met een boom opheffen of

voortduwen; aandringen, aanzetten; ook zva. on

asnanjiji\

asn ttsn Oj1ji\ zva. asn asn icnn\

«snashiuavKS. vast, vast staande, vast bepaald of be-

sloten; bevestigd, bekrachtigd, geconstateerd, zoo-

dat het vast staat; vast staan; het staat vast; blij-

ven, voor vast blijven {grondv. aónajijis vrg. asnifn

. o O Ci , O O
ojiji). ttoTEiiaSnasn ajiii of ojj orui lUifcii ajin\ naam van

een ongesteldheid van de huid, die eerst onzigt-

baar stekend en brandend jeukt en later bulten

vormt. anasn ajin\ goed sluitend, vast zittend,

bv. van een hoed op het hoofd; stijf drukkend,

niet met een losse hand, bv. roskammen. — tui&n

oJi~ji\ iets bevestigen; zich bevestigen, bv. van iets

wat voorzegd was; verzekering geven; aan iets {bv.

een belofte) zich houden, het getrouw nakomen;

overeenkomstig iets zich gedragen ofhandelen; over-

eenkomstig iets; de post van een voorganger waar-

nemen; aan iemand zich houden, bv. aan iemand,

die zijn schulden wil betalen, asn asn aji an asn out ~i

aojj\ elkander van weerskanten verzekering geven.
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n o
aai ton asn oji ~^i aan\ pass., ook gehouden zijn, bv.

o?« te betalen. — aa asn aji-^iriaai \ iets vast zetten,

vast drukken, vaster aandrukken; iets in stand doen

blijven; iets vaststellen; iets bekrachtigen; iets con-

stateren; iemand bevestigen in zijn post ; iemand

vast voor iets houden, bv. voor een dief; omtrent

iemand iets voor geconstateerd houden of als gecon-

stateerd verklaren, na asn toi ^i nq aai toicnpi^\ iemand

in zijn vorigen rang of post herstellen.

o o -, ,.. ... j, O
ihii.Lu (u>j]\K.'N. 1. digt aan- or op-een, zva. asiiaa^HKi

atoi\ bv. a&aKtrwasnaJi/js 2. iets in bewaring geven;

deponeren bij iemand, toevertrouwen aan iemands

zorg; iets in commissie meegeven aan iemand om

te bezorgen, of geld om er iets voor te koopen. —
mam tui -jW iemand iets in bewaring geven, toever-

• • a o Q
trouwen of m commissie meegeven. — tHitonaji^i

/ri,Mn iets in bewaring geven aan iemand; iets

toevertrouwen aan iemands zorg; iets in commissie

meegeven aan iemand; iemand opdragen aan de

verantwoordelijkheid van een ander. — tonton tui ~-i

aan\ wat in bewaring gegeven of aan de zorg van

een ander toevertrouwd wordt; ook een meisje, dat,

door een aanzienlijk persoon zwanger gemaakt, aan

een van zijn ondergeschikten gegeven wordt om het

te trouwen, tun aa ajii ton ton toi ~~i aaji \ m deposito

,

bewaring, zich bevinden.

O O
(isr]risrj (ui.pKS. deksel, capsule (vrg. aai firn tuijj) j stop,

kurk (vrg. a^avi struin}-, het aangezigt met den slui-

jer bedekken; de neus toestoppen; digt, gesloten

(vrg. ton tun t&iji en toiaaasnjj). to~n
i

to~niui'nxni^\ geneei

digt, bv. omheind. axitEacrnasnasntoimrnoJi^Atonitn

tru3n~ih2^ii\ tot aan het uiteinde van deze maand.

asn asn (Li icji aaiji en asn ton l? t) ^ Ojii aan of enïcel aan

t» >tov aaji\ namen van twee verschillende boomge-

wassen, waarvan het hout alleen tot brandhout

dient. — aaasnajiji\ iets digt maken, sluiten, ver-

zegelen, omsluiten; ook wel zva. toi on asn a\ en

iemand opsluiten, gevangen zetten. — masnaji^i\

mv., en iets bedekken of bedekt houden; ook zva.

o O o
, . .

cel aa arn w — tiQa5ntui^/Tntirn\ met zeis een voor-

werp bedekken of digt maken. — oji aaasn ajin\ het

sluiten enz. , en de sluiter, die een rij besluit, de

laatste; slot, einde, an.cn ajiaaasn toijjs de laatste

van de propheten (d. i. Mohammed),

tisn tol, toi \ tonasntui\ en verk. asn toi \ Ml. kn. echter, !

O O

evenwel, zva. ttiritown aniajpiini\ of nri asn aji ri nxi

<naa (Sier. t ai dpi).

ton torjfj , kw. zva. ton on ton \\

asiiasiicmji\ kn. onverschrokken, onversaagd, ferm,

cordaat, fier, moedig. — aaasncmtnwns zich cor-

opltoiiimrrjiMiiruntoitrniKi w

(fe«iW)tm^\KN. 1. zva. asnasncmjj\ 2. aanhoudend ge-

klop, getof of getik op een geng , bekken, bëdoeg

,

tongtong of ander instrument , niet om muziek te

maken, maar om een sein te geven, tot teeken van

gevaar , tot zamenroeping , enz.; het geslagen wor-

den van een kleine bëdoeg bij zon- en maan-eclip-

sen, op den tienden van de maand Bësar, 's

morgens om half acht, tot teeken, dat de vasten

geëindigd is. 3. vast op het water liggen, van een

vaartuig, asn asn cm asn cmji\ onbedeesd en onversaagd.

— aaasiicmn\ op een gong, bëdoeg of eenig ander

instrument aanhoudend slaan of kloppen, zooals om
. on o

een sein te geven. — mi asn cm \ om tets op eenig

instrument aanhoudend slaan (vrg. aaasn^ri). —. aai

asncmtHyi\ geklop ergens op tot sein of teeken van

gevaar.

asn asn cm n\ kn. beterschap, verligting, van een ziekte

of smart (vrg. toia.ii).

asnasn
i

cm
J
uN., «si toi cm\ in de spreekt, ook anem\ k.,

tot aan het einde; gekomen of aangekomen waar

iemand wezen wil of iets wezen moet; tot aan iels

toe (vrg. osn.t&iaavs en dsn aai aan) ; ook vervolg van

iets, om het namelijk ten einde te brengen, ojhiji

asnamji\ ten einde; tot voldoening, genoeg (naar

wensch of verlangen). — IK
]i'

tFn
i

a
?yi

s ton ap cm \ het

met iets tot het einde brengen; tot het uiterste,

het hoogst mogelijke toe; het ten volle of tot vol-

doening bereiken. (Kitoiaatoiasncmji of aqasncm^i

aaaa\ den geheelen dag door (vrg. iEi;uiasnn). »q

asncmoTi^nri ton \ of af) asn cm ~n n cm (in ajj ski oji aai aan\

hij had een pret tot er aan toe! hij had de grootst

mogelijke pret. — an,asncm\ ton aa on cm aa\ aan het

verlangen, of den wensch van iemand voldoen; be-

reiken, inhalen, wat men achternagaat; het rooi-

jen, het gedaan krijgen. a<ntonri\sncm^aaji\ aannam cm

aap zijn verlangen of wensch voldaan krijgen; ook

bereikt
,
gerooid. — na asn

j

<rn ri tai \ ajn yn vi cm aai ~m

,k)i aan of a,v aa toi riem aai ~m kn aaji\ voldoening ge-

ven aan zijn wensch of verlangen; iets, bv. zijn

23*
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togt , voortzetten of vervolgen , om het ten einde

te brengen.

on am z r) asn z cm a\ zie bij ri am z cm n\

asnasnampKN. klop, slag; ook stomp, van een stoo-

tend beest ; iets om mee te Hoppen, zooals een stuk

hout (grondv. amama\ vrg. (fhnasnama). — anasn

.rrr7^\ kloppen, slaan; stompen; uitkloppen; ook

zva. (Hixrn?\\ \ari amamai^icnrri ajijj\ met de liand op

scherp (wapens) kloppen, on asn am _ n cm (ki amj\ te-

gen het strand slaan, van een zware golf. — anasn

o7n\ mv., en nauwkeurig onderzoek doen, huison-

derzoek doen. .?/7 asn om amyn aji z \ onderzoek doen op

het lijf van iemand, door hem overal te betasten en

de Meeren uit te trekken. — cm asn amoiam\ met
co '

iets kloppen. — jjiasiiasna7n/j of asnni asnamji\ de

klopping van het hart. — tanamamjj of (toni asn

amji\ kloppen, van het hart, en van een zoo ont-

steld mensch, dat hem het hart klopt. — Zoo ook

asnu^iasnarnjj\ — urn asn om \ hartklopping veroor-

zakend. — < as)i iw am im/j of asn ^r> asn am aa n\ aan-

houdend kloppen, van het hart; hartklopping heb-

ben, ajn t\,i cki ^n asn am <ni a\ een bosch van laag hout
«**, ca UI o

en kreupelhout, kreupelbosch, voorbosch, anders

a„ o/
ojnrLitKi^i crnw

isn.i-h]\ zierÓV maJin^ ook grondv. van mofiajin

en asnasnoJ)/)\

O
Kf

tisnMji\ zva. asna^)a\

O -. Q Q ~ O
l;;?.? /i\ 1. verk. van asnasnajijt\ 2. KW. asniKfi/j en ,£?

iL / 1 (Ka f)\ ZVa. (L 77 IJ) £ ?

,

ajn aJs)a^i\ en oji oji\ \ /l??

«swff^N kn., koud, in een hoogen graad, zoodat

men er van siddert (vrg. (unajtcean\ ojnannajia en

ama.j)aJ\ Sd. tiïs, koud, koel; asii^na^ia\ koud

dat men rilt), osiickoo^^ geheel koud, van eten dat

koud geworden is ; stil, van een gezelschap, waar

het niet levendig is; ook sidderen, van beangstheid

(vrg. cm (bi asn). a.irni^o ck9ji\ de koorts, als ziekte.

— 07i asn (Ki ^k\ sterk verkoelend; de koorts veroor-

zakend. — amasniKi^anp van de koude lijden;

van koude bibberen. auimamasnfKi^Khn^ de koorts

hebben (vrg. omoj) z.i (NT/i). — impjaüta^ in de koel-

te, op een koele plaats, zitten om zich te verkoe-

een koele schuilplaats tegen de hitte van den dag.

*sr
Jl

!K
l/l

s
'

K-'w - zva - <n-asn(Ki/i\ ry asn rn asn (kjjj\ ojkekkiji en

nAxm asn ,^\kn. 1. afkomst, oorsprong (vrg. asn min);

len. — w}fia±i{Ki^i.(Hi /
<)\ een plaats tot verkoeling,

afstammeling, kroost, kind (vrg. asn ~n (ma en asn ? );

van echt ras, van zuiver bloed. 2. asnajia\ £m isn

(Kijf of WHasrioJijp afgedropen, uitgedropen; afge-

droogd, droog door uitdruiping , afdruiping of af-

drooging van iets daar vocht in of aan geweest is

{vrg. asrj asn (koji\ ajnaji?\ cmn,\ amam\ en amiKi

asnji). — 07iasn(Kaji\ iets droogen door het vocht er

uit of af te laten druipen , ook door het te droo-

gen te leggen of met iets af te droogen; afdroo-

gen. — a7iasn(Ki^ii.onam\ iets doen droogen, door

het te droogen te zetten of te hangen; met iets af-

droogen; voor iema?id droogen

droogen, enz.

\Jio7iasncKyi\ het

O
(tsrj. f&l »^/l> zva. oji oTiasn (k<iji\ asn

asn (ki _b* (Hij \ afgeleid

,

van zijn oorsprong ontleend; afstammeling. ^ritmi

amasnji en auiam asna\

asn (ki^& aria of om (KV(K1^A(H1/ afgedropen

water, water dat door een dam heendruipt, of dat

van een rijstveld op een ander afdruipt door een in

de bedijking gemaakte opening. — am asn cei (ki ^a

ana\ zva. am asn nia^j^a aria \

or)osn(Kin\ kn. klanknabootsend woord voor het geluid

van een neérvallenden druppel, grondw. van nn asn

oi asn (Kia en ai am <n asn (kijjx Vrg. asn. Ma).

aiasnz(Kijj\ kn. in zamenstelling , anders ajnriasnzKfi^

hard. am iti on asn z ki n\ hard hout. am -h (of act thn

(Kranjj)(r)asm!Kijt\ edelgesteenten en edele metalen

(vrg. nrt (uj Jil'n ojioji). — (ei ai asn z (ki ^aoi am \ iets

hard maken, harden, bv. ijzer. — ai asnza^)^A.ann\

iets hards ; K. van ifc» ki \ en van am axi \\ \ am ni (of

rjamzw) riamzri(MZ(Kij=*.(hnji\ zva. am to n asnz (koj\

o . ... a o
asn (ki ^ \ zie bij ajwKiqw

o
Oin(K±\ zie asnfKiw

asnoJiamn\ 1. kw. zva. ^ij-n-D (Ml. meer). 2. ki. van

L7L7N en aj)o.j)ama\

asn^)am/j\ Ar. kn. helderziende, van een ziener, zva.

o o
rnn (Ar. ,*:j

t\^j, waarmaking). — ana^am

o j
"

aihrn\ zva. 07m ia am ai am\\

asn (Ki ^&(hna\ zie bij osn(Kyi\

on asn z (Ki ^Ann n , zie bij ai asnz (Kip

snp

heil, door God behoed (Ar. .j0.awJ behouding, be-

houd). — on (Kiea Ti am \ iemand teregtbrengen, zoo-

dat hij behouden komt waar hij vjezen moet ; voor

iemand het teregtbrengen, zoodat hem geen kwaad

van iets overkomt.

asn (ki (£7i\KN. zva. oji arm avi asn/j\ behouden, zonder on-
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-&nn\ zva. asn^ae:axtji {Ar. tasaddjoed,(IS)) Kiaai

bidding).

ïi) in oj) aaj)\ Holl. testament {vrg. tma^iaAaaspa).

'm ik.1 aayj \ kn. , ui ra ui nfl aan \ ki. , bril {Pers. tj a sj-

rnah). qji Oëh qji ttcnji\ zoo groot als een brilleglas.
C

asntk/i hn asn\ asn ui 7,77 n vi * ,hii j en ,l/7 k; k/; ^/ja o 6 o ca t < ^ O' o- o

fa*** «is*
asnam I. n., asn tui \ K., zoet, zonder bijsmaak, £«»

water; krachteloos, zonder uitwerking; onschadelijk

{vrg. asnaji); kw. asn u)\ zva. umu\ tegengift.

— mu\ kn. zV£s, zooals een vergift, krachteloos

maken; ot. een tegengift gebruiken. {Een ander

aaien zie loven). — ui in ui\ ajiaaka\ het krachte-

loos maken ; middel tot tegengift.

II. asntui\ N., asn(ui\ K., wat iemand vraagt voor

iets, dat hij te koop biedt; iets te koop bieden, uit-

venten, uitroepen, ani asn aj}\ asnasnaji\ venten, wa-

ren uitventen. ntJizTiintii t»\ zijn waar niet uit-

venten, niets te koop bieden als een uitventer, ui

nnasnajKeay hoeveel vraag je er voor ? — aaajiaa^

>., aa<ni:>Ki\ k. , .17777 n i~m oji^a.\ ki., iemand iets

aanbieden, presenteren, te koop, tot geschenk, of

om er van te gebruiken; iemand iets voorhouden.

— aa ut vn ~?; n hu \ enz. , iets aanbieden
,
presente-

ren of voorhouden aan iemand, aa tuiaai ~n ri hnm
rnuinKi zijn werk aanbieden aan iemand, presen-

teren om voor iemand'te werken.— xsn asn aaji\ zie ben.

III. zie bij iunasnaj)\\

o
asn ui - zie asn tjjvs

looi. — Om ui \ (ei ni ki ui ^ \ schoonvader of

asn ui \ kw. zva. <un t&i anjin\ aa ui\ ergens het wa-

ter uitscheppen, uithoozen {vrg. ojiajndsnn).

asnun\ N., ki hi >\ k., aiiui^\ kd., oud, bejaard {vrg.

un is)); volwassen, van een mensch, veldgewassen

en vruchten; goed gekookt, doorgekookt, van wa-

ter ; gaar, van vloeibare kooksels ; donker, van kleu-

ren; (niet steil, weinig hellend, van een dak; vrg.

QJH8i~Jif\ J.). tj} asn oji aai \ zoo oud als ik ben.

in êi i isn ui \ of n isi z 121 un vfi \ bejaard , volwassen

,

mensch; ouder, ouders, vader of moeder of ouder

bloedverwant, n i2)zuin.isiisni2)\ oude lui; iemands

oudeluï. asn 12) n-> is) \ of ?? ómti wm asn \ kw. een vis-

scher. asnuiunni\ kw. een vogelaar, vogelvanger;

kn. een tijgervanger in dienst van den Vorst. ui

isnisr^ ui- hoog zwanger, ui2xïi2i\ ffoud van fijn al-

schoonmoeder; schoonouders. — wiaraux., hu

o C) o a o o O n(ekkiui^\ k., ajiaqasnaji\ ui Kia^) a_i ^\ KI., de per-

soon, die bij een hoofd als de oudste beschouwd

wordt of de hoogste in aanzien is, en ook bij af-

wezigheid van het hoofd zijn plaatsbekleeder is.

o a o o C) , , , ,

ajiaaasnaji\ ajiaaajiaji^ de oudsten ennoogstenm

aanzien aan het hof van den Vorst, die ook den

Vorst bij gelegenheid vertegenvioordigen. a,iriizi^>i

o Ci • , .. aanw£njm\ zie bij a^i-ri xnni va/]\ en ,ï)
(
mmj t/;j

(L7 ? \ bij (Ei ioa w > asn ui om aa \ of asn tlim aa \ KW.

o o O
asn ui n ia -n is> \ en ui wiisn isiw — asnasnaji\

O a O O
hl hl 12) 'Ki \ nn 301 ui

^

fr~}.Kj}a_iq\ iemand die als de oudste beschouwd en

in zaken van aanbelang vooral geraadpleegd wordt.

— .h.i 12) ki \ 1211) oji .? un \ over iets als oudste het

toezigt of beheer hebben.

aSn\ in een twist van kinders zich inlaten en voor

zijn kind partij trekken, van ouders. — aqmiaai-m

tnaan\ vrm 1 1 ? hn hu ja,n\ iets oud of ouder, of don-

kerder van kleur, maken; goud van beter allooi

maken. — oji \ji 9tmaan\ ouderdom. G. — aaioJiaji >

/i_//?ff<7fl\KN. het gebied en de landen van de oudere

prinsen van het vorstelijk huis, in tegenstelling van

het gebied en de landen van den 'Kroonprins , aai

ni ki i ei ki i genoemd, oji ki in aan k) li j hii aa p de

oudere prinsen van het vorstelijk huis, die ouder

in graad van bloedverwantschap zijn, dan de Vorst zelf.

isn 12) >\ zie isn o^w

.1577 i2j ^ kn. , asnajijsKD.., groeijen, wassen; opschieten,

uitschieten; leven; wat groeit en leeft; schepsel;

kroost, kind {vrg. is)is){\ en ui hij n )
/j) ; fig. bij

iemand opkomen, van een voornemen {vrg. asn gei

auii); ook een stijl op een midden-dwarsbalk in een

gebindte, daar de nokbalk op steunt, nokstut. tui

asncci^asnaji^ op de helft van zijn groei o/leeftijd,

op middelbare jaren. ^icrnasnaj)^\ het leven afsnij-

den. .7J7 1,7 1577 ui ? \ iemand naar het leven staan, i.i

(Ti i2) ir/) is) <? \ kroost hebben, asn uj q vi asn uiiaa rti \

verstandsontwikkeling, van iemand die verstand be-

gint te krijgen. ,hii a,w n èi t isii as)s \ de levensver-

zorger, d. i. God. asnaji?as7iasn\ benaming van een

soort van grijs linnen, aan beide einden met wit

of lichtblauw geboord. asnaamasjL^ zie bij asn aaw

\ isij nn {of uk E) ) isn is) ^ un n ki rhi \ en aai 11 Ei in
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^uxmjj,

cm
Hff ^,^ sPr - — ^ ^l ^i ?

N zva -
' «5ï7 '£-> «sw ^ *# den

zin van mensch. oj) rn cmi % rn om cm) asnceicui^s alles

wat leeft. — cmcujyajn\ iets begroeijen, opi^groei-

jen; kroost, kindereu hebben, cmi asn cut? tun tmji\ be-

groeid, cmi asn ojj^ ojn cmmj\ spr. — ihrt>cu),q cunr) mi \

iets doen groeijen of opschieten; iets doen opkomen

lij iemand, cm mi <> <uri rn cm) cu> a^ \ of enkel m cui 9 om

(nun\ kroost verwekken. — asn cui % a/n cmji of asn

asn aJj,^ asn cm n\ gewassen; ook zva. asicmn tij) a<iji\

onkruid.

asn mi ao /t\ KW. 1. aanbieding, aanbod (van asn tui). 2.

KW. en KN. zva. <n amz ri ttin\ of aiasnzrixjiizas)cmji\

(misse/den eig. bij onderwerping den overwinnaar

aangeboden). 3. KW. zva. 9rniKna<riiKn\\ asn hj) cm «si

cuiri of as}inji<Kiaj)Miazi(Kij\K?(. schreijende aan ko-

men loopen; ook zva. an)as) m^m/i\ 4. zva. asn

o
asnw asn<iJiimthn{Mji\KT$. zva. arm on > asn «sn\ aange-

schoten, van een wild. \ a/n cm mi a.n as)) cu) ao clli ck.i \

spr. — mcu}mo\kw. aanbieden; brengen; gevangen

nemen, cm cu) r) cm ~/h z on \ zich zelf aanbieden, mi

nsncvtaajts zva. mi rnmnzaiojiizw ook zva. imiasn

rn asn 2 cm/j\ \ mtj asn (Ui cm ni \ of verb. mi asn asn un nrt \

averij krijgen door te stooten op een rots. — aaajt

o . o
cm \ zva. <un ai een z -rt una z ast w

aai rn cui z cmj) \ KN. bij of wesp (vrg. rn <mi z <êt). asn rnm z

cmar)\ of asn oei cm z rim z a_.mm /i\ honingbij. asnrntuiz
(LJ (1

' ' (aJ
'~y

cm\ de boschbij. asnviajtzmcbiasnji\ een lange dun-

ne wesp. as)i rn aj) z ii cm z a<i\ naam van een soort van

wesp, en festoen of roset, uitgesneden figuur in het

midden van den middelsten balk onder de zoldering

van een pendapa. — cm rn cm z cm /i\ gelijk een bij of

wesp. cmoiuizm azt asnn\ gelijk een këmitwesp, zoo

dun van middellijf. — asoi cei nn ui zm ft of asn ten

rnccizcmn\ gonzend als van een bijezwerm, van de

markt op het uur, van 10 tot 11, als het er op

het drukst is.

asn*jiimji\ KN. heer, mijnheer, titel van Europeanen

en Arabieren, als ook van hadjïs; ook als vrnw.

van de 2de persoon. Ook wordt het gebruikt bij het

aanspreken van een godheid. (Het is afgeleid van

asnaji\ zoodat het in zijn eig. beteekenis overeen-

stemt met het Ar. Sjeich en het Europesche senior,

seigneur), ajinnasnaji (m ut 'm a\ de heeren (de Euro-

peanen en halfbloed Europeanen), asn ui nrj cm om aji

oj7) cm rn ?7} z ce i % \ is Mijnheer thuis ? asn ut cm aso tm cmn

\

een zoogenaamde Mijnheer (zooals een Arabier of

hadji).

asniuitMji\¥3S. verbindend voegwoord zva. ajnasnnsi\ cei

CV O O Q o
cv) % \ en cm asn \\ — Oj) asn aj) cmji \ asn oji asn, oji cm n en

IMisn.v)cm/}\ kw. en als deftige uitdrukking , hetz.

asn ,ut\ KN. krachteloos, zonder uitwerking, onschade-

lijk (vrg. ajiiai); onvatbaar voor de kracht of in-

vloed van iets schadelijks, zooals vergift, besmet-

ting en tooverij (vrg. asn cui);
fig. er tegen kunnen,

iets kunnen verdragen. — moji\ zva. imajtw —
ajtihnaj)\ zva. a.rtaoiV}\ \ oji tm tv) ok rn ,ei\ naam van

een geneeskrachtig gewas, dat als bloedstelpend

middel gebruikt wordt. — asn cui oji cmjj\ opgezwol-

len beenen hebben, van een kraamvrouw.

asnaji\ 1. kn. uitgestrooid, verstrooid, verspreid

(grondv. ,o, v vrg. oji tot). 2. asncui\ of dsnasncaj^

KW. zva. om cm cmmn of a:n urj cm cmn\ cmcui.\ KN.

zva. X7rmjj.\ strooijen, zaaijen; verspreiden, cmoasn

ajj\ onder een menigte met de anderen verward ra-

ken, voor een verkeerde gehouden, niet onderkend

enworden of te onderscheiden zijn (vrg. cknoj)03i\

cunnjf). — cmasinir)

asn aj},\ KN . slagtoffer.

il"H.U\IW. ZVa. (K)CE1~}\

o /
asm (Ei -ïw

cm aj),ni rt (mi \ zva. azmcLj),nirnMt\ — cui

en on nn rn am z mi n\ — asn ,ei

Da/ O o /
Mnasïtcat\ en M)asncu)\ ver-

doold; in het ongereede geraakt, op zijde gelegd,

ij/ / O o . O o /
verlegd (vrg. rnunimcmi en mi OïiicKnaxi/]). Mitkiin

ihiiTj)^ al meer en meer van de weg afraken, Van

het eene dwaalspoor op het andere geraakt, hoe

langer hoe meer tot ellende vervallen; van iedereen

verschoven worden (vrg. thn aai oji asn tót).

2. —
M cu),mi\ zva. asm

asn ca mi /j\ KW. zva. *o)od^w KN. zva. aj)U)crnin

cum
i

ui hrn/j\ zva. cmcu)M)j\ —
o

as)Mi\\

asn et» Min\ KN. iets, zooals een kris, zwaard of lans,

om iemand of zich zelf te doorsteken en het leven

te benemen; doorstekinf-

— cmu)Min\ iet

zich zelf met een wapen doorsteken.

asn 03t Micrr)\

doorsteken.

zelfmoord.

O
asn (Ei cu) mi n\

asn usj mi ri \ k. , zie aj) aj)ann\

* asn z rn <U) z ?o; TjMi!) enrn as)i z rn cm 2 M)jj\ kn. een werpspies (vrg. asn cei imijj

asn VTLCEi^iMin). — rnm z rj cui z mi n of cm rn cmz r) as> z

cmiji\ een werpspies bezigen, met een werpspies

werpen. — rn (m z rncu)z mi \ iemand met een werp-

spies werpen. — rn asn z rn as) zmtem a\ met een werp-
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spies; met een werpspies te doorboren, eenscheldwoord.

(hl) IS) ! KT? El\ tfƒ J-77 (b// .i3> 9^7 /£? \ £» (bi hl M) f ? N KN.

sterke inspanning van krachten van een met won-

dermagt begaafde, om den geest in dien gespannen

en boog opgewonden toestand te brengen, waarin

iemand volgens Indische voorstellingen wonderen

kan verrigten {van asn of tunasn\ II. en u ™ tn\

Skr. Triwikrama is een benaming van God

Wisnoe , als die bij zekere gelegenheid in een ont-

zaglijk groote gestalte met drie stappen de drie we-

relden doorstapte. aSnasnasnoDi wntEnviafr\ zva. li

O o o
rn asn i emi ^nri mi arn cüi n &rn cmn \ — .mi ud hi mi cesi \

in een ontzaglijke gestalte veranderd.

osn asn aan man of asn <ui asn ruin\ ook asnasna<n.m/in\ Ar.

kn. zicb het hart vasthouden, om zich tegen iets,

bv. lachen, te verzetten; ook standvastigheid van

het hart in het zich verzetten tegen zijn lusten {Ar.

i\Sifi 5 t aw akko el, zijn toevertrouwen stellen; zich

verlaten). — mos» o<narL9<riMn\ het hart standvastig

maken, zich sterk houden.

asn ui mi ui
f
i\ Ar. kn. zich stil en gelaten onderwerpen

{Ar. , o ii

'

V , tawaqqoeph, stilstaan , zwijgen).

asn ui k),i\kx. aluin

.

astiajK^an\ kn. onheil, ramp, ongeluk, tegenspoed;

ongeluk of tegenspoeden hebben: ongelukkig {vrg.

h'nihiun); ongelukkig slagen; mislukken; vergeef-

sche moeite doen met iets, voor niet, bv. iets ge-

reed maken. — wï.£»»ji-i*\ ongelukkig maken, een

ongeluk aanbrengen of berokkenen, schaden; onge-

luk aanbrengend, ongelukkig makend, ongeluk ver-

oorzakend: schadelijk, gevaarlijk. emi asn ui ck.i ^smhi n\

een ongeluk hebben of lijden, door een ongeluk ge-

troffen worden; ongelukkig; verongelukt; ramp, te-

genspoed.

9snajio>nn\ kn. wat met iets, dat men doet, behaald,

verkregen of gewonnen wordt; voordeel {vrg. mw
<n*a)- asnafirUiiGnajio-Ja\ niet de moeite loonend,

vruchteloos. .™u.k)^,u?n)wn het loon (wat er

meê gewonnen wordt) is moeite. — wi owj;\ loo-

nen, beloonen; tot belooning voor moeite geven;

moeite loonend. — ajiasnasnajin of ui mi uim n\ be-

looning voor gedane moeite.

O
uo\ of nioo\ kw. weerstand bieden {vrg. n<n

O
asn asn ) . — cm asn ui K7 \ zva. asrn ie ? to ui w

«uui\ zie ti/.nww

asn ui ui a\ kn., omgang, omgang om den tempel te

Mekka; een omgang doen (Ar. t % \ .U . tdawdph);

iemand die rondgaat, rondreist {Ar. t dauv: dpli).

ii uuasn.ui ui
;p een met zijn waren rondloopend

koopmam.

isnüniizi\ KN. benaming van een onderwijkmeester te

Batavia {Holl. tweede, secundus?).

asnasnae:^\ kn. getrouw zich houden en blijven bij zijn

v)erk {Ar. tawaddjoeh, het aangezigt op of naar

iets rigten of gerigt houden).

iI5h,z3)\kn. de lucht, het luchtruim, zva. ajnajnunas)i\\

open, niet overschaduwd, een opene plaats; het

aanzien of uitzigt van iets, zooals het zich voor-

doet ; KW. aanschouwing {vrg. oji^oji}. uh ui zvi ^ uiï

asn ui \ en un cm ui ;> un un ui ui as ? asn cm mi "n \ spr.

— mui\ poet. zva. -cm iji \ aanschouwen, aanzien.

Hnasna5i\ kn. aangezien worden; te zien zijn; ook

naam van een gending. ,Mj.H))rjw?nV zie bij asn

asnarin\ — ooajiazirnaariy iets, zooals papier of ka-

toen, tegen het licht houden, om er de gebreken in

te ontdekken; iets gebruiken om iets te beschouwen,

bv. een gebrand glas, om er mee naar de zon te

zien. — ajianash\ het aanschouwen of beschouwen.

uiKiu)miru)\ naar mijn beschouwing, zooals ik de

zaak beschouw. — r«s»«5>\ zie boven.

(!5»«Ji\KW. zva. (Ki uiun /? en ojnart/iojniru {vrg. asn ui).

(P) o o 3- o., o— (Ki ui un \ zva. cm cki iscn \ en asi ? <_/ isi tli ui w —
ca

(F) Q^
ttcn/asn isi isa an^ zva. osn x.i oji rrn cm i en nn ?l/ isn hijj\

asn iLy"\KW. zva. a.n icïa.7) ilÏ\\ KN. schut; beschutting;

ook naam van een berg. as>i u> ui'iajiajn\ het boord

van een prauw {vrg. tisn(t>ï). — fmuïui\ iets be-

dekken, op zijde beschutten. — asnj(£niut\ zich op

den rand, op de zijde van iets bevinden.

KHo\0. uitzigt, voorkomen van iets ofiemand, hoe

het er uitziet, bv. goed of slecht {vrg. asniui). asn

unirsi ui ki^ii iz)\ het is hem al aan te zien, dat

hij slecht is. J.

asncisci\ KW. zva. unisi^ — ih~n asn ui hn asi\ KN. zva.

asn<ui\ zva. riasnzisiw

(ï5»«5r\ KN. kom, van aardewerk {vrg. arnasi\ nAam

oa.i\ di ri mi 2 mi i\ riacrm-nmn\ en OJinaa). nsn.vi

ui"xsn\ een kleine, fijne kom. osii ojj mi vcni cm \ een

kom van goud.

vi asm lt\kn. ledige plek of tusschenruimte in een reeks
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van gelijksoortige voorwerpen, bv. tusschen huizen

of in hekiverlc; poet. zva. ri >isnz n tiïizw — asnaji

<nasmaji\ ledig; met ledige handen; ijdel, nutteloos.

tnasnzrjtuiz\K^. ledig, vacant, niet aanwezig , opgehou-

den; ophouden, stilstaan; nalaten (Hoogd. unterlassen),

verzuimen; nagelaten , verzuimd (van al wat niet ge-

regeld doorgaat of voortgezet wordt. Vrg. riasnz

tui\ en (kiojj). rirnz'nriasnztnuiz\ geregeld, zon-

der verzuim; niet in gebreke blijven iets te doen.

— rianzriajizun\ iemand iets onthouden, dat hij

anders geregeld krijgt; niet in iets doen, wat er

anders geregeld in gedaan wordt; (iets ledig maken,

uitledigen. G.). tun n asn z ri oji z asi ihiji\ niet krijgen,

wat men geregeld ontvangen moet, gebrek lijden.

— ri ra z n ,ui z otin arn \ iets doen ophouden, zoodat

het niet geregeld plaats heeft ; iets, zooals een wacht,

verzuimen; van zijn post wegblijven.

asn ruin of asn asn ruin\ KN. naam van een soort van

waaijer-palmboom (Borassus nabelliforrnis) , waar-

van de bladen vroeger door de Javanen gebruikt

wierden om op te schrijven (vrg. on ren z oji rcnji en

rnruzihnw Skr. tdla, de Palmyra-boom. Vrg. om

tcn\ en tui ,ui rui cm a) . (Ki iUiiuiasn ,is7?.rL?£\ zoo dik

als de stam van een tal-boom. trcn iwj asn rui/p talboom.

asnrui\'SJN. zva. ccrazi%\ tunriti^iz\ asn tui tui n en tizi iei -ji

rui/i\ KN. bijënest, bijëkorf; honiggraat; bijëteelt

(Skr. tala, diepte, kuil, hel). Knoet asn trui \ een

soort van olie uit de fabeltijd , daar men zich meê

smeerde om zich onkwetsbaar te maken. — asn trui

asnaui\KW. duidelijk spreken; duidelijk hooren. —
O o

a,n asn tri.] \ KW. zva. oen asti uim ^ama \ \aai asn rui

tvia<j)\ spr.
O

ji asn rL?\KW. zva. uxri'~m\ tu\CEJi^\

en ttditui\ (Skr. pat dia, een hol, kloof). — ioji

asntrui\ zva. tzntEi^ en arntEfi (Skr. prat ala , een

van de zeven afdeelingen van de lagere gewesten).

nrui\ N. , ashouiruiji\ K., touw, koord, band, lijn;

leidsel {vrg. a<n trm no asnj\ asn ;ei ^i\ ^n rui \ ren ui \

en (iciabi); ook naam van een goudgewigt , zva. twee

biting of 12 saga, ongeveer 1,56 Ned. wigtje. oji

asnaui\ een kwart gulden, ajnasnrui\ binden; ver-

binden , zamenbinden. asn rui ri tèi i ui \ verslindend

touw, voor slang en tijger, aziamnasnarui (of tun asn

ac,)^itin\ kn. zich verhangen met een koord, tun

rui tui auf rui n kn. een halve of heele strik in iets,

zooals een touw , die gemakkelijk los te trekken is.

thaazntmtrua5i(KJitnAfl\ een wijze van den gordel om

te doen. amruiasnaMcmji\'&.
i asiituiru tuicm/j\E.., een

vaste knoop. — amasnrui\ kw. zva. rm xj <rrn asn n\

tuil mi ten .ui/jy im n um zm\ tun om arm \ en om riten asn w

O Q
-< thn asn trui asn rui oen asn r ui \ en tun asn rui on on ztr.i\ spr.

— thn ri rui rn\ ah(Kitiui\ iets binden, aanbinden,

zamenbinden, vastbinden, vastmaken, — trnrirui

ocn~jntnasn\ tm tui rui ikti,kijj\ iets ergens aan vast-

asn on aui an/i\ KN. eenbinden; met iets binden. tn aui (m/j

kwart gulden (vroeger een zesdehalf) in zilveren

munt. asn tn trui an/i of asn asn on rui aan \ N. , tuh ti^i tn. 1

aan of ,6/y bh tui rui mn\ K., bij elkander gebonden; met

elkander verbonden; verbindtenis , verbond, ver-

in o a o
ld yxi\K\f. zva. om asn <trnji\ asixsnsnji\ en Obtiiiw KN.

benaming van de muziek, die een Wajang- of to-

peng-vertooning voorafgaat en óp een furioso uit-

, o o
gaat. — ann,i\ kw. zva. thnnj\ \asntHrrti asn rui \

aanhoudend nagebootst worden.

<bnrui\KJX. scheur, berst, in den grond; gescheurd van

den grond, ain rui rn h.11 thn j\ de vrouwelijke schaam-

deelen. — m<tui\ scheuren, bersten. airi asn trui \ in

een scheur vastgeraakt, of vastgeklemd zitten.

l//7L?\N., tenm\K., drie; nommer drie; als attribuut

dikwijls asn asn rui of asn iün aui \ en asn a$n om \ of

a^iitbnamw vóór een naamw. in benamingen van één

hoeveelheid asn nrii \ en uncniw \asnam\KW. zva. oji

a .O * O O 0.0
(ftbï>\\ \ri uiziibii 7i? \ of thn asn rui \ en asna.11 tun cm \

of asinunam\ drie personen; als complement , met

zijn drieën. a.nrri (of\uncrh) asn tun cm /i\ drie jaar.

asn rui ui trti^\ ,un cm axi (kj \ dertig, asn rui (of fan cm )

cuntisntijijjs drie honderd, asn rui rui tu>ji\ asn cm tui n 1

tr-i/i\ dertien, asn rui (of asn cm) n_irrri\ drie-en-twin-

tig. asn trui (of asn cm) asn azt q\ derdehalf. asn trui (of

tisnem) asnrui^\ derdehalf honderd, 250. asn rui (of

O N O o-nn O O
fan cm ) um trui z nn ojW aji\ SJoOÜ. asn rui ri ui \ asn cm

trnui tHin\ de derde. tuï<tsnrua\ aai a^ïasn cm\ derde; en

-,
^", O o O

driemaal. — a^n ao rui \ en ojV tin cm \ KW. zva. ajn

<nnmzcmji\~K., asn cman/)\K. (naar de drie bestand-

deelen van een ei); ook zva. m?*a\KN. , asncmsajix

KD. ajicrmasn uiunan rui (of tun ra rr>\) spr. — aa

ruj\'N., thicm K., elk drie. ari rui ui rui .? (of tm rii aa

oji) oji \ elk dertig dubbeltjes, an rijnanm\ tKiartixci

%nthn/i\ offeren voor een overledene op den derden

dag na het overlijden. Kn asn •rui \ hn un mn
l

de
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derde {bij twee andere); ook {evenals hiiennm) voor

met {namelijk met tvsee andere); en zoo ook wel

aai uu ?t_? mi rinm\ kv asn cm kv rui ^ \ eig. drie ge-

worden, met. afnasiiaruitnarr\ kv asn cmKi aji iHyi\ de

derde. <n èi

i

?o aai asn rui \ N. , «i èi i bji kv asn td \ k. , de

derde maand van het zonnejaar. Ook ri Èur^iKvasn

cm \ of enkel kv asn cm \ KN. zva. rj di i (ki ajim hjiji

of <ntêizQJiiËn'r)\ het drooge jaargetij , de oostmoe-

son, in een engeren zin de eerste, tweede en derde

rnangsa, in een ruimeren zin de elfde tot en met

de vierde. kv un cm a-.<icrii>\ in de oost- enwest-moe-

son. — kv iei asn cm ki n\ KN. door gehrek aan regen

onvolwassen gebleven of blijvend, van vruchten. —
Kionrunrr\ KiomKi\ iets met zijn drieën verrigten;

op iemand of iets met zijn drieën tegelijk aanval-

len; voor een vronw in de derde maand van haar

zwangerschap een offerhande doen. — .a.tj)(mïa\

Q Q Q O O
zva. an cm ihi w ihii ra asn cm ki/j\ pass. — asn ri rui

i

Kin of a^nriruiZKiKiji\ en asn cm kij of asn cm pi

arip\ drie te zamen of onder elkander, ashcmtn^A

asncmruip benaming van de pajoeng van de zonen

en dochters van den Vorst lij vrouwen van den

tvjeeden rang , boven en beneden verguld, in het

midden wit. ajiasnm iuiiki/j\ {verkorting van oji ui

asn ri rui t ki i) kx. een derde van een asi\ drie en

O r
een halve duit. — oji Tiasinn ruizaan of uuiasnoriaruiz

O Q . Q
ki ,i \ en (ui *-n asn om ktji \ ( a^i asn cm kiji of oj^ asn cm

ki,,\ in drieën gedeeld.(Hl 7 K7 t_? asn n rx.ii xi-
Ct

derde.

"<3

tweeasncmaan\ een aerae. ri^ii ui asn rt rui z ki

derden, on rui mi ^i ün ri n r?^i p een driesprong. —
(Ei^n asn ruj\ of Eiunruj\ en Erniasncm\ of (El

Oïiicm\ in drieën deelen; voor een derde van de op-

brengst een land bewerken. — oji ki tui ik\ ~s., ojik]

cmak\K. bei

'9

van beambten be-»fpK. oenammg van een rang vc

r>
een oji kj ruin asi w

asii ni\ KW. zva. \asnaez\ asndny en asncmï {Skr. toe-

•r r
ld, balans, weegschaal). — unasnarui^ gew. (kvu^ti

(rui asn rui\ kn. een onrustig leven leiden, gelijk aan

de onrustige bevjeging van een balans; overal door

het ongeluk vervolgd worden; gedurige rampspoed

{vrg. mi uu ai uu ui\ en aai asn tui asn oji). — aaarui

O O c o
(hi\Kvr. zva. kieiosiwÖ On
° T TT7 r

u'ii iui\ 1. KW. Ml. zva. asnicrcmp \ asi ri mi i {ui

ti om) Kii <uïasn rui \IN. zich doof houden.

tt q r> r>
11. KW. asnauj\ en rsriiujfj zva. asn aii no /j

en azin

asnw — asririruiKipKN. echt, louter, onvermengd,

onvervalscht. ©i ojj*m ann aan\ louter goud. majizas:

asi mi-Ti rviima\ een echte Javaan, asnviouiafifnann

<nil^ zoo echt mogelijk.

III. asn rui \ in de spreektaal, anders asncz.icrui\

en Ki rui \N., 0577 (Ei ki Kin en ki ki ki -i \ k. , dra , wel-

dra, spoedig; vervolgens, weldra daarna; ten spoe-

digsten {vrg. rnxmcmruifj). asnruin\ en Ki(rui/j\ KW.
O Q Q Cl O j-

zva. Kiruiw — KiruiKirui\ ki ki ki kikij-j\ spoedig

en spoedig weer, spoedig na elkander, iets doen,

bv. iemand te drinken geven of inschenken.

asnai ?t_?\kw. blad, bladeren.

rnasnrui\ poet., gew. asn fi asn rui \ of ,r> asn no asn rui \ KN.

duidelijk; blijkbaar, openbaar {vrg. asn'-h\ a<jiap\ en

); duidelijk (goed) zien of hooren; het is

O
Kin asn ni

duidelijk; het blijkt. — KiriKirui\ duidelijk maken.

— i77 ki rui kv ~/n ri rm \ of ah n rn rui kv ~-n riKV\ iets

duidelijk maken, verduidelijken, doen blijken, be-

wijzen; iets doen blijken; een blijk of blijken geven

vau iets; vau iets zich duidelijk overtuigen; {ook

melden, gewagen, en toewijzen. G-.). — a_iriasnrui\

heel duidelijk; opgaaf, mededeeling; verslag, rap-

port, uv ajiriasnrui\ opgaaf, mededeeling, verslag,

rapport doen. — Eiriasiiri,iKi\ iemand een opgaaf,

meêdeeling, verslag of rapport doen; iemand iets

opgeven, enz. — i (Eiri asn rui kv ~ri ri kv ^ iets opge-

ven, mededeelen of rapporteren aan iemand; omtrent

iets of iemand verslag geven of iets rapporteren.

—

\cui rj asn rui kij\ wat tot opgaaf of verklaring dient.

?7 ,7577 1 rui \ zva. asn, rui \ III.

77 (157? i rui \ kn. naam van den derden zoon van Watoe-

goenoeng en van de vijfde woekoe.

uu ?irn of asii ru ?\ Ar. aUlj, KN. bij God!

asn rui ?\ kn. bedwelming, bedwelmd zijn of worden;

ook zva. ti arm (Ui ki
y

{vrg. kv ei); en td. zva. uk

rj um z cm r \ \a*: ri e.i asn rui ^ \ naam van een soort

van pinang , die bedwelming veroorzaakt. <l?? kv asn

.777 ^\ het verveelt mij, bv. je aan te hooren.

O o O
asn rui ^ \ KW. zva. asi .-ki n \ en kv ncrmw — kv asn rui ^ \

of kv Qi rui ? \ kx. bestand , blijvend bestaan of aan-

wezen, krijgen; in bestendig gebruik gekomen, ge-

bruikelijk, gewoon of gewoonte geworden.

asn.rui^ knt . de krop van een vogel {vrg. ajimaÈhazi

kii) ; en réservoir of vijver , die het water uit een rivier

ontvangt, om het vandaar naar elders te laten loopen.
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astt au ? '

6J

<tbH(nj{\KN. booze geest, die ziekten en plagen teweeg-

brengt; toovenaar, behekser (#?y. asn ah). axiajiaTi

aaaru$\ een verwensching. asnaecastunjj^ bewerking

van een kwaal door tooverij. asnnru?\zma£z\ land-

plaag (vrg. ajiarrivrrianrijt). — ajiinaru ^ojnaari of

0^1110.0x1 ajiaaj)\ middel tot beheksing; beheksing;

bekser (vrff. ajianaaasiaa/i).

asnaxi^\ kn. zva. ajiruastin\ een door God bescbikt

onheil tot vergelding of straf voor een vergrijp te-

gen een pligt of een verbod (misschien eig. verkor-

ting van oji aui asn ax.i ^\ Vrg. oji ^1 aai n).

01 asm au ?\ of 01 asm oi rti q \ gew. oiaazau %\ ofoiaaz

^ ra,? ^ \ KN. bet boofd omdraaijen of omwenden, om-

zien, terugzien;^, naar iemand of iets omzien,

regard slaan op iemand of iets (tcaarsch. van run

trui?). «^<n<ennnasmrui^\ pinangnoot, waarvan bet

kopje omgebogen is, en die veel tot toovermiddel

gebruikt wordt.— asn oicbiz trui .? \ of asn ri azi 2oi.ru^\

* C o . ...
omzien, in eenjig. zin. iei arn om on cei z ou ? \ zie bij ajn

O O» o
crmamji\ \iej1 auiasnri (Eiizenaru$\ spr. — ahirtasm

o /. o ...
auj\ of tBioi asm 11 ai_i q \ naar iets omzien. — aai

o o O ,
<&i 01 asm au ^ XjIi aaji\ ineen onaangenamen toestand

van besluiteloosheid of weifeling verkeeren , door het

denken om iemand of iets.

o
01 asn zoi nrvi ^ \ zie rj asnz axtqw

asiiaxiiaji\ kn. benaming van nieuw ontgonnen tëgal-

veld, ofajicmamaai, als er na de oman eenig

ander gewas op gebouwd wordt.

asti 01 axi aajts zie bij asnauw

asrjnrt rti artn\ zie bij asn arms II.

asita^ihnartjt\ KN. iets daar men iets op klein bakt,

kerft of snijdt; hakblok, hakbord of kerfplank,

O
slachtblok (vrg. aru crrn oji -tA-Oftn)

O Cl
art oijioi art ? tot rt \ KN. ; astt nrt tli nrt aai arn rt o~li oiiaz aai/i\

en oji (hüasn rt aru nrt aaz aai,a\ duidelijk te zien, zooals

van de oji a.i en ai armii-^ips daar vrouwen zich

mee geblanJcet en ingesmeerd hebben, en van een

troep vogels, die ergens bij elkander zitten.

O • 7.. O
asttarviaaaaiaans zie bij asnauiw

«s7ï(MnKN. hoopje (vrg. asn oi ah z).

a^iai>Ki2\KT$. hoopje, grooter dan astithJ\ meestal van

gekookte rijst, foiartahz iËiiaa\ spr. voor ongelijk

verdeeld, bv. uit gunst.

asn oio\,ioi<miz\ kn. traag, het tegenovergestelde van

asn asn m\ talmen, geen voortgang maken, met wer-

ken (vrg. oinnnmrnz\ asn oi aru oixjiz\ aZiaaiaa/i\ oji

auiaan en asn
Ca <~J<

O o
S^>-

D o O
asn aru crrn oji n\ kn.; aa au crfn oji n\ iets drukken, kneu»

CaJ c-/f CaJ ^'

zen, verbrijzelen of verpletteren door er over heen

te rollen (van asn crfn tjia).

asn(nnanmarriji\ kn. de onderste post van een venster

of deur, vensterbank, drempel (vrg. asn -n asi _? ^)

;

het raam van een Javaansche paardestal, waarin de

planken bevestigd zijn, daar het paard op staat,

het raam of de rand van een bed.

asn aru arm \KS. een tweede boemboeng, die men bij het
(ju

aftappen van asio^ arri oaji onder aan de eerste vast-

maakt, en waarin het vocht door een gaatje in den

bodem van de eerste loopt. — aa rui arms een asn

axacnn\ gebruiken, nemen of plaatsen.— aarLicrnï

tas aan een boemboeng een tweede bijvoegen.

cy o cy
asn auiarm \ of Mj/iwraiMN. de grond of hoofdoorzaak

van iets, bv. van een ziekte; grond hebben, geloof

verdienen, van een gerucht (vrg. asnouiaK).

(iswoxfliomKN.; aaiasnaruiazin\ of aai asn asm \ te ver ge-

gaan, te voorbarig.

o-O
nTLiarrnaaijis KN. , oji a^tï astt auiaim aanjt\ alles overal

Cl

in de war. — oitt aruazm aai aafi\ in de warziin, zich

vergissen, misvatten; misvatting (misschien van asn

armaai/t).

ry
asnasilij}\ KN. lenige staken van bamboe op een be-

plant veld, die, met of zonder daarop geplaatste

voorwerpen, met touwen (asnaaaan) getrokken en

weer bewogen worden, om de vogels te verja-

CV n
gen. — aa xrtazi ni \ op een veld zulke staken zetten.

asn tl ax.1 ai aci aai a\ KN.; ojia^n asn il rti ai ui aai n\ overal

verspreid liggen, zooals van kleedingstukken in

een vertrek.

dsnaxi\ KN. moeras of rawa, met weinig water en

veel slik.

o y -o» v

(bil aui <K., zie (hticrnarujt)

asn ru\KN.; aaru\ zich overplanten, van het een tot

het ander zich overplanten of overgaan, zooals door

besmetting ; iets van een ander of van elders over-

nemen, krijgen, ontvangen, of ook vragen om over

te nemen of over te planten. aaaruaaiazn\ een ge-

rucht of berigt overnemen en verder vertellen, aa

ax.i iun asn a^i aan\ of aai ah \ spreuken of liedjes over-

nemen (van een ander leeren), aai asn ru asn aai \ al

verder en verder voortgeplant worden of van 'den
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een op den ander overgaan. — m.ruini\ op iemand

zich overplanten of overgaan ; iemand besmetten of

aansteken; besmettend, Kn isn i\.i "n (Hyt\ besmet wor-

den, aangestoken raken. — rriiu^rn kt?\ iets doen

overgaan of zich doen voortpanten, doen besmetten.

— 9snt&tirui\ besmettelijk, aanstekelijk; ook mee-

doen , hetzelfde doen wat men een aander ziet doen.

— asn ru nn aoji of asn asn ru ni anji v van een ander

overgenomen of overgegaan ; besmetting.

asn na \ ongebr. ; m tli \ ttn rri <m asri {of ui (ui asn ) om-

trent iets wat verteld wordt, uit belangstelling hier

en daar nadere informaties iawinnen. — asncEitanns

zich hoe langer hoe verder verbreiden, van een ge-

rucht; uit belangstelling informaties inwinnen.

tiiasnriru\ een plat woord voor mneEaaxajj\ \rji_v.z

ni -n asn rj iu \ spr. zva. ria.7) tniirj -n vil zw \ria_,nz

ni r) asn r> ru ri iu ki i\ niet kunnen schrijven.

asn ru ti\ kn. ; nn asn .?uoi\ of ikii asn tj \ scheet of

bezijden geraakt, bv. bij het inslaan van een spij-

ker of het hakken met een bijl. Van auinrï\ zva.

O o o..

asn n ru zriniz \ kn. het snellen of voortschieten door de

lucht van een geworpen speer , of van een straal; stra-

ling van de zon. — wnn(riAtin<-h%\ door de lacht

snellen, van een pijl; stralen, zijn stralen werpen,

van de zon; met iets dat lang is, zooals een speer

of harpoen, werpen. — Mn)u?n^u.uj\ mv. —
asri ri fnrini2\ door de lucht snellend, stralend;

stralen.

asnaruiaains Ar. £*$& , kn. verstooting van eenvrouw;

echtscheiding (vrg. tuiamasnji). — aaan/ia<nn\ een

vrouw verstooten; iemand, die een verzoek heeft,

afwijzen. — iiMfDMjp het verstooten.

asnriruz un 7 KN. naam van een wilden boom, waar-

van het hout tot brandhout en ook wel tot buiten-

palen van een huis gebruikt wordt.

O - - r) OauruKni, of iw kh kh .ki q of m rvi hii ~n ivi hn Kifl\

kn. het gehemelte achter in den mond, het zacht

gehemelte tot aan de huig; de keel achter in den

mond bij de huig (vrg. ajtapamn).

asn ru :K77 ?\ kn 1. spion , bespieder (vrg. ri axi i ri ixu n i

en (hurLihii i). 2. een klein spits toeloopend mand-

je ; om gevangen sprinkhanen in te doen voor de

gëmaks; een soort van fuik (vrg. .?.? (kim rj\ 77,7.7?

nii^u\ èn, (untKJi). o. asnaruiaain of ajna7i0Ji(ruia<riji\

naam van een boom, waarvan het hout tot brand'

hout, soms ook wel tot timmerhout, gebruikt wordt.

O o
!Hnji\ verspieden, bespieden.

O o

^1 Q Q
an >lii~.ii\

v. — ajimarinacnns het verspieden; en verspieder,

spion.

n
asnm.jKn/j\ zie asn kii kii

ca

o .00
(b?i Ti ru toi/j\ zie (bii iti 77 ,77_;

^2!//
N

(biiiruKiTjixTf., asriasi^K., ergens komen zien of kijken;

iemand gaan of komen zien , bezoeken , om te zien ,

hoe hij het heeft; iets, zooals gewas, gaan zien,

hoe het er mee staat; bezoek, visite (vrg. asn nxrmz\

o Qw 7 o a , ..

<n ki z azm \ en ibn.ru); ook asn ru om^xKN . verscnij-

^
• , . j o o o n o

ning, gezigt m een droom. <bii,bn ibi kii fi\ asn isii ?;>

\

bezoek, in den ruimsten zin van het woord. — (ki

abiKiiji\ (kizji\ gaan zien of kijken ; iets (bv. aan-

teekeningen) inzien, om natezien of op te zoeken.

— iHicrviaaiy itnn asi ,rn\ iemand een bezoek breng-

en of gaan bezoeken, om te zien hoe hij het heeft;

ergens komen zien, om te vleten, hoe het met iets

staat.

asn ru kii 1 \ kn. terugkaatsing , terugwijzing , afwijzing

;

afweringsmiddel; op denzelfden dag ergens vandaan

terugkeeren. nr> ui z .ui isii ixi kui \ of <n tui ? ui dsn isn

7i' 77 hn^i asn (Kin \ gebed tot afwering van den dui-

vel. aJv x.i'-ti asnini ru KHX.n tli\ middel tot afwering

van kwaad. ajiasintfniruiafnjt\ een zwarte kip met

witte vlekken. asn<njia<n <ri\ ballast, in een vaartuig,

asn 77,7 Kii.ru,kii 7 \ omgekeerd uitkomen, bv. van een

droom. — KiruKiip iets terugkaatsen; iets afwij-

zen; een bode, of een persoon, die bij iemand ge-

komen is, terugzenden of terugwijzen; de terugtogt

of terugreis aannemen. Zoo ook fmirvrasnanaw —
kiiz.i(kii\ tegen iets een afwerings- of bezwerings-

middel aanwenden. — (uianrunaiji\ middel tot te-

rugkaatsing of afwering; voorbehoedmiddel; iemand

die iets afweert, tegenwerkt of iemand terugwijst.

— asii 11.1w ki i\ gemaakte opening in de sawah-

dijkjes, om het water af te laten loopen op een an-

der sawah-veld (vrg. asnaji^dkoon bij asna^).

11 asn ru Kn n\ kn". blijk, waaruit iets te zien is; bloot-

legging, openlegging, van de kaarten bij het spel

(vrg. <un iruHtfnjj). — kd 11 asn ru hii n te zien, zigt-

baar; gebleken, blijkbaar (vrg. (kii rn asn

z

(ktji en Kn

asnni).

n asn ? r> ru 1 1n p kx. een keukenmandje, waarin men
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asn ru art n\
ïïf

këmiri, brambang en andere dingen voor de keu-

ken bewaart.

asnarn\ of asnxn(irn\KN.; amastiarns er inloopen, iets

bij ongeluk verkeerd doen, bv. in het spreken, zoo-

dat men zich bij ongeluk verpraat, in het loo-

pen, zoodat men verkeerd loopt, in het dob-

belspel een ong elukkig en worp doen.
o O o

asn rei arn \ KW. zva. astt cru arn n\ asnas:\ en cuitJi-^ianw

— arnrhiam\KN. onderzoek doen, om te zien, waar

ea hoe iemand of iets zich bevindt {vrg. asit axt arnjj\

Een ander ancruam\ zie boven). — om asn cru arn ^

blijken; gebleken, arn n om asn crvi arn \ zva. art ast art

asn<rua<n\ KN. naam van een bloem, de anjelier; ook

naam van een zijden stof, van een batiksel, en van

het fatsoen van een vaartuig.

asnrttruzcrpi\ naam van het verblijf van Sentanoe-

déwa, die daarom de Pandita van Talkanda ge-

noemd wordt.

a / „„ a / o / o . j.
asnax,iarn\KN.; ao(na*rn\ en art ruKnm\ voor tets of

iemand zorgen {vrg. (neem ommuur).

asn cru arn arnji of asn oru asn oma \ KW. zva. arn rt arn z \\

asn ru arn\tu/i\ kn. een lap achter aan een kindermuts

en achter aan de muts van de lOjiai^nq astt ajmn oma,

die nek en ooren bedekt; ook de muts zelf {vrg. cko

cru arn (ei it
) ; en zva. asn tl? ojj arn anjt\

asn artarn <&i/i\ kn. een kleine metalen doos met schar-

nieren, zooals een tabaks- of snuif-doos {vrg. ajt x.t

arnjf).

asnartiiop kn. bidsluijer voor de vrouwen, die alleen

maar het benedengedeelte van het aangezigt onbe-

dekt laat {vrg. njarnq).

asn cru arn \ kn. band, touw. G. {waarsch. van asnaxt\

en arn\ 3.). — oaarui<Kh\ een vogel de vlerken aan

elkander haken, dat hij niet vliegen kan; iemand

de handen en voeten binden.

asn anjt art tt\ KW. zva. w«ti^\ aiajwzn>iarnoJia^')\ en

d/w asm (zi/i\ KN. bij tijds. ajn(K)^asnrLT(LCi/}\ nog bij

tijds, nog tijd hebben, van iets dat nog u>el wat

uitgesteld kan worden. — art cru art en arn \ omtrent

iets zoo handelen, dat men het beschouwt als iets,

dat nog wel wat tijd heeft, het maar langzaam ver-

rigten of nog wat uitstellen.

(htiaxtart/i\ poet. zva. en asn ru anjt\

asnaxiartfj of en asn rvt aryt\ KN. zva. asttni {vrg. asnn.1

axtjt). — artcruart^ of en art aru axtjt\ iets navolgen,

nabootsen , namaken. — asrtceacrLi ann of asn rt est trut

artn\ poet. hetz. — asneruartarut of rn asn cru art on rt\

voorbeeld of voorschrift, om na te volgen {vrg. asn

Oenarnzarnjt). asn asn cru art art a

s tot voorbeeld nemen.

cru aji\ aiajiz ru \ en a<n

of asn en asn cn_i ap aaji\ iet

en asn cru artjj\ zie asn otli artft\

asnauasn\KN. afkomst, afkomstig; afstammeling {vrg.

O o.
a^ri ck.0 crun\ ajt rt asn z art/i \ asn-nonjj en anaxnnrt). asn

ïu asn aicKirnajn arn a^arnjt\ afstammeling van goede

menschen. ai cót z asn cn,i asn \ iemand van afkomst, asn

au astt ai pi ai cötzo asn cui \ afstammeling van Bataviërs,

of van afkomst een Batavier, encóizarhasnaruasiidsi,

ojuru asn ajr\ iemand van Bataviasche afkomst.
CO

asn cru asn q\ asn ru asn $\ -of asn asn cru asn q \ KN. onder-

hoorigheid van een rijk, land, desa of Vorst, asn

asn aa.1 asn q arn art art a*z eut arn ti om ?\ al de onderhoo

-

righeden van het eiland Java.

asn art asn ^ \ zie asn axa asn ^ w

asn art asn q\ zie asncrLiasn j\\

astt a-u téri.^ of asn art asn <? \ KW. zva. on on cru ariaw \ asn

crLiasn?\ kn., asn art asn ^\ kd., kleverig en vlekken

makend sap, dat uit sommige boomen, planten en

de schil van vruchten vloeit {vrg. eut au asnjt en £rn

cnwzcKnjt)-, fig. en gemeen voor afkomstig; ook fg.

voor ingeworteld, van slechtheid.

isn mannen asn %\ kn. duidelijk, van iemands spreken,

zoodat een zaak duidelijk uiteengezet wordt; ver-

duidelijking, uiteenzetting, van hetgeen onder een

woord verstaan wordt {van ai astt ai astt ,?). — anentru

atastt^(L,itrtarn\ iets duidelijk voordragen of uiteen-

zetten.

O o
art nrurn asttz cut ^*\

O

astt ru nri asn aajt \ N. , asnrhienasnz cuta \ k. , onverdroten

,

in het werken of verrigten van iets; naarstig, vol-

hardend ijverig {vrg. (Ltarirujt\ asnamnr,\ cci(ici\ en

CY o. O o
teiaa). — art ru en asn art >

naarstig, met onverdroten ijver, doen. arnast'itn.i

o O r o O a
at asn art art a\ asn trtrhTn asttartartji of axt asn om art asn pi \

met naarstigheid of onverdroten ijver.

asn cru asn \ KN. voortgevloeid, in een figuurlijken zin

voor iets dat op iets anders gevolgd en er uit voort-

gekomen is; en zva. autan\ verschieten, van kleu-

ren , en .rt? on \ of ent eet on \ het gaande gemaakt
ê
M

ö
J

b ê*»è ö °

worden, van genegenheid of gunst ; ook naam van

een bloem , e?i van een m rin w urn ni ai asn z art ~m art
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S
ren titi asn zaei^n(Zitten rui asnnï (of asn rui asn>m roi)

ifh ok oji tun asn n\ het vorstendom van Dëmak is voort-

gevloeid (voortgekomen) uit liet vorstendom van

Madjapaït. — im<njtasn\ bij het zoeken alles nauw-

keurig nagaan (vrg. asiriitK<]\).

o o . O o o . j
asn rui asn renji of asn rui a^n ren n\ KN. naspormg, oncler-

, . o a o o . o
zoek (van asn asn ren /j\ vrg. asn (tui Kirenn). — nri am

aslirenji\ iets onderzoeken, iets nagaan, naar iets

onderzoek doen (vrg. (Ei'-nren^n).

\ 1. zva. asn rtr ren eren n\ (2. een rijst-asn rui asn ren /

veld. G.).

O
asn Ti rui z rt asm ren n % KN. zva. asun rtuizri anz ren n\ maar

van dikker klonters; gemeen woord voor kind. —
on r> rui z ti asn z renjï^ gemeen woord voor zijn behoef-

te doen.

O • O
asn rei r> asn z (Ui n\ zie asn itxi ri asn (hiji\

X
asn rui asn (Ei \ zva. as» rti asn (El w

asnagi(Kin\ KN. fondament, grondslag (vrg. ojiqji); het

voor een gedeelte in den grond staan; zoodat het

vast staat, bv. van een pilaar (vrg. asn airn xmn) ; ook

naam van een aardvrucht. — imaziaJiji\ iets fonde-

ren, van iets het fondament leggen; iets in den

grond vast zetten. — asnasi!Ki^si!Hii\ met fonda-

ment; in den grond vastgezet; fondering, fonda-

menten.

OO O
asn rui (koj\ cm rti (ki /J\ enz.

asn asitKi /j\ kn. nat, bv. van kleéren en van nog voch-

tig hout of niet verdorde takken (vrg. r,n (ei .i~i ,i\

njnrEiMfi en EnyifEii). — oeiasi(Kiji\ iets nat of

vochtig maken, netten, bevochtigen ; zich nat laten

worden. — asna~r^i^^aeijj\ nat, bv. gebruikt wor-

den; en zva. a_i ün viki ^~khi[j\ kleed om nat te mo-

gen worden; dagelijksch kleed, dat nat mag wor-

den, zooals van een waschvrouw ; badkleed. rji_nz

n^xnn^si asiiriaji^ii<if)\ geen kleêren hebben, die

nat mogen worden, daar men geen kleêren heeft

om zich te verdroogen.

fciuruuMi/i^KN. overblijfsel, wat van iets vroegers over-

gebleven is ; achtergelaten spoor of teeken van iets

(vrg. vniui\ asn asn asn /j\ rLiasnasn/i en asn oerren n).

o a„ O , .

,

fcn ruim i^j^tojn M crn\ naar de overgeblevene spo-

ren er van aan de pager. asnru^i !ei\ een gewezen

dëmang. a-w (ei oji asn reim^ de sporen wegdoen,

spr. voor de verdenking van iets, dat men gedaan

heeft, zoeken uit te wïsschen door iets anders te

doen, dat die verdenking weerspreekt. Zoo ook a?i

(tui xnrn ren asn ru.Ki/)\ \ oei (Ei a^n rui ojidl W '9
(Ei asn rui oji/i\ oei urn pi asn rei (uiji en renazi oei rei auiw^ spr. oeirui!K.i/)\K.vr. zva. aeiajirendl ™J1

l

CY

O
n.

nsnji\ KN. naar of om iets vragen, oei rui ikj asn (ofaji

CV ^
rui asm) door vragen berigten inwinnen, en iemand

iets vragen. om ,rui o-ji ^rreyr\ voormalig goed of be-

zit van iemand. — oji om n_t oji ^Airnns overblijfsels,

ruïne; en zva. a^n lruiiK^\ achtergelaten spoor, oji

asn aui (ki ^.(hnasn oji ai asn reiji\ voormalige regentswo-

ning of regentszetel.

asn(tuiaJi^\ n., mti^nk., schrift, geschrevene trek-

ken, geteekende of geschilderde figuur of figuren;

inscriptie; ook asnanattJin\ kn. het op de tafel van

het noodlot geschrevene, asn iL>ai(Ki^Aajn(uiafn\ asn

ru(Ki^^u'j(Hiaxia<iarLi\ het mij beschoren lot. as:--n

asn rei (Ki/)\ N., (keenriaji^n asnji\ K., schrijver, klerk

(vrg. (tjinnirrn/}). — a<iri.i^jin\ azin^nasnn (poet. aa

niasnji\) schrijven, iets schrijven; ook opi^schrij-

teekenen. — ^7 tui ,?o _ïa\ rsm *-noin\ven en Jiguren teeKenen. — /rq:

poet. !HTriasn\ iets beschrijven, op iets schrijven;

iets opschrijven. — (rej.7ui iki ^ati ren \ a^mnnaspaoi

arin\ voor iemand iets schrijven of opschrijven. —
oji reiutui .r~yi\ ajia-njj^nasnj\ het schrijven, enz. —
asnruuKi^AKifi\ (Kiim asn aei/j^ het geschrevene of

geteekende; iemands schrift; schrijfwerk; om te schrij-

O o
ven. uim n isi tt? r,i ?<_/ ?o-ü

(tui oji _b* (Hin \ (Ki (Ki nn asn (Hl/

O
aeifi\ schrijfwerk, asn asn

f\
elkander schrijven,

briefvsisseling houden (vrg. rti r> ni z (hiiii \ bij il>

ti). — tui asn ,1 li oji _i* oei/i \ oji Uim asn (tei.r \ plaats om

te schrijven, schrijfvertrek. — oji iKi.TLiaJi^A(m/i\ 0,1

aeifi'-n asti cm n\ iets dat men gebruikt om te schrijven;

schrijflessenaar. ern rj %ji z oji rei rui (ki^a.ihi/j\ schrijf-

vertrek. r> (Eia^ aji(H7 7ui(tJi~~i.3eij]\ schrijftafel, ruiaa

ajitni(ruioji^Aana\ pennemes (anders ajiasirinnasn

aöjf).

asn rui (uin\ kw. zva. (ki hui (ei asnjj\ kn. steeds zonder ver-

andering voordurend, ongestoord, duurzaam; voor-

spoedig, zonder tegenspoed; voorspoed hebben; we-

lig; welig tieren, gedijen; voortdurend dezelfde ge-

zindheid koesteren; ook onvermengd, zuiver, vol-

maakt (vrg. (tuirhiiKyi en (eiiuitjui). riojizojnajuiisn

rui(Kifj\ volmaakt schoone! — (Kirui (ki n\ voortdu-

ren, voortgaan. — oei aci iki ^siri iren \ iets bestendi-

gen, voorspoedig, ongestoord gelukkig doen zijn
;
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osnoji(Kij\ asn tli <ki kii n\
2iV

a
iki oticki ,> cun

welig doen tieren. — osiiTLi!Ki^i(Kifi\ gelukkig sla-

gend, bv. in het planten of fokken; gemakkelijk

tieren, goed voort willen, van planten; voorspoed,

bestendigheid, welvaart; vruchtbaarheid. — ojuki

tui oj) ^&(h~ij)\ middel om voorspoedig te maken.

asn(c\tui^\ kn. ten einde toe nauwkeurig onderzocht,

afgesproken, uitgerekend of opgehelderd, geheel

duidelijk en klaar, kant en klaar.

tiki)\ iets ten einde toe nauwkeurig onderzoeken,

enz.; kant en klaar maken.

O o . o
o^iitlkki ^\ zie asYj m_i ik) q\\

ostitiock)^\ of asnmaa*,iq\ en verb. cki tukko $\ of (ko

tlkkip^kn. naam van een heestergewas met donker-

kleurige bladen: basilicumkruid (Skr. t o el ast

Het wordt gebruikt om op de graven of bij offer-

handen te leggen. De pitjes van de vruchten zijn

eenigzins verkoelend, en worden in sommige dran-

ken gemengd).

0511 tli(k)\ oj asn<ru)OJi\ en (kiod(k)\ oj ojmjioji\ kw.

zva. izkki\ kn. onderlegsel, al wat men ergens on-

der legt, om te maken dat het niet den grond raakt;

een losse of looze bodem; bekleedsel van een kist

of kofer.

o,u ilj!ki\ of (Ui tl) (Ki \ kn. ; osn iTti (Ki osn ii. > (Ki \ op al-

lerlei wijze strijkende voelen of zoeken.— (kitli(ki\

of amr!hn'<Kn\ met de twee voorste vingers over het

een of ander deel van het lichaam strijken en het

zachtjes drukken {een wijze van pidjëtten; vrg. om

ni(hii/j\ 2.); langs, tusschen ofonder iets, bv. tusschen

zijn Meeren, strijkende voelen of tasten, bv. om iets te

zoeken; futselen, om iets te ontstelen; naar iets snuffe-

len, iets zoeken te ontdekken. — osiiTLi(Kinr,iHij)\ al

voelend en tastend; futselen; snuffelen om iets te zoeken.

«s« nn rui z 7i ,ki i \ of (ki ?i td i ii ajt 2 \ kn. in de lengte over

den grond uitgestrekt, zooals van een langen boom-

wortel; het zich voortschuiven van een slang met

het voorste gedeelte van liet lijf , na liet achterste

gedeelte aangetrokken te hebben. — tci ti tli z ti (ki z \

zich in de lengte over den grond uitstrekken ; zich

in de lengte over den grond voortschuiven (vrg.

tiojiztio^z). — on Ti tli iTi (Kiznn <77 om \ iets, bv. een

arm, lange stok of rank, in de lengte of languit

neerleggen.

«57i Tui ck) uiiji of (ui 7u /Kt (Kii n\ kn. met den snavel in

de veeren pluizen, van een vogel. — (kituim kvjj \

in de veeren of in het haar krabben of pluizen;

iets uitpluizen; nasporen, navorschen, uitvorschen.

O • O
0J111L1<K1K7)/1\ Zie (Kl ÏKKKI K1IJJ\

asn Ti od ti oji '*\"/7 N KN - j !hn 'fc' 1 V rL7 f) 'M <k*iji\ groote scha-

de en verliezen lijden, bv. in den handel; in ar-

moede of ellende vervallen, ongelukkig wordendoor

verlies van tijdelijke goederen.

(hn(Kjiasnji\K2l.; iü»aSn(Knasnn\ tezoek raken; tezoek ge-

raakt, weg, verlegd (vrg. ti kti (ki (Kyi en Knafnuis

Of KlKLU^Cl).

O • O
(1571 !cri.Ki ojtj) \ zie asii ogi(K) imjj

\

amimojmcnji of asn azróüi ajtjt\KSl. het ergens inkruipen

on N o *
(vrg. oci(Kiiojio en osiitlickixziio). — o-n osn .ki xtkiji oj

(khvi(k) ojio\ ergens inkruipen, zooals in struikge-

was, of een bij in een bloem.

O Q . O O Q O . Q
0511 Oljl (U) im/1 Of (Kl TLI (Kl XJ11J1 \KN. ; (KI TL) (Kl OSTIJ) Of KI

(K)xni[)\ scheef (niet regt uit) gaan; slinksch. iM<isn.

KD ri 0.V) tdtdckiojt) Jti (Et ~i Ti ki\ deze cigaar brandt

scheef af. — ixn asn oji azn imji>< andere wegen inge-

slagen zijn, zoodat men elkander uit het oog ver-

loren heeft.

nojjUGnn of asn(Kj(cnn\ zie wnjwo a\

asn tli a>\ kn. trog, langwerpige houten bak; krib,

paardekrib; dergelijke trog voor smidswater, koel-

vat (vrg. m n il arm i ozi Kin).

asn tui oji asnfi\ Ar. 'iA$, KN. het lezen of zingen, in-

zonderheid van den Koran, voor een afgestorvene.

asn oj) \ kn. : wi o3i oj) \ niet stroken , niet met elkander

overeenkomen, daar het één niet bij hiet ander

voegt en niet goed staat (vrg. ornasnaSt).

lwi,t)\Kia.; £naSt-S\ van streek, in de war, geraken

057) TL

D

". "V

(vrq. o^ii oj)\ en asnanjixyntfnn).

Linxioj)OJi(Kij)\ zie bij Tui(êj.\\

o o
0SI1 IL) TU/)\ Zie 0Jll^OL)TU^\

051)tlitiil)\ of osiiru7)iL)\KX. de slurf of tromp van

een olifant; ook van vliegen en andere insecten.

— (ki oxi Ti tl)\ met de slurf iets vatten of houden.

7577 TL) 71 OZ.1 \ Zie 0511 TL) 77 TUI \\

asn .TLi tli^ \KN. zva. dx) nruHru ?\\ ook zva. 710511 cm w —
aa<nji<nji$(un'n<Kn\ omtrent iemand zich ongevoelig

of hardvochtig gedragen, of iemand aan zijn lot

overlaten; een kind overlaten aan de natuur.

05ii o-d tl) aAJ)\Kyf . vlakte, plein. G.

£11TL1TL1\ Of 0571 TL1 7Li \ KN. J
fl-7 OJ) 051) TL1 TL1\ Op Ze-

kere hoogte, zooals op het schouder, of tegen iets



.1/77 7X7 .TL)

\

thlItUiaH/IS 3G7

aan, schuins in de hoogte, gedragen of gezet, i

vele lange voorwerpen. — asti rvi trCi azi thn/f of asn

out (tr? (hiji\ zoo gedragen of gezet.

iirunn zie asn trui arviw

aiït aui oj)j\ KN.; art axa ast n\ wegschuilen, zich aan het

oog onttrekken {vrg. miruiu^/j en azm mjiacn^s). —
ofitasli «rui cm -ji ihnji\ iets uit het oog verloren hebben.

asn trut ajtjj\ KW. zva. ajt.tn.i?\\ — (N
li

rn-!

}i "d/l^
me^ een

blaaspijp schieten , of op iets schieten.— asn tui iui ~ji

(hnj>\ blaaspijp , blaasroer. cei itn ttrp ajt q asn na cu _?

(Hl/]\ Sp\

ort asn (gra.,1 /t\ ongebr.; <rt asn (ruim tut ynuij\ KN. het eten

haastig instoppen, inproppen, opslokken {vrg. om

nut a-in en nrt asn tei ~ t ).

asruatvt tut i aot n\ kn. het geluid van iets, dat op den

grond valt, zooals van een vrucht die van een boom

valt {vrg. astiartazriHiiji).

asn ort n_t ajtaciin\ td. KN. een van bamboe of rotting ge-

vlochten sirih-doos {vrg. m-asn-tutaaia),

asnrLiuiKiion,a\K$. , voetzool; ook zool van een schoen

of pantoffel {van .hit uinnn).

asnnuia.i tuit tut ,1 en asn rutam a.i/i\K$. ooglid.19 (Kit (Hl ,1

O
*?«*V

(Mi tcrirn ut i \ zie (ut <it tut nrt vt z

w

asn ort tht on ut z \ zie thJt <n itt rn ip z\\

asn ,n.i act \ of asniuiJt\KN. voorbeeld, model {vrg. asn

truaxtcKifi) — (HtamiJt\ of an <rut <wi \ iets tot voor-

beeld nemen, navolgen.

. O
asii r-Linjt \ zie thn trut aai v>

asn ii tli i7 act i \ Ml. t al e do er , slaapkop {van tido er);

asn art iq .hh/i\WJ. zva. asn rn r? art i Hiia\"& U
1
MJA m

asttnri n i iiia hit n\ kn., ook wel «tï'anrt asn tt\ K., publieke

danseres, dansmeid {vrg. wnani—Ji(\ en azn.aai om).

a cy cv
asnruxsï\ of awa&\KN. de hoofdwortels van een boom

cv n ex.
{vrg. uiasnt en asntnjiasm).

asnruiaezamn of asnnnaezarnn of asn as: hii i\ kn. paal-

tjes langs de kant van een weg, of achter een dam

tot steun; omheining van boomtakken; droogstaken;

staken om iets, zooals netten, op tedroogen, ofoolc

om iets, zooals een net, uit te spannen {vrg. \asti

*| .7/77,7).

asn nip kw. 1. zie.asnmiw 2. zva. afn_aAg\ naar iets

gelijkend ('Skr. t o elja). 3. zva. trui aft ^\ {Skr.

at o e Ij a, onvergelijkelijk, pk.), asn tna-a.{o3\ onver-

gelijkelijk schoon of fraai.

asn 77,7,£?^\kn. een blad of blaadje met een rand, met

twee daarop staande kistjes of trommeltjes; en KI.

van amant \ een schenkblad met een vlakken rand,

zooals dien van een schotel {vrg. 7intri(K.i\ en tm

izi-jt tHtji of ajifHrtet^JttHiji).

° O oil//7u^\kw. zva. <M^7^ N aznazi\ en ajtasnrimz

ihiji {vrg. (hnasi^ji£); kn. onderkleed van eenvrouw,

soms onder een asn ajiq gedragen. asiinii een^jk^i\KW

.

zva. ajiasnrri^nztHiji\

'b
"r^'t!/T *" K- zie '7Sr

/i

n
]i^

2 * Soen(Z- zva. a3><m.(&in\

O o o— hu ,hn ur.^i^\ WJ. zva. mnxrt£.ijt\

asn(nmznn.aji~Jt\K&. traag, bv. in het werk, van gang

en van bevatting ; dralen met iets te doen {vrg. asn

ir)maimmz\ en n^mrti.isnn). — (Kitrtnizri (Ei^i\ iets

traag verrigten, langzaam werken. — èaitn-wsnttnt&i

a-nj\ te lang wachten met iets te doen, vertragen.

astt asitei ^i Hnjt\ KN. naam van een soort van korte

lans {vrg. asnyeiHitfi).

asn nicmjt \ kn. ledige tusschenruimte tusschen twee

voorwerpen; tusschentijd tusschen twee tijdstippen;

tijdelijk iets niet hebben, bv. geen vruchten, geen

regen {vrg. tin mm nm/l en asn art asnji). ajnanajn'asn

ni<ncim\ tusschenin. asn trui om ^ji tq aaojrs na hoe-

veel dagen ? .£77 ihi mjrt dt z (kq out chi ^7 cm art ast ajht Hin\

in tusschen tijden en ledige uren.

O O o
hu tut cm \ N., asn ttx.i 011 \ K. , een meer, groote t^.u»

/~\

{kleiner dan Licm-nann\ Skr. taddga, vijver, ge-

maakt waterbekken, talaka, een groote vijver).

f) o . Ci
iisnrucm\ zie ut^runmw

asnrhio7n/i\KN. een zandbank of ondiepte in een rivier

of in de zee. — tm rei asnjt\ voor een gedeelte om-

gevouwen of omgeslagen, zooals een hoek van een

blad papier of van een mat. — anax.t.rrn\ iets ge-

deeltelijk bedekken door er iets overheen te slaan,

te vouwen, te plakken, enz.; een boek toeslaan. ^7

asn nvt am (Hi hj\ wordt gezegd van iets, daar een dag

of dagen overheen gegaan zijn. (L77.i^ hii asniu

o , . , .. o
am (Ki hj\ Iaat er geen gras over groenen. — an.iu
CO £-C/

ammHii\ iets tot gedeeltelijke bedekking over iets

heen leggen, vouwen, plakken, enz.; iets tot ge-

deeltelijke bedekking bezigen; een gedeelte van 't

eene over een gedeelte van 't andere leggen ; van een

openliggend boek het ééne gedeelte tegen het andere

digtslaan. — ,7577 iït am nsins omslag , overslag; , het om-

of overgeslagen gedeelte van iets; enzva. ecu ru v.na\



368 asn rui asn n\rzr

asn rui asnjj\ KN. dik, van de oogleden; dikke oogleden

hebben (yrg. ten a^iasnj).

asnrjruizriasn ^\ KN - te lang o/* te groot, zoodat het

ongeschikt wordt, niet past of niet gebruikt kan

worden; het doel voorbij schieten, zoodat men niet

treft.

asn asrxm aaijis zie bij asn asn aai a\

o t.. O
«577 asrasn aaijj\ zie bij asnasnaaiji\

asii^asrjaai/j\KN. zva. asn asitn oji z aayi\ {ook plotseling

sterven zonder voorafgaande ziekte. G.).

astiasrri asn aai/is kn. (m?<rrm ki.) doodbaar met de roef,

zooals bij de moskee gereed staat. J.

«577 rui <n asn z aai aaji of asn rui asn aai aaj\ kn. de vezel-

bast van verschillende palmsoorten, waar de blad-

en vrucht-stelen uit den stam groeijen, en daar

een soort van dozen en zakken van gemaakt wor-

den (vrg. (uncuiq en asn oji oji/i) ; (ook een openge-

hakte en geledigde jonge kokosnoot. J.).

ihiirhiasfi\ of asnash\KN. naam van een groot mes met

een wat gebogen punt, een soort van hakmes. —
aaauiasn\ met een tlaboeng hakken; onverwacht

van ter zijden of in de flank aanvallen; ook aanval-

len of aanvliegen, zooals bv. van een broedsche kip.

— ajiaa.auiash\ het zoo aanvallen.

asii asyap aaiji\
1

&.T$. het geluid van het vallen van regen-

druppels en kleine steentjes (grond. apinnn\ vrg.

asnasyri \p z aaij).

asnasiriapzaai^KN. het geluid van het vallen van dik-

ke druppels, van vruchten en andere voorwerpen,

die bij gedeelten vallen of gestort worden, ook van

gestorte tranen (vrg. asn turap aai/j en asnasras^aain).

— asnasrai xpzaaiaaji\ bij groote droppels vallen,

van tranen. aJiasnxnjn op z aai oa.j\ rj '~h z asn asyri

tn op z aaiaojp enz., één, twee, enz. , druppels of ge-

storte porties.

• O
«577 asr rt uiz\ zie oji ri trui ai i.i z w

O • O
«577 ai rui rnapz\ zie asi on rui rj ipzw

asn rLi \ kn. goot, liggende pijp of buis, daar water

door loopt, boven of onder den grond, van hout,

bamboe, steen, blik, enz.; dakgoot, asn rui asi mi \

door middel van een derde met iemand spreken.

o , j. O v
«577 aui oji «5/7 (of oji ik .? ) , naam van een corps pra-

djoerits van den Vorst. — aa rui ui \ iets van een

goot voorzien; voor iemand iets koopen en het geld

daarvoor voorschieten.

O *
«577 HUI 07irjiKl\

asn trui \ kn. naam van het schrijfteeken rn. — asn au

asi(hnj\ 1. met een Taling. 2. KI. van aai a^ï (vrg.

asnauiasi).

«577 ur>\ 1. kn het midden of het diepst van iets; af-

grond; ook naam van een klimop met licht blauwe

bloemen. 2. KI. zie ieia^aain\ \ asii a^asïn rui oji aaji\

het midden (de appel) van de schijf, asn ahasi Sji om

ni\ het midden, het diepst, van de zee. asnasha^ï

ojw<ï?>>\ wie, of wat, diep in het hart zit, innig ge-

liefde. — aaasy\ een geheim van iemand zoeken te

doorgronden. aaiasnasi\ zva. aaiaji(üi\\ aai asn art a/n

oji^\ de meest begunstigde.

asntrui\ 1. N. zie bij asn ruij\\ 2. KN. het onderspit del-

ven; iemand onderkruipen (eig. gebogen, neergebo-

gen, raken, van arli). — asniEiauix buigen, neigen,

zich buigen, vooroverbuigen; naar voren overhellen,

overhellen om te vallen; de helling vaneen berg; geveld,

van een lans.— aa rti «77 ri aai \ iets doen buigen , doen

nederhellen, nederhalen, omvertrekken ; kreuken;

een lans vellen. — asn rCi «77 aan\ het onderspit. G.

uitdrukking, die men bezigt,

wanneer men te kennen wil geven, dat er rede be-

staat voor iemand om iets af te staan of toe te

geven. Zoo zegt men asn aui wnpirj aai z <n oji \ je moest

het maar afstaan of toestaan, je hebt het niet noo-

dig; en zoo ook enkel asn rei ten rj aaw \ thiirüj xsirjaa

ajnaai\ ik sta het af, ik heb het niet noodig — «,7

aarii^ of ajiaparü\ buiging, gebogen toestand, bv.

van een tak door de zwaarte van de vruchten, ook

van een paal of stut door de zwaarte van de last

(vrg. a/i aai nui). — tEiaarCi\ of tèiaatrüp buigen;

gebogen; overhangen, zooals een uitstekende tak.

— (Ei aa trui asiriaai\ iets doen buigen
,
gebogen maken.

o q„
^ O a a~ , o a.

asn rui \ KW. zva. oji <rp\ en oji rui xn aa/j\ (vrg. ajniu\

II, «o 177,7 \ en asiiauiaain).

overgebogen of vooruitgestoken hoofd oplettend en

nauwkeurig kijken; ook beneden het toppunt staan,

van de zon; en brandend, stekend, van de zonne-

hitte. — aaaLÏrsi\ zoo iets bekijken; ook zva. aa

auïasi n aai \ oplettend of scherp naar iets luisteren

,

door het oor naar die kant te keeren, daar het ge-

luid vandaan komt.

«577 ,71^7 \ kw. Sd. 311. zva. tismriw KN.bak, waarin men

krekels met elkander laat vechten; (ook geraamte;

en brandstapel. G.). asn rui <ta <o> een opgelegd mid-
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delstuk op de nok van een pandapa, tot versiering.

asninuisXN. hulp, bijstand; hulp verleenen, helpen, bij-

staan; met iets helpen; help! asnasnaTui\ tot hulp

zijn, helpeu, ia het algemeen. n?nVt«.M,?i/\ elk-

ander wederkeerig bijstaan. — asn ten <rui \ poet. be-

hulpzaam, tot hulp zijn. — ^7 ?1) N iemand helpen,

om hem te bevredigen. — tnanuinci\ iemand helpen,

bijstaan, ophelpen, voorthelpen, uithelpen, redden.

— osïj rui 07iarui\ behulpzaam, hulpvaardig; hulp-

vaardigheid; iets waarmee of waaraan iemand ge-

holpen wordt. asnnruiaziaa~ma3i\ geldelijke hulp. •

—

ajiasn(riji\ hulp, bijstand, onderstand, redding;

dienst die men iemand bewijst; helpen, een dienst

T o
bewijzen, rj tun i t> 11 l?j z r> ru ? tui xsrj tli tui ^n tui *? \ geen

redding kunnen krijgen tot genezing. — e> isn rui

.ui\ iemand helpen , aan iets helpen, met iets bij-

staan, een dienst bewijzen. .EjRiïi/aMjjTj.u^

iemand het leven redden.

o o„ o
.Ld ix.1 cï\KW. zva. mkïi l/ vrg. asn TL) r? hT ?\

asnauitnaai KW. zva. asn(naruinnarnz\ enncnaj,

kn. geduldig afwachtend, zonder haast te maken;

een vrucht die op een ongewone tijd aan een boom

komt. n (LWini asn j-ur) h~n\ der dralen.

Lf rtihni'Ki^ zie vuiacn ui i\

asti<narui%0Ji\ of asn n .r£i ? tui \ KN. zva. iti êi ?x? ? _? *>

deerniswaardig. — aaintrCi2aJi\ doen als een deer-

niswaardige, nederig smeeken om deernis op te wek-

ken. — ajiafinriaruiicui\ het smeeken om deernis. asn'&q
i kj ?i ril. z x.i \ tranen en smee-

kingen.

nasnaituiz^ KW. zva. anmanmap^nw mirinpi z nn asn

<n tui z \ spr.

asTKLon of £masntuin\ kn. regeling, behoorlijke schik-

king of plaatsing , zva. tun asn tui i\ \ asn z.i ^a <rui\

asn tui^A<rw\ of asntui^Aarui\ welgemanierd; welge-

manierdheid, ordentlijkheid van manieren, amtrui

:',)i.i^n;iifg\ beschaafd in zijn manieren, asnaji^ji

'~n;\ metalen sirih-doos met pooten (waarsch. verb.

van 't 31al. temp at - sirih). — ajnasntuiji\ ineen

drom, de één op den ander. ajnasnaji-Jiajiasnn\ in

een digte drom. — azi asn tuia\ iets in geregelde en

O 7 f) O
asn (u/j\ grondv. van asn isn om ?

f)
OjV Orp OJIJi\

behoorlijke orde schikken; ook zva. aziasn vr, i\ —
ei tsriaji~Ji\ ergens op in orde schikken of plaatsen

°J

O • . ,

itn isnaji-JitntHn^ voor iemand regelen of m or-

de schikken.

isn hip benaming van een soort van IndiscJi handels-

vaartuig.

. O s Clnasnzajin oj ajn<nasmajiji\'E&. zva. èw — aziviasnz

(lj^i\ iets er op verwedden; tegen iets, in plaats

van geld, iets anders geven of bieden om het te

Jcoopen; zoo ook tegen een schuld, om die te verre-

kenen. — tn r\ asn z =L7 _? ii aai \ iets in plaats van

geld geven of bieden tegen iets anders. — ajKnasnz

oji-jimiji\ plaats waar gespeeld wordt, dobbelbaan,

speelhuis.

raino. zelfskwelling, zelfskastijding, om zich door

strenge onthouding en het dooden van zinnelijke be-

geerten, hoogere geestelijke magt of de gunst van

de godheid te verwerven; ascese; een ascetisch leven,

kluizenaarsleven (Skr. tap ah. Vrg. asnarn). asnaji\

ojnasnajiy ajn asn asn aji\ zulk een leven leiden, aan

zulk een zelfskwelling zich wijden, tapa doen. <*j

asnaji\ de kluizenaar, de asceet. \asnqajnaziasnaji\

of asnqaziasnaji\ afstammeling van een asceet, asn

Li is) ia \ een wijze van tapa, waarbij men naakt

gaat zitten. ajiaJ3iajnasnaji\ spr. thnra<u\ zie boven.

— ao %ji h~n _?7 tl -h-ti \ om iets tapa doen.— ili asn tui \

en
{
m >im i^i \ zva. asnaji'* ((uiasnaji\ ook luister,

majesteit, waardigheid (Skr. p rat dp a). tun hiis)}

oji\ zva. ojnasnaji^ — \CBiasnaJi\ ssnasnaji^ en a.i

T7b"??,t.?\ een ascetisch leven of kluizenaarsleven

leiden, o i^ n n ? kii ej ni asn cui^ de afstammeling

vaneen kluizenaar. — asntuitHyi\ ajiasnajiaaj^ of

l? isn(uiao/j\ de plaats waar iemand tapa doet; ver-

blijf van een kluizenaar, kluizenaarsverblijf.

isn t5?\ kx. I. zie asnts» t_?\\ II. onverschillig, zoodat

men geen notitie neemt van iemand of iets. — aa

(l°i\ zich onverschillig toonen, geen notitie nemen.

— Mnnaji<hcn~m<na<n\ iets of iemand met onver-

schilligheid behandelen.

III. Sd, wannen {Ml. tampi, wan; vrg. asn ^n^).

Kien x.1 kj s kx. koren wannen, door het met een

wan op en neer te gooijen en zoo van het kaf te

zuiveren (vrg. éi%nni\ en tmanazi). — asntqajiaojl^

rijst, die gestampt, maar nog te wannen is; ook

naam van een boomgewas.

asniiaji\K^. naam van een lekkernij van inpakjes van

pisangblad gegiste rijst, katéla, pohoeng of maïs.

— aarnaji\ tape maken.

24
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asn oji \kt<ï. de maat (amim) van iets, dat men tot mo-

del (asn tui axi onji) wil nemen; voorbeeld; even als.

rtsvi oji asn tui tji \ en asn oji /uroji ojin onj\ voorbeeld, asn

oji asn oji \ de maat in net oog honden; naar zich.

zelf meten en nagaan of zich verbeelden, wat een

ander gevoelen moet. — on cuï\ van iets de maat

nemen ; iets zich tot voorbeeld stellen, on mi on cui \

iets, dat een ander aangaat, zich voorstellen of

verbeelden naar hetgeen men zelf gevoelen zou, in-

dien men het zelf ondervond.

ftSM<L#\KN. rand, kant; randje of smalle rand aan een

borstkleedje
,
gordel, hoofddoek, enz.; galon (vrg.

a„ a/ a„ O a»v O o a„ -.

ajicm\ asnBSi-^i\ en asncui). (liiom ia>rLian[i\ ae
co C7 'Ul

kant van den weg.— on tui \ iets met galon omboor-

den. rmnn (ei z (K? (fo (bi \ poet. glad gestreken knevel.

— asn ai mi on fj\ met een randje of met smal galon

omboord.

o . o
ti asn zoji\ zie asn ojitioaizw

asn a?i^\KN., (cm&i^hKl., de rok of het lange kleed,

dat om het benedenlijf gedragen wordt door een

vrouw (gelijk de asnaznaxiji van een man), om > 1 1 i

amonaji?\ onder de tapih zitten of komen, zva.

asn tui

asn

onder de pantoffel of plak van zijn vrouw zitten of

, O a a o
komen, om nr>om z asn aji % nn x/n \ spr. — aaaji$(un\

(cm(&i®ï(S\ iemand een tapih aandoen, asn on oji?

amanji\ het gedeelte van het lijf, dat met de tapih be-

dekt is. — on (Ui qtun 7i iH-n\ iets tot een tapih ge-

bruiken. — asn (ui ^ (un anti of asii oji ojui ann (poet. osii

oji n on n) , (cm bea ~,i un on n\ met een tapih aan, een

tapih aanhebben.

on/i\ zie bij asn a_/?w

Ti oji on n\ zie bij asnaji\ III.

Ti asii i cui on n\ Ar. \j^, zware overstrooming door

zwaren regen en storm; zondvloed; orkaan. Zoo

Q/ O
asm x~m on asn z oji ann en cun asi ri on z tui on/i\ — oji ti asn z

a-Oonn\ hetz.

tui) miTim z\T$., asn(ui7ui^\K., een halve, meer verwy-

derde , buurman (van ajiriniz). ai asiiz cm asn (uirini?

Ti on\ de naaste en meer verwijderde buren, die te

zamen één buurtschap uitmaken.

asn mi amji\ KN., asn (ui oma kd., spoor, voetspoor, in-

druksel, afdruksel of overblijfsel van het zetten van

den voetzool of het leggen van den handpalm . op

iets; fig. wat door iets gevormd is; ook zva. asn beu

(uionifj\ \asii oji ann arti cri 1 1 (uionn\ Icarrespoor. asn oji

m u oTi oji aj)jj\ het spoor van voorheen, de wijze waar-

op het vroeger ging. cm <hi asn oji aniji\ spr. in de

voetstappen opvolgen, d. i. iemand onmiddellijk of

aanstonds volgen. asnajiam-uiTui\ ofasnajiam^ini

Ti on oji Ti nmn\ wat met den hamer, of den smidsha-

mer, gemaakt is; gesmeed wapentuig, ook asnajiaSï

aniom genoemd, asn ajiom~maji\Ki. wat iemand zelf

gemaakt of geschreven heeft, ajn tui asn oji om ^m on

onji\ een fabelachtigs , vurige vliegende slang, die

alleen 's nachts zich een oogenblik zou vertoonen.

ten cm rui oji hu on nnz\ spr. — on oji omn\ poet. zva.

asi.(Ei ?\\ — on oji om Ti >un \ met den voet ergens in-

stappen; iemand aan den stap brengen, aan het

werk stellen. — asn bei oji omji\ vlak, met de zolen,

op den grond staan, van de voeten; er meê aan den

.o O - o
gang gaan , aanvangen, am oji oji cko bei oji oni tui axi on

7ian\ toen de derde dag aangevangen was. — asn

ajiomann\ spoor, overblijfsel; de voetzool op iets

zetten. — asn tui ajioni :in/i\ zie boven.

asnajia<nn\ kn. slag op den mond of wang (vrg. asn

Tiunzanyi en asn (En ~ji trui) ; aan het werk gaan, de

handen aan het werk slaan (vrg. asncuian^n). asn ai

om o of ojti aai asn oji om t\ teugel van touw over den

neus , vlak onder de oogen , dikwijls bij buffels in

gebruik; ook zva. asn bei -Jioni n . — onuiomj\ iet

een slag op den wang of mond geven; een

een teugel over den neus aandoen. aaxji*mxm\ in

't gezigt slaan, bv. met een draagsiok bij ongeluk;

spr. iemand een slag in 't gezigt geven. — on oji

ani.\ meervoud.

asnajionyi\KN. het vlak van iets; het vlak van de hand;

het vlak van de zijde, van een mensch of beest

;

klap, om beesten, bv. sprinkhanen, te vangen; vlie-

geklap (vrg. asnasnomji). — on oji om ,?\ iets met de

vlakke hand slaan ; iets met een klap slaan ofvang-

en; iemand vlak op het hoofd slaan.

asn oji om n\ zie bij asnajianin\

O
Ti asn Ti oji z om n\ zva. ti asn r> ajiz om n\ — om ti asn ti a.o z

^ O
'^

O "

amn\ zva. amii asnTj a_ozamn\ \ ti ojn z ri ni z om rj asii

7iajizomi)\ zoo schnrftig op het hoofd, dat de schurft

er als opgeplakt zit.

mi\ Ar. jCiV, taphakkoer, gepeins ;
peinzen;O ••• /

asn oji

in gepeins verzonken zitten; in stilte bidden (vrg.

oji asn om),

asn Ti oji ti om z\ ti asnrj aji7ioniz\ ti asn zti ajir]amz\ of
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asn oji ai aai z\ naam van een Chineesch afgodsheeld.

i >ƒ o hm _ïa\ ook asn mn tui un ^&\ kn. nauwkeurig on-

derzoek; met aandacht onderzocht {van asnajn\ en

a o , o j. a
(Liarn^}\ vrg. ojii oji mii „s») . — iki oji ihti ^i.\ oj ;.< l/i

fKn^}iin\ iets nauwkeurig onderzoeken; een brief

met aandacht lezen, den inhoud er van nauwkeu-

rig nagaau.

o
asn ui on hu z \ zie asn ona^ann am z v

) O o * . G) O O
asn oji asnn\ kw. zva. ajntrui\ en truiarhw \asn ajirjasnz

,?.t?\ zva. a^oipjcrnw

(unajicuifis kn. het vezelachtige, loszittende bekleedsel

van het ouderste gedeelte van de bladsteelen aan een

kokosboom {van den Aren-boom on aai n genoemd.

-rr o O a~ ..

vrg. asn trui tn unziai tHin\ ajiiajip en a-ji trui c^i
{
^i\).

isn (um^\kn. schoon op, schoon weg, schoon ten ein-

de; overal, tot alle plaatsen toe, zoodat er geen

overgeslagen is (vrg. asnnriaa(iaijj\ cm tsiasnj)\ en oji

(i^iacnji). osn<En~ji<MOJiaj)ji\ totaal weg, geheelenal

verwoest. — thiuiKip het geheel tot het einde toe

brengen. — aaajiaji^A'iiaai\ iets geheel opmaken of

op doen raken, zoodat er niets overblijft.

) G) O
asn oji 7^j,pKW. zva. a. non cm z im n\ on k,ti z (zn ? \ en (Vi asn

O o G) ) o
oji/i\ \ asn nji (kj ui \ zva. a,d on cm > op tui azi \ en zva.V™ O o o O
oji isn rnm ? rn/j\ Zoo ooi- asn ui (pitruiw asn oji (kj asi tm/j\

CjÜ
)

O

zva. n oji i ri errn z pi aa n ^ tti in on oji aaji en oji <kji tem

tcnan/j (volgens Gr. zva. a_i isii rimzaan). ajrï asn

G) O o
•ij xq in n\ KN. , asii oji 9-ji nsi ii m \ n. , asn oji ikj ari (tri oji

aapts.., naar de overeenkomst in vorm of gestalte,

bv. van twee menschen of paarden.

G' o qv aS O Q Q Q- j. O o
asn (ui oj) n - KW. zva. ajicmw \ asii oji oji ~m •>

> \ ofasnaji

i'.rn- kn. zva. <UMsnaj>ji\ de grens, bv. van een

bosch of van een distrikt (vrg. asn ajunj asnoJiji).

tJMpoy kn. de afmeting, geheele maat, van deleng-

te, breedte of dikte van iets; geheel afgemeten (vrg.

ajiitnp en dsnaji); ook naam van een heestergewas

en bloem (vrg. aai asn oji (ki n) . — da a_i o-jiji\ afmeten,

uitmeten. — trn asn ajj
i

aJia\ zie boven.

hiiajiojin of nosn ojKKiji* kn. een waaijer van gevloch-

ten bamboe in de vorm van een vijfkant , vier-

kant of ook teel rond blad aan een steel, om vuur

aan te waaijen en zich of iemand te verkoelen (vrg.

:7jun/) en wij ajiajin). — on

ojioji^as met zulk een waaijer wind maken, zich,

of iemand, verkoelen.

,h<: ui ij^p kn. dun; slap, zooals van koffie en thee;

O O Q o/ G) o
<asnji\ ajntru)\ tKnaznasnji en k>i ojkkj/j).

teer, tenger (vrg. xrii&i (m/i) ; zwak, zwak staan, bv.

van een regtszaak. om oji oji ~misnon*Q\ klein van

moed. asn oji aji a^ïon in \ kitteloorig.— (ki oji qjiji\ <i\m-

nen, in den zin van zich verdunnen, dun worden,

bv. van een regenwolk , fig. van iemands rijkdom.

— (hi oji (i^i ^jiri turi \ iets dunnen, verdunnen, maken

dat het dun wordt; ook figuurlijk.

o
on asn oji (k iji \ zie asn oji i^i n \

on asn on oji z (Kip kn. plat, niet goed rond of afgerond,

hv. van een kogel, die aan één kant flat is, en

van platte billen.

asnaji^\ of asnaji^A\ 1. Ar. j^Jo> uitlegging, ver-

'

-rr O O
klaring, voornamelijk van den Koran (vrg. asn cm

(Kin en uxasi). I. verb. van asn tw ^a.\\ \or>(cir7,iasn

oji _irj.\ uitle«;kunde.— anaji~si\ verb. van ori'Un^iw

a' q
(Hl OjI ^7^77^ uitleggen, verklaren. — aj)aqaju&\

1. het uitleggen, verklaren. 2. verb. van oji px tm^iw

o/ , a/— asn oji^ni art n\ verb. van vsn arn^*m an n\

O O • 7 ..

asnaji^m^ip zie bij asnajiji\

o . -,..
asn oji ^=xrhi\ zie bij asn aji/i\

asn ajiiHipKW. zva. asn on
/j of rjojmnnw

asn ij?,n_ in \ kn. 1. wat van klei of was geboetseerd is,

boetseérsel. 2. metalen beslag, tot bevestiging, bv.

op de hoeken van een kist. 3. kn., nitnii osii
pp]

\ki.,

dikke pap met kruiden op de buik van een kind.

4. Ar. (Jilj, tdaphl, teeder, jeugdig; jong; jeugd.

a q G) a o
a^v ili ' u c ? isn oüi trhijj\ zva. asn cki q tzi g; ojj a.j <pn/}^

nog een kind. asn (Li trui asn (Kjpj\ grens, grensschei-

ding, grenspalen, van een land (vrg.. asn oji aji'^nmll).

asn Li trvi axi <£? n\ naam van een boek over de geschie-

denis van Adam en Uva. — maMaruyp iets boetse-

ren; iets met een metalen beslag beslaan; zich aan

iets vasthechten of aanplakken, zooals een bloed-

zuiger. — (Hi£jiaui\ mv., en iets met een metalen

beslag beslaan; iemand een bloedzuiger aanzetten;

kn., \(ciQkuji\ KI., op de buik een pap met krui-

den leggen. — (hi oji rii Ti un\ iels met metalen be-

slag laten beslaan ; een bloedzuiger aanzetten; iets

tot beslag, of tot pap op de buik, bezigen.

O o • O ,

'

asn oji 7X7 ^ \ zie asn ajiorpnzw

rnasn<n(Uiz<Knji\ kn. een met een krommen arm tegen

een muur of stijl gehechte blaker of lustre (vrg.

oiasiTnajiZiHiifi en on asn v)ke-j -^? 2 tnnjj), — onmnnajn

a?n\ aan iets zich, of iets, vasthechten; op een

voorwerp iels plakken; een vrouw een man, of een

24*
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man een vrouw, bezorgen; zich. aan iemand hech-

ten, om zijn bescherming te hebben. — hrt (Hivjojii

(h->irnmi\ een vrouw aan een man helpen. — 0.1

11 asn v> tui 2 (hii n iemand aan wien men zich hechten

tan, om steun of bescherming , ook door er meé te

trouwen.

v) 05)i 2 v> tui arnji\ kn. naam van een soort van kirider-

mutsj e ; vrg. viinmii 0,1 2 <mi n\ J.

asn (U (LU \ KW. zva. nni <&i a-n \\

o o 7 o
asn (ui vi (lu 2 \ en n iW:2 (uivi(lu2\ gevj. vero. viasn2(ui\

kn. een Europesche hoed {Port. chapéo).

(uikujml^. rijst in een dandang te koken zetten, asn

oji arn 11 Ti 2 unn \ zie bij urn ni \\ — ,w ajj «. of (hi ie 1 Jji\

deelnemen aan iets. — on u) (Lini (ajzjmasnji of ojvj

oxi), deelnemen aan een gevecht. 0:111 on lj\ spr.

van iemand die door aanhoudende bemoeijenissen ge-

kweld wordt; tHiajir^v)tMiGinyimaj}\ van iemand

die aanhoudend boos en driftig blijft. — o<ivili\

in een koekoesan rijst doen om die te koken.

Cl . . O *

om 0j1\ zie asn 11 w

O - n
asnajj\iü., asntui\K.

}
aansluiten, zich aansluiten of aan-

eensluiten, aaneengesloten raken; op hetzelfde punt

te zamen komen en zich met elkander vereehigen;

goed aan elkander sluiten , van woorden in ee?i zin;

van personen, in aanraking komen met iemand,

zoodat men kennis met hem maakt (vrg. asn(si-ut

tH/if})- as}iajiazna<j)(K~nj\ goede aansluiting van iemand

aa?i een ander , zoodat hij in zijn verhouding tot

hem de goede verstandhouding bewaart ; ook goede

kennis of gemeenzame vrienden zijn met iemand.

~) « O
asna./ia<j>vLi<u)\ een onderhoud of gesprek; een on-

derhoud of gesprek hebben met iemand, om u m &i

<yn^\ gezamentlijk overleggen, beraadslagen, asnaj)

n
li

!ta
li

a
i!l^

schikking in der minne, onderhandsche

schikking, asnaji oji c&i ern ^ji nri nij(Hi/i\ in der minne

onderhandelen met iemand, om tot een onderhand-

sche schikking te komen. on ui ^ cm oji \ poet.

zich aaneensluiten; kn. iets aan elkander hechten.

— (htnui(U}\ !hiojio7i\ aan iets of iemand zich aan-

sluiten; met iets anders op één punt uitkomen;

met iemand in aanraking komen ; met iemand in

overleg of onderhandeling treden; met het voorstel

of den raad van iemand zich vereenigen, an ui <_i

T^W schikk

ui oti vi mi \ (hi Oj) LTi urn lm ii\ de em een van twee

dingen of stukken van iets aan elkander voegen,

verbinden of. knoopen; twee dingen met elkander

overeenbrengen , iemand in aanraking ofkennis breng-

en met een ander; oneenige menschen weer tot elk-

ander brengen; twee woorden met elkander vereeni-

gen, zoodat zij op elkander sluiten en een goeden

zin geven; omtrent een zaak met elkander 'confere-

ren. — asn oji oti ao n\ asn ojio71(hiji\ vereenigmgspunt,

waar twee voorwerpen, bv. twee rivieren, zamen

loopen en zich vereenigen; kennis, goede kennis

van iemand (vrg. <uim).> en orn oji on\9 ajn onji). cun

asn (Li xn (Hi n\ asn asn oji oti on n\ met een ander, of

met elkander, zich vereenigen, zamen vriendschap-

pelijk omgaan; gezellig verkeer. — ajiasnaji\ oji ...

oj)\ aansluiting, vereeniging, zamenstemming; ver-

keering, omgang; ontvangst of bejegening van

iemand, met wien men in aanraking komt; ook zva.

o O
a. / ld c 1 w — a.i asn ui 071 aan

cc\

o O • o O *

Oji fcii a-i. (& m~>/)\ oji asn oji 071 cni/p ge-

meenschappelijk verkeer, gezellige omgang; verkee-

ring ,
gezelligheid; gezellig; bijeenkomst om over iets

te beraadslagen, conferentie. — n 1 ,uu 1)0:1 \ (&iasn

ojion\ zva. (Hiujajis met het voorstel of den raad

zich vereenigen.

asn la v kn. een kleine un arrh w

tnasnaji\ KN. schop met de binnen- of buiten-zijde van

- den voet (vrg. onam\ en ihh vj asn oji \ en iqoj}arh\

rnvonarii). — '<nrm-aji\ zulk een schop geven. —
vi (Hi oji 07i \ meervoud.

vi asn 2 ii ali \ kn. masker, mom, momaangezigt ; een

masker, gemaskerde persoon; maskerade, tooneel-

vertooniug door gemaskerde personen, un a,u rj asn 2

vi oji \ poet. om tot masker te dienen, oji rj arm 2 vj (1012

viali\ een groote pendok, zooals door gemaskerde

personen gedragen wordt. — vj vn 2 v> o.) \ als een

masker ; en zva. ama\fix7n^riviasvi2vjoji\ rondgaan

om voor geld een maskerade te geven.

vi asn 2 vi oji 2\ kn. een mijter of vorstelijk hoofdsierraad,

van vorstelijke personen in de wajang (vrg. (Eianj

op), ojiKn vi asn 2 v> £1 2 \ spijkers met dikke spitse

koppen.

1. K., zie oji 07) on i) en a^: vli (Hi^f^\

2. a<ioJi(HT\ (hi oji (hu ^jn ri urn \ asnajiarup ajiasna.(n

(Hin\ (E.1 asn oji tKi\ en (eh asnosia<n ~mvia<n\ KI., zie

bij ri ui ? \ om vi ui 9 n\

Do On
asni3i\KT). zva. asnzzi\ 1.
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M«sy»2<w>NEN.; 7iimz(tJi\ van iemand of iets een proef

uemen, #y. owi fe zim, of iemand den moed heeft,

iets te doen.

<v,n&J>\ KW. zpö!. aai irr}\ aai na aaji en on asn z 01 na z {vrg.

(hiitiJiiN-nn). kn. zwak van gezigt, van ouderdom

{vrg. trc) (Ei), asnasn asn (Ut \ zwak
,
gebrekkig in kennis.

asniui?\ kn. iets dat dient om iets op te vangen, bv.

een pot of vat om regenwater op te vangen; op-

vangen, staan om op te vangen, of te ontvangen,

iïv. de bevelen van zijn heer ; van een zeil op een

vaartuig, op zijde sta^n, zoodat het den wind vangt;

verder bepaald rantsoen, bepaalde hoeveelheid, die

iemand krijgt om te gebruiken of te verteren {vrg.

naoiaaz). asn n.a q aa aai {of aa ia nn \ of asnafi\) be-

reid zijn om knorren of berisping te ontvangen,

zich aan iemands misnoegen onderwerpen, asn aai
^

(un (ai on [i\ de regen opvangen, van sawahs, die asn

aa^ajiiaan genoemd worden; ook de bovenste rei

pisang aan een tros; en te vlak liggen, van een dak.

asnaa^as:a^Qn\ verk. ooi «üc aJin {verk. van asn aai ^aa

a^oan), zoldertje in een Jav. huis boven een tui asn

ai aa zaan, om het vuil, dat van bet dak valt, op te

vangen; ook wel van den hemel van een ledikant

{(rui on asn aan), asn aai q asn na q\ naam van een slecht

teeken in het haar van een paard, ajtun asn aai ?

nxi > \ zva. oji aai asn ~n Hi ra 1, 1,1 {zie bij asn ai aa ?).

— aaaa^\ KW. zva. ei vi hi j\ kn. zva. asnaai%\ in

den zin van opvangen. — aaaai ?asn\ iets opvang-

en; een aanval of slagen opvangen, om die af te

pareren; iets tegenstand bieden; iemand zijn bepaald

rantsoen geven. — mö .? asn on aai \ iets doen die-

nen, om iets op te vangen; met iets opvangen. —
asnaai^ajnaan\ het opgevangene; waarmee iets op-

gevangen wordt; ook zva. ajiasnaaiqa.in(Hin\ \oji

aji^asnaai ?a.n aan\ bedijkte rijstvelden, die alleen

in de regentijd water opvangen en dus ook alleen in

de regentijd beplant kunnen worden {vrg. rin^iz

on ni z asn aan en 11111,10? aan). — 0.1 asn aai { asn aa n\

houten of metalen schenkblad.

gsnaai ;\kn. betrokken lucht, zooals in de westmoeson,

als de zon niet te zien komt {vrg. (Lnaii\ aai clo

ajijl en asn fi); ook windstilte, stil weer, ais er geen

wind is; stil, bedaard, van storm of baren.

afri'&JKmji^ zie bij asn aai \ -2 i — asn asndJtaryjs zie bij

oji 1:1 aaa\

asnnaoa
i

n\K'W. zva. <rncrrh\ {ace. pass. van asn na aan).

' o M o O o— asnreinaaan\ zva. asiaai.oan\ — mn asn&anan\

gedaald, gezakt, naar beneden gegaan, van rang,

vermogen of prijs; ook een liesbreuk hebben {vrg.

onaarzoniYnz).

(bTiMwi^KN. inzet, inleg, voorschot om mee te spe-

len of handel te drijven {vrg. asn ai aan). — - na aai,

na\ ergens voor inleggen; iemand geld voorschie-

ten voor zijn handel, zva. naaiaa\\

af a„ 7T .

<ïï/}oj)\KW. zva. Oin cm ruin\ KN. naam van een kleinen

berg in de Këdoe.

asn a.\si aan n\iL. en KI. zie ojijnasar,ai
1 HW ^^enn^osi*

O
ih'nia aai/is Ml. zva. onasnzai\ of 01 asn z asn na n\ Vrg.

o
fcit ia \\

asn za aai/i \ zie 11 asn z na aain \

asn ia aaiji \ zie on asn i asyj, nain

\

on asn on ia 1 aai n\ of on asn 11 asn z aain\ KN. kleine wan {asn

cei~~i?) van gevlochten bamboe, gew. gebruikt om

er iets, zooals vruchten, te koop op te leggen op

de markt.

on asn zna aai/i of asn aa aai/i \ KN naam van een zeevisch,

een voet lang , twee vingers dik, en rondachtig.

onasnzaai.naiji of asn na aai n\ KN. ; aai 01 asn zna aai n of

aai asn na aan n\ iemand, wien men zoekt te ontwijken

of voor wien men zich weghoudt, in den mond loo-

pen, toevallig door hem aangetroffen worden.

«>«ao)flkflfl\'KN. te kwetsen, kwetsbaar; gekwetst raken,

zich laten kwetsen; snijden, er in gaan, van een

mes; iets kunnen bijten of vermalen; de gewensch-

te uitwerking hebben, slagen {vrg. asn asn \ en oji

0^.1^). — asn (en aai oji n), zva. asnaai0J>/i\ {vrg. asn^

<&ij. — oaïa(KJi^i\ kwetsen, een wond toebrengen,

van een wapen {vrg. aa ai asn z aa) ; de gewenschte

uitwerking hebben, bv. van een geneesmiddel.

11 asn zaaaz(K.i n\ kn. een drevel; doorloopen, verder

doorgaan ; ook plat woord voor asn 11 aa naan en asn

a
a.1 (k,i n \

^l>ia,Ei/i\ kn uitdooven, de kleur verliezen, verblee-

ken {vrg. nsi ast ;ziji\ ikmuii&iji en afnaai (snji).

asnnaiy KN. klep of luifel boven de oogen tegen de

zonneschijn, met een smallen rand om het hoofd

over de hoofddoek gedragen; ook een soort van ge-

vlochten stroohoed {vrg. aaiaa,\ en naai).

|
ai asn ai ia \ KN. een soort van scherm, horretje, raam

van gevlochten bamboe of een met iets overtrokken
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raam, of ook gordijn, om Let inzien te beletten, bv.

aan weerszijden van een palankijn (vrg. <n asn mi asii \

en rn ,ihimi (ih t) i ook het slijkbord van een rijtuig.

<r>ajn2'~n ahaicm2ni asnmia.Jix en mi asn 2 ni rn asn <ri (tin (of

nn !L7i 2 ^ri co tn cm 2 rn asij rnaji) ta (rvi asn rv, \ spr. voor on-

bewimpeld spreken (geen doekjes er om winden). —
rn (hi Ti (l5) \ niet de regte weg gaan; niet naar regt;

slinks, ontrouw (vrg. nriasiiiniw Het grondw. schijnt

7ia*jirnajh te wezen).

asnas\KN. stalen spoor of vlijm, dat aan de poten van

een kemphaan vastgemaakt wordt (vrg. asa-vi). &i

aZiasnas\ spr. — asias\ met een tadji slaan, thiirn

as \ pass., en van een tadji voorzien. •— asn rins

osijj\ met stalen sporen. as <nom asn ai as (hiji\ haan,

dien men met stalen sporen laat vechten (vrg. as

,isnas\ Ar. I,", diadeem, kroon ,zva. te/iarntipw \asn

asajimjiasn asiji\ de kroon der koningen, titel van

een uit het Maleisch vertaald werk.

enafpKN. doel waarop gemikt wordt; bedoeliug, wat

bedoeld wordt, bv. met een gezegde; iets waarmee

men naar een doel werpt; rigting naar iets toe;

tooverij of betooveriug, waardoor iemaud ziek ge-

maakt of een ramp berokkend wordt; juist op zijn

tijd; ook zoo maar, alleen omdat men een inval

• krijgt, asn a^«»o\ juist op zijn tijd, gelukkig nog

bij tij ds. — <K
li

lW
)

K naar iets als een doel werpen,

op iets rooijen; iets zoeken te treffen, op iets, als

een doel, aanhouden, naar iets zijn koers rigten of

nemen; juist een zekere tijd waarnemen; het treft,

het trof; juist iets doen of plaats hebben; juist iets

zijn; op een zekere tijd,, zva. tun <e«ottiw bv. an

o o o , , o o S
ascuiajiasajciasrs op zekeren dag. asiasoj)ajiajno~)\

in de maand Bësar. asiasrriasi\ en <nrt asn asri ihts

juist op zijn tijd, gelukkig. asjasajnasn\ het juiste

punt van "het hart treffen, gereeden ingang vinden.

— M/niis'2M\ juist treffen; juist op iets of een

bepaalde tijd treffen; juist te pas komen; iemand

aantreffen, ontmoeten; het iemand van pas, naai-

den zin, maken; snedig, asn asn/n as 2 asin\ poet. asn

Kiisnrias2asin\ pass., en juist op de regte tijd,

juist van pas. — asii(Eias\ poet. zva. asias\\ — oji

O o
ui as \ ajiasias\ of cüiasiass juist, juist op die tijd;

op het juiste oogenblik; het toeval; toevallig, ojiasi

oKfhlajnasnviitqs het treffen van het juiste punt van

zijn hart, zoodat het gereeden ingang bij hem vindt.

— isianass iets juist treffen, asn a^i asias\ juist ge-

troffen worden. — om oji asiri as z ao n\ juist op de

tyd gebeuren of komen; juist van pas; juist op het

regte puut getroffen, asn vi asi ri as 2 asi Jnïajn asii \ op

het regte punt van het hart getroffen worden, zoo-

dat iets gereeden ingang vindt.

ai asn ls\kn. het onderste gedeelte van een onvolledigen

regenboog; een hemelsche lichtglans; luister (Skr.

te dj ah, glans, licht, luister. Yrg. ckji^.vli); ook

naam van een heester, ai asn.iS(Kixriasii^i.isi\ ri^vn

as rj ki n vi 2 vu ,1:11 ,ksi j^ \ een poëtische formule van

verwelkoming van een aanzienlijken gast. Zoo ook

mi iun is (kji vikii ^a asi asn laji oji \\ \ ri asn as <ei a,u \ naam

van het verblijf van God Goeroe (Skr. t e dj o m a-

ja, luister verspreidend). .— as)iri.eiis\ een lich-

tenden glans verspreiden.

(rjasnas\KS. benaming van een Persisch paard.

asnis^KN. aanklampiug om een schuld (vrg. asn tun);

ook naam van een soort van puist, vi ici.kiis ^\

een geit , bok of schaap met twee witte voorpoten.

— ,kios^\ met de voorpoten slaan; fig. iemand aan-

klampen om een schuld. — asias^nm\ mv. — kj

as q a^n 11 a.11 \ een paard met de voorpoten doen slaau.

,oy is .m )\KW. zva. o-ii is aa1 r

asnasann\ 1. KW. zva. rsim^\ anaJntKrnasnn en <ui

(K){\\ 2. K.N. gekookt rijstwater, het water van in

een këndil gekookte rijst; stijfsel (vrg. asntcm\ en

/. o 00
vti vii). ei fvivi ,zi avi vu asnasasi/i\ spr.— asiasKj\

de rijst afgieten.

asn as asnji \ KN. ; arvi om asn as asn n \ naam van eenfatsoen

van zeil. J.

asnas\ m^\rw. zva. asn as \ asiasw

asnasoLi\ Ar. tadjalli, revelatie, manifestatie, epi-

phanie ; bv. nnisii vu arn asn as avi rnasiasn <&i a.71 rui \

Een Yorst is iemand, in wien de majesteit van den

Allerhoogste zich openbaart (een aardsche Majesteit).

asnas (uj\Kix. een snelle, onmiddellijke of gewenschte

uitwerking hebben, van een gebed, geneesmiddel of

vergif (vrg. a_aias ajiji).

\2A"
zva. asnasajif)\ J.<ri asn as a^i a\

o n r> o
asnas(zijj\ KW. zva. as as cm n\ ajnascmjj\ (unttn\ en

ai_icïïii oji[\\ KN. asn as.Ei/j of iisnajm ,eiji\ in evenwigt,

van een balans of schalen; met de beide punten

waterpas aan den hemel staan, van de wassende



<T2T 0511 0.1/1 3711'l^ 375

maan; scherp van blik, van iemands oogen; stand-

vastig, zelfstandig van karakter, van het hart;

iemands natuurlijke neigiug of geneigdheid tot iets.

asn ae: anji \ KW . zva. orvi amw tunjuiun artn (N
. , woiin

K.) asna&cmji (of aSnasnite:cma<yj) } een ring, waar-

van het edelgesteente in den vorm van het dak van

een aruiam (d. i. piramidaal) geslepen o/gesnedenis.

<b».Li?\KW. oi.bmni\ ai bit 2 niajii.Hl \ ojtajis asnan^Ji

o O
(Kj)j<Lhi\ Mn(0)!untL»\ en aziamarvyiy — iem//w/\

o O
zva. azi in tu/i \

m asii i lli \ k. zie bij oTnm/v^

asnaM%\ kn. een gezigt of verschijning in een droom;

een voorbeduiding {vrg. aotruiaKasnn)- — m^ulm

kw. zva. «ntuwqw kn. door een droom een voorbe-

duiding van iets zoeken te erlangen. — iHicuuj^ajn\

iemand in een droom verschijnen met voorbedui-

dende teekens.

oi asii 2 lvi onji\ 1. KN. zwarte verwstof. 2. K. zie bij xm

OTibfcnxuvKW. zva. <unGEJKnjiji\ N. ee?i plat woord voor

ojii(lli^\ {vrg. nasntna/iji). ai turnm ai asn ai iu \ spr.

ibiiiivi ihii\K\Y. leeren, onderwijzen. G.

1KJJ of 111 il) ^\\ El(&i/i(K.i/i\ KW. zva. tunaa)\ ei
'Sji'va

osnn (kiji\ zva. (en cm n / ^ w

Q Q Q
(hu ojiaoji\ kw. zva. ili ci^ .hiiiLiuiasiiji en .hu.Lip

(magt, vermogen, bedrevenheid." G. Skr. atija-

sj ah, zeer beroemd, pk.), kn. iemand die bijgedra-

gen heeft tot de stichting van iets, bv. van een

rijk, moskee of monument , anders un asn om oji\ een

woord dat als Kawi verklaard ivordt door miaiasis

Of 01 (VI 2 (Wl E 1 hl) (b 1) ,777 rn (UI \\

(Lii n ix,i \ KW. zva. itii asn (lij\ rL)crri\ en (khcih^\ \(hn

077 £7 77 El l 9J1 OSn (Hl-J) (bil fi Tb] \ Spr.

asntn(LM2ox,)\ Ml. kn. een scheldwoord: smeerlap

(waarsch. van asnam\ en het Holl. olie).

asnom (Lij\KVf. Ml. zva. (lckeiw — cm (ivi'3.1

1

\ kn. neer-

strijken, uit de hoogte neêrzweven, bv. van een

vogel op een dak neer of een spelonk in; kussen,

bv. een kind op het hoofd, of een brief uit eerbied (vrg.

* \ ° o .

35-1 El). El KJXL1 3j1 7\KW . ZVa. (bil (hl (El\ C?l (Hl MJj (bij))

.

asiKULi (Ei/i\KN. schimmel (vrg. xsoei). — asn amyèi <hiji\

beschimmeld; ook verlegen, door te weinig lucht

verstikt, bv. linnengoed en touio. — asn twj<csi an n\

naam van een hard gebloemd hout, daar krisge-

vesten van gemaakt worden.

asn (ULixrnjp kn. vergaderd, bijelkander, voor een zaak.

— ,m(L3jLrnji\ zich tot een danspartij (tandakpartij

met dansmeiden) vereenigen; een danspartij houdeu;

een dansmeid of dansmeiden huren voor een partij.

— iHi (lm iii (H)jp of (hi :^(iAfi3jn (hi^\ een danspartij;

zamen op een danspartij zijn.

Q
05r>[j\ zva. ibn.LLiw

apjjj\KW. zva. amcincnyi en «jjoow \ajnasnii\ zva. óji

Q
(U)\\

asnojCp ongebr.; asnajücciima\SN. een soort vankvijgs-

of wapendans, met of zonder tnojiz<nanz\ bij prin-

sen en voorname personen; een krijgsdans vóór het

aangaan van een gevecht; ook naam van een hees-

ter , zoaarvan het blad tot medicijn gebruikt wordt.

° - i o o ..... t,bubu\ 1. kn., teiiajnn en ten bii

\

kw. , stijl, paal (vrg.

k) hu); mast van een schip; de pupil van het oog

,

het beeldje van iemand zelf, dat zich in het oog-

van een ander afspiegelt. 2. k. zie tnajiw — chi

OJJ.jhllHin Of Hl .bLl ,H11 (Hl n\ KW. ZVa. (Cl (LC1 077 77 hll\\

\hi lli bi nn (hi £7—7 1 ï\ met een pijl mikken.

a>ij(vip KN. neergebogen, bv. van een met een bogt

neerhangenden tak van een boom {vrg. asnarvi). —
o . O o . o. -ia-,.
on (lli \ tEi(Hi(ULi\ en asn (ui ojuï\ zien neerbuigen, met

een bogt neerhangen, ook van een neerhangende

wolk; overhellen. — (hixjli:ciiihii\ iets neerbuigen,

doen neerbuigen; een lans of standaard naar bene-

den gebogen houden.

o o
(b/7 T7 (lli \ zie asn ijii ri lli w

on asn tl lli \ N. zva. ai ,7577 77 ,7,7,7 w \ ai ajnznnnri asn ai ojui \

spr. zva. ai 3jnz 11 rn 3511 ai lli w — hd 01 nsn 01 zli 371 aa n\

een plat woord voor om omm aaji\

0105112 tc'/\KN. naam van een witten zeevogel, zoo groot

als een kip.

asn (Ei/) of d:n(biHEii\ KN. in een goed gesloten pot in

kokend water gaar gemaakt eten (zooals bij ons

gort hz een gortbus). — asi asn ceiiji\ iets zóo gaar

maken.— 3.1 3^11 £? aan\ pot, die dient om er op die wij-

ze iets in gaar te maken. — aji^n asn (Eaji \ zie ben.

asn
i

(E>i/i\ KN. in een blad gewikkeld en tot een pakje

gemaakt, dan met' pennetjes vastgemaakt en zóo ge-

kookt eten. — (üihiiEi,] of (Hi(Hi(Ei^\ eten op die

wijze bereiden of koken. — asnm&iimji of ojio:iihi

aft (Ei

,

ei (Hi/i \ lekkernijen in zulke pakjes.

01 05)12 (Elft of ajn 01 asn 2 (Ei f\\ KN. de iudigoplant, de'in-

digobladen (Sd. Ml. taroem, Bal. tahoem. Vrg.
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au ?!.}). vi vk r) un 2 ,e.i/i\ indigozaad. — ajionasnz %ji

hix\ indigoplantage, indigoveld. — rj asmvj tgiz&i

h2P
O

vero. van ri asn z ri on i ui .to n\

asn t&i\ 1. verh. van ajnasntEiw 2. KW. zva. ajiÈnn (ei

,v/u\ aJh(Kiiq\ (êiiKfi q\ dïrnrn\ en asnaJiaJin\ ook zva.

a.nhiaain\ en onojnzm of asiihi—i\ — a?ci.En

kw. zva. (Einnw kx. kwetsen, wonden, van een

wapen, als het niet alleen raakt, maar indringt;

gekwetst (vrg. asnajiajiji en asniBiastajin); ook vat

hebben, de gewenschte uitwerking hebben, van een

aangewend middel. — ootEaacn ~mona<n\ (ao<niBiafn

arnoa/)\KD.) iets aanwenden om er meê te kwetsen,

te steken, enz.; iets aanwenden, gebruik van iets

maken, tot zijn bijzonder doel {een ander on ei un

!h)iïhn,]\ van ao£.i\ zie bij v^iri). — amasnc&ianns

kw. zva. amacnanaojts getroffen, bv. door moeije-

lijkheden.— vu ei an/i\ kw. zva. ri j_7? ? m \ (geraakt

,

getroffen; in staat zijn, kunnen. G. asnayitmny kx.

zie beneden).

i n £~i\ (hi ei\ enz. krama-vorm of kd. van asn Ejp en

isnien\ hi ei en (M(Bi\ enz.

vu tzpE.. zie an rt vli ? > w

•-/\ I. x. , lutm^KV. in/iMK., vinding; bijeen-

komst, zamenkomst, van ticee persoyien, die elkan-

. der vinden op dezelfde plaats ; de zamenkomst van

bruid en bruidegom op den avond van den bruilofts-

dag; bij iemand komen, om iemand op te zoeken of

een bezoek te brengen; ook in de spreektaal zva.

1 O i o TT
icn asn ieji\ un oji cm .?w 11. kx. naam van een wor-

tel, die tot medicijn gebruikt wordt, en waarvan

verschillende soorten met bijzondere bijnamen on-

Q ~) 1
E? 11 Lu J \ ,Ü7* El

.

O Q- O 7
,?_7\ asn (EJt oen (ki \ asïi (Biarui oji oma en andere (vrg.

O O , O O D .

ajn n ei^iz ui ~?? >? e?—izon n). — asnasn(E/t\ li li

cmq\ bij iemand komen, om een bezoek te brengen

of te komen opzoeken. — tv? e? \ ,e"? cm % \ iets vin-

den; ondervinden van iets dat iemand treft, we-

dertaart of overkomt ; iets uitvinden, hi ei hu rui

in isnann\ zich schuldig maken, zo?ider opzet om te

. , o O o . a * a . -,

misdoen. isnaritEiy ajioncm^ ayioricmq\ te vinden:

wat door iemand te ondervinden is of ondervonden

woi ït. 77 vn z ni asn «7 e? e n vn on \ niet te vinden met

het verstand, onbegrijpelijk. <vu kj ei in rei » hrn^

goedschiks met hem te vinden. ajnasnachan'riasnm

derscheiden worden, zooals asn ea 1 1 tsnj\ asn e?

een besluit heeft kunnen komen. a^nwi<m%\ K., ook

voor hu (L7 cm > w > isii rei asn kj <&i \ van weerskanten

bij elkander komen , elkander ontmoeten. — >,?/ (t_7?

ei\ im>)M<rnq\ aiJtsjicm^ gevonden, te vinden;

iemand aantreffen, ontmoeten, op een plaats ; bij

iemand komen, ook om iemand te spreken; iets on-

dervinden, van vjat iemand wedervaart of over-

komt. 9fnarnasntEnaMpirncm\ het besluit van de be-

raadslaging. 7.77 ,t_7 vi i idsn EAOjn asn (éï\ ben je al tot

een besluit kunnen komen? masnistnaQajnajnasn

a<n\ wat mij dunkt (of wat ik zou denken). — .tö

<n (Bizons iemands of iets aantreffen (bv. zulk een

persoon, of zulk een gast); iets op zijn weg aantref-

fen of vinden; bij iemand gaan of komen, naar

iemand toegaan, om iemand te spreken; ook iemand

die bij iemand aan huis komt , ontvangen of reci-

piëren (met naar hem toe te gaan). — inmtEMiKn

u hu \ ei in > 7.7? kt) aajt\ personen elkander doen ont-

moeten, bij elkander brengen; een kind in het hu-

welijk verbinden met iemand ; bruid en bruidegom

op den avond van den bruiloftsdag bij elkander

brengen; maken, dat iets, dat verloren is, gevon-

den wordt; iets, dat te zoek is, teregtbrengen, te-

rugbezorgen; de draden of koorden inééndraaijen of

inéénslaan, bij het touwdraaijen. — asn<n&iza{iji\

/M in } lii fmn\ gevonden, vondst; wat gevonden wordt

of is ; zamenkomst. >/ oj i n > vu >7 ei?kijj\ een von-

deling;.
) O D • o

ld lii >ƒ ci p in p oji oji cm % a/n a<in\ zamen-

komst; met een ander, of met elkander, eenzamen-

komst hebben. — vihjEi\ vièiiii{\ het vinden,

ondervinden, uitvinden; iemands bevinden; uitvin-

ding, bv. om zich te redden; streken, die men be-

denkt, (viïn ei hii 7.77 n to^n ik vind het aardig

757 ei Kram vu hii\ naar mijn oordeel

Mr. vi vi tii 1 -lii hi ?\ een zamenkomst. xchuixji

VI

f)
,7.7 asn 77 £7?

O
Lil

O ó
77 ei? hi ?C7 hii ?> dag waarop alles gelukkig zamen-

treft. — .1
VI hl El VI hl

1
VI El 777 .- 7-7? Ml \ plaats

van een bijeenkomst.

(J5»(Eï\KN., ajnasnacnn\ KI., luis (vrg. an oji asn aan).

nasn2(Bi\ kw. zva. aznajiamji en vu hii 1,7? ? (misschien

verkeerde spelling voor .vuev 1.).

O o
vu ei^\ KW. zva. oji asn (ui e? hifi en (vi n vi vi pi hi 7 \

kx. 1. het vermogen om te zien, van de oogen. 2.

met lust; begeerig; aardsgezind; poet. zva. vi uu vi

ei> een nog besluiteloos gemoed, dat nog niet tot ! Eihij {Ar. tdammd, en tdammd, begeerig; vrg



n
,L-f; El>' ren e? (WTfl\

«sn ni.ü 7\); mingenot hebbes, nins: q asn ten %\ kw.

begeerlijkheid. — tm &i%<unv)iw\ van bet vermogen

ö«m ^ oc^tfrc om te zien gebruik maken.

Di ei>\ kw. zva. no<io\ tot iets worden; kn. gevolg

daar iets op uitloopt; het loopt er op uit; iets ten

gevolge hebben, daar het op uitloopt; bij de uit-

komst (kw. ook £iü>iEi>). ttsn(EJiwun\ met dat

gevolg dat. (Kiasnei^\ Jietz. — aaien ^\ het er op

aan laten komen {nam. op hetgeen liet gevolg zou

hennen werden); met opzet iets doen met het oog op

het gevolg daar het op zal uitloopen. — aa,ei%ajn\

gevolg hebben; iets ten gevolge hebben, er op uit-

loopen. rnajutoa~maaiaa ei j .*_?? en asn\ als het er op

uitloopt, dat ik sterf, aai asn (en q am aan\ gevolglijk.

— asn (Ei $ x/n aa n\ gevolg, uitkomst, resultaat; ge-

volglijk.

asn £j?\KN., asn ten oxansKD. 3 dlgemeene benaming voor

lood, tin en zink. thn ei > vrjia \ lood. tu en^iuinri\

. , o . o a
ziuk. asn (ei > cm a*z ik.i \ zie ili d: i~i \\ \ asn ten q asn ei % \

begiunen te heelen, van een wond, die van bui-

ten geheeld, maar van binnen nog niet geheel

genezen is.

11 in ei^\ zie rj asn z ei > \\

tnasn2<&tq\ KW. zva. ria.ni ei 7\ 1. nasmavi%\ KN.,

?u»,cjj\KD., dunk. gedachte, die men van iemand

heeft. — ai aai.ei ^\ vt aaien q\ van iemand een dunk

(i o
hebben, iets denken. — aaiviasm ei9\ aai n ,isii ei ?\

in verdenking komen.

05i)te,iiun\ KW. zva. kie<\ aém m,?N tunxTmmcmn

O ~)

^ -^ —
{vrg. asn ei >). — hi etlii\ en verk. tenajn\ met op-

zet of voordacht, opzettelijk of moedwillig, iets

doen; een gevaar trotseren. aanasncEJiajn\ of aai<en

xn \ en h.i in ei tv-' of axitenajn\ pass. kii aruiajtnaa

(eilii\ met opzet, voorbedachtelijk. mnuicrun
en en <un {ojiana a/w> spr. —- mi hi eidi\ of (u&iiuny

liet doen met opzet, enz.

asnienajn\ kw. dubbeld, op elkander gestapeld; kn.

naam van een boom met geelachtig of met zwarte
\

vlekken gevlamd hout. asu ei lh wtj rtnnmtan heet ds

soort, die voor timmer- en meubelhout dient ; asn

(EJKunmiui'narviasnns die, waarvan Icrisscheden
,
ge-

vesten en lansen gemaakt worden.

asn ei 1,1 1\ kw. zie lij ini ev\ kx. tuin, lusthof {vrg.

aai tnajn zaan), isrnasn een aan\ tuinman, hovenier.

asn EiKi^i^h\ bloemtuin. — ajiasnienaaaan\ een'y hir

tot lusttuin aangelegd stuk grond, pleiziertuin ; ook

wel hu iixrmiHi -~i asn (ei on in i \

lii ei hi i kn. ernstig, nauwgezet; getrouw (zoodat men

ernstig zijn best doet); echt, waar (niet gejokt);

eigentlijk (eigentlijk gemeend); eerlijk; in ernst;

ernst, nauwgezetheid, getrouwheid (het tegenover-

gestelde van (Ki (ei ui); ook tof uitdrukking van

verwondering over een hoogen graad van hoedanig-

heid of hoeveelheid, waar wij hoe of wat gebrui-

ken {vrg. ati MJ))- riiaii-n vi i_ n im rj vn 1 11 izi ? asn a\n

aan\ hoe onnoozel ben je! of wat ben je onnoozel!

asn ei ii in^ in ernst, in waarheid; eigentlijk, om

niet te jokken, om de waarheid te zeggen, ajiasn

èii^ki\ heel in ernst, in allen ernst, geheel eigent-

lijk gemeend; in waarheid, geheel naar waarheid.

ii L?i? ei? ui ün E> i) m\ woning of huis in den

eigentlijken zin. isn ei ta enaany getrouw en eerlijk;

opregt en welgemeend; in vollen ernst, geloof me!

Met deze uitdrukking , als uitroep , beëedigt ook de

Javaan, icn cui asn oen aan\ zie bij kh .i_iw — aaien

(hij\ met ernst iets doen; het ernstig meenen. a.nr>

i.ii m {of kï) aocenaajp doe dat met ernst! on en hi

<rnarvi\ met ernst (ijver of naarstigheid) leeren;

leergierig. — aa(enan\ het ernstig meenen, er ernst

van maken {niet voor de grap doen); ernstig (nauw-

gezet) aan iets zich honden.— an(ennn.narn\ maken

dat iemand met ernst en getrouwen ijver bezield

wordt of met ernst en nauwgezetheid iets verrigt.

Enlen\nfi\ trouw, getrouw, trouwhartig; met

isntenaa ,kt i \ ern stig ge-

meend, ernstig (zonder gekscheren); echt, degelijk.

nauwgezetheid, braaf.

1 - ,.. O
isn ri ei i cmji\ zie bij asn ej

O o

eitin(KTjV opregtheid, eerlijkheid, braafbeid.

"
«'

ish ei hi i , ook fni lïji ij hi i kx. komkommer {vrg. hii

o . o o o
a.n). Di ren hi hi ti\ en om m kii di ki urn aa ei m j\

spr. — isnEihihi/i\ naam van een slingerplant

,

die veel op de komkommerplant gelijkt, en ook

dergelijke {maar veel kleiner en niet smakelijke)

vruchten draagt.

sn eraan- kx. gewend; gewend, aan iets gewoon, wor-

den of raken; aan iets geweunen {vrg. ijdi? ei >\ 1.

&yun en unajiisnq). — hi ei m^ of uitaei

aa^ zich aan iets gewennen. — iq e i pi 11 kh \

iemand aan iets wennen of gewend maken.

sn n en uyp zie bij n hu i uyp
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asii (Ei on ~m71

!

fha

q

\ of asn (ei hjhi^\ zie (Ei 05)1 icn ihi
^
w

asn on (Ei z (Hi -jn <ni%\ zie (Ei asn (Cii rn

^

wU
o

asn (Ei ui ^ \ zie (Ei asn (im to^w

asn ieji ti ari (hiji\ en verk. (ei on on (Hin\ verbastering in de

van (ui (ld (n (ha hij {zie cuniHi\ en vrg. (hii

(El 71 (TOTO^f).

O • o TTT
asr>(E](Hi(Hiji\ zie asii<ru\ 111.

as?!
(ei

(hi \ zva. 0511^105^1 \ zie bij asriasyiw

asn (si arm (tli n of asn (Enorm trt/iji\KN. muizedrek, muize-

keutels.

Lx)

O
(b>i(Ej\ ki. van on (hi i (Eiji of (n!Hi(Eij)\ en chiiihiz,

O <u

(hij of (mr)W(E>i(Hij\ jong, jeugdig, minderjarig.

asniéji\ of (hii tli (h>> (E i \ jeugd, tin.njwifn de jonge

(minderjarige) Sultan. — hii om ei (unHyi\ ki. van

ani ti (hiz &i chiji en htitihiiei arijj\

asn (Eii *~n \ zie on asn z cei *~n \\

on ti5iiz(Ejini\ of (isii (ei ^n \ kw. naam. van een wapen-

tuig in den ouden tijd, een soort van werpspies of

strijdknods {Sier. torn ara, een ijzeren knods;. een

lans).

asn uEiajin\ zie bij tasiiajiji\

asn (eihiii\kn. zva. asn<&iq\ 2.

paald, precies, bepaald zeker, vast, stellig {vrg. asn

asn (u/i en arnpi^w Set schijnt eig. een verkorting

te zijn van asn (Ei to ojn\). asii (Eia<i oji hii oji oji ^i ti (hi\

zijn bepaald verlangen, zijn genomen besluit, asn asn

CV cv
n asn asn ei \ of asn asn mi \ KN. be-

iej itami rn oji\ bepaald werk, vaste taak. üé

.. CY
(mi asn asn (hi \ zijn precieze naam

0(P>
<tg.i] on

au ei\ iets be-

paald opgeven, voor stellig zeggen.— (hkhcbizk

cy
ISK

nn hu \ ook wel m asn on (ei zam^mnri (tan \ iets bep alen

,

verzekeren, vaststellen; iets als bepaald zeker be-

schouwen, voor zeker houden; zich verzekerd hou-

den {vrg. k>i7ipi(Hri^n 71^11). — hu ip.i ei asn hi i\ be-

paling, van het gouvernement of bestuur,

asn aii asn n\ KN. einde, zooals van een boek of verhaal

{Ar. l " ^/oJ , t ammat , het is ten einde. Vrg. (hii

asntEin); ook iets goed bekijken, zoodat men er een

duidelijke en nauwkeurige voorstelling van heeft ;

iets goed en geheel van buiten kennen. — an (ei asn

oi(hii\ iets ten einde brengen, uitlezen, doorlezen,

uitvertellen; iets goed en nauwkeurig bekijken; iets

door nauwkeurige beschouwing opmerken; iets ge-

in
heel laten zien. tm cei asii on hii o

rig met het oojr waarnemen

on hii om on artrj a~i\ nauwke

as7i
f

(Eiasnj)\ (KifEnasti\ en '^7^/^^J^n k., zie bij

Q
0J11 0X1 W

osn^iiEi\ KW. zva. tui (kji ~/n asn (ei\ {waarsch. zamenst.

van asn:Ei\ en asn (Eian). lajt^nio^i^ [E i\ kn. be-

naming van een corps pradjoerits te paard, met

pistolen, zwaarden en gedeeltelijk met karabijnen,

gedeeltelijk met lansen, gewapend, de wacht hou-

dende aan de Sri-menganti.

o o
asn (ei^ij\ zva. n asn i ei (hiji\

^'IT zie MJ L^^T
(riasm<Ei^\ KN. naam van een soort van sambel van

groente met lombok en andere kruiderijen. — nam

(ekkjjs tomis maken; groente tot tomis bereiden.

o/ „ O a/
asn(Eji^ri\ of asn>Ei.±i\ KN. een soort van kort zwaard

of homoer {Pers. sjemsjir , Eng. scimetar).

asn ten ^Aarup Ar. (Jjjl$J , tarnt hii, kn. exemplaar,

voorbeeld, tot waarschuwing of tot navolging.

asn(E\X}iaaj\ van asn ei k. , zie bij izinhhiz^w

en ;i ti isi? in r zie bij asn<n<vn(Hiji\

o
.Li. ei^i\ zie 7i asm ei^iw

fls>j(E/ï-^iNKN. regen, die van buiten inslaat; inregenen,

doorregenen, door dak of wanden heen regenen. —
nn Lu ii ei ^u.hi p door naar binnen geslagen regen

nat worden.

h,ii>Ei—i\ zva. mi asn nri (Ei ^i \\

isn.Ei~~i\ KW. zva. osntEtiJ,^ en ojj
:

qjj,,hij\ \asn u^i

asrj ei~i\ kn. opééngehoopt, fig. van de één op de

andere komende, elkander opvolgende, rampen of

kwalen.

'-1 \ kn. dat gedeelte binnen in het bamboeriet

aan de geledingen, dat de leden van elkander scheidt;

ook ?iaam van een gebak.

isii ei~ji\ KN. ; (Hi £>~7, N visschen in een Tin cei ~ji z (hij

vangen; en jagen door een bosch af te sluiten en

het wild bij één te drijven (vrg. nriiEi^ji).

Ti 051171 (ei —?\kn. gebakken of gebraden, in platte koek-

jes zamengedrukte, gegiste kadëlé-boonen of boeng-

kil, een geliefde toespijs bij de rijst.— 71 (hi ti iei ~>i \

témpé maken.

Ti asn Ti (ei ~7 z \ KN. de termijn of bepaalde tijd, waarop

een contract (zooals een huurcontract) exspireert;

vervallen, exspireren {Port. tempo, tijd), oiasn

Ti (ei ^i z on iHi -ciri a.11 de termijn van afbetaling, de

tijd waarop een schuld afbetaald moet worden, onxjiiz

7i ru q ai a.7) nrx.1 cei orn OjTioti ii aji on asn n ,ei _? z \ hij heeft
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uitgediend, liet is gedaan niet zijn dienst als amb-

tenaar (zooals wegens ouderdom of gebreken). —
» hi ii £? ~~m un „m n wn\ met iets, zooals een land,

dat men in pacht heeft, of zijn ambtenaarsdienst

,

ophouden, de tijd er van niet verlengen. — oi as»

tn(EJt-mtaoji\ bepaalde termijn, tijdsbepaling van de

exspiratie van een contract.

iios»z,ei^i\ N., as»,Ei^i\ K., ontvangst; ontvangen;

bv. een brief, bevel of belooning ; opvatting; iets

opvatten , dus of zoo opnemen of verstaan. (ki ,ru ?

ni mi i ,£j~? \ misverstaan, cei ^n cm r> as» i (Ei— ? \ spr.

;

en zoo ook enkel rn ,is» ?. .£» _? w — mM^ï]J^ kn.

iets statieus op een presenteerblad met beide han-

den dragen of houden , om te presenteren , KI. van

ii Tsih zcrnw \ ri on i ei ~ji \ n. , <h\<8i~ji\*.., oj. , in de

spreektaal zva. anast^jntq\ on 11 <eo ~ji iki \ iets in ont-

vangst nemen, aannemen, ontvangen, recipiëren,

onthalen; iemands bede aannemen, verhooren;

iemand iets in ontvangst geven , ter hand stellen

,

overhandigen (vrg. ahcmaji-^i). un asn ceji ~j\ on ann en

o a O
acnasnoEJi-Jiaaji\ N., ooi ^nnoiEi-^i £>i oni en unasn

oi (Ei _? on.o

\

K.
,
pass. — (Htten-Jt mi ~.n n om \ an ?? £

?

,mi ~m om anji\ iets in ontvangst geven, overhandi-

gen, ter hand stellen. — k » ii ei? ei^i\ asn,Ei,Ei^i\

poet. zva. orios»i.E)-~i\ as»,ei ^i\\ — as» (Ei ~i anji\

tis)) oi ,e,i ~~i anjj\ bevattelijk, gevat, asn ceji -Jiihn/m ~m

asn \ os» oi (&i~ji rr> m on ? \ aantrekkelijk , ergdenkend,

van aard. — oji oi asn i ei^i\ (li asn ei —i\ ontvangst.

— ,i_??7 K72,E7^j\ o_i on ei -~i \ receptiekosten {wat

bij de betaling van pacht aan den beambte, die de

pacht ontvangt, gegeven moet worden, gew. een

dubbeltje van de reaal). — a^i m £ï ~i on n\ of on

<En~Jiaan\TLL. van osnohi\ hooger krama dan as»o\.i

(Ein^ — <£7 in ei ^? on on o\ a^i on 11 iei^i on on n\ tijd

van ontvangst.

oi os»2ii (Ei-~it\KN. een ronde van bamboe gevlochtene,

ook wel leêren, rijstmaat, van verschillenden in-

houd, te Soerakarta zooveel als een asiosianp in

de desa's veel kleiner , elders van één of anderhalf

kati, zoodat er 4 of 5 in een ahasiano gaan. —
tnasmtniEji~Ji2orin\ bij de tómpo, bij tempo's.

as» (Ei ^.i ? \ kn. een van bamboe gevlochten wan of'groot

rond bord met een opstaanden rand , om rijst te

wannen, of ook om er iets op te droogen of uit te

stallen (vrg. asnaji\ III. en <n asnwam oma).

O
OS» (El

o
?^\ K. , zie k»(Ei-~j)jw kn. koopen tegen leve-

ring op tijd (voor later te leveren waar het geld

geven, een soort van koop, die in het Ar. salam

genoemd wordt). — on iei—i ^n\ iets koopen te-

gen levering op tijd.

l» ti^r?\ 1. kn. stormend, met een vaart, met kracht

en geweld, aanvallen, op of tegen iets aanstuiven;

een stormende aanval, ook van een vjindvlaag en

golfslag. 2. N., os»;ei-si?\ k., of asn asn ibi~uj^\ en

asn asn ,ei ~s) ^\ verhaal van geleden schade, wat voor

verloren geraakt goed op iemand te verhalen is;

vergoeding, schadevergoeding (vrg. ,o,nai_i\ III.). —
onazisi^ kn. 1. een stormenden aanval doen; op

iemand of iets aanstuiven;^. iemand of iets be-

stormen. 2. N., anavi-Jt9\ k., iets, bv. een hoogen

eisch, door den nood gedrongen, maar aangrijpen.

3. an{Ei~i{\ m£u^\ op iemand het verhalen;

iemand aansprakelijk stellen. om asn csi ~ji$\ om asn

(ei~j1^\ pass. am asn tui~Jip oni as» (Ei^i ?\ verhaal-

baar, te verhalen op iemand; aansprakelijk, tot

vergoeding gehouden, verantwoordelijk, zijn of wor-

den. on ni ,ei (of asi mi) i;» asn (ei ~7,^ voor zijn re-

, • O a O o .

kenmg nemen. — on (Ei~si^o-ii\ on cei s\ ^ a_,n \ tets

vergoeden, voor iets schadevergoeding geven of zich

aansprakelijk stellen; iemand schadevergoeding ge-

ven. £.77 as» ,ei ~jj. ? om onp oni asn ei -7 .; £?7 in i s te

vergoeden; ook de schadevergoeding van iets lijden.

O O O .— on £?~7 ££?7 oioni\ïï., on (Ei —o 2 0.V hiion^K., troe-

pen doen aanvallen, tot een aanval aanvoeren, on

(Eji-j)^am ?7 om \ N. , on ,£? ~7 ^ a/n om ann\K. , iets laten

vergoeden, de vergoeding van iets opleggen aan

iemand; voor iets iemand aansprakelijk stellen;

met iets iemand schadeloosstellen, iets tot schade-

vergoeding geven aan iemand. — asn ,éi ,e)^jj^\ kn.

poet. zva. on-nok\ en fig.
bestormen, van gevaren

of onheilen. — ajian<m~Ji9\ kn. bestorming, stor-

mende aanval.

,£?££? _7<?\ kn. zitten met de beenen naar achteren en

een weinig op zijde getrokken, zoodat men met het

ééne bil er op zit, zooals de vrouwen veelal zitten

(vrg. ,i3tu\ en <nas:cnj). asn hiiol^Ei^\ en (Ei

o£/",£??/£

7

~i?\ spr. — tmf&i-Ji^ op iets op genoem-

de wijze zitten, ohi as» (eo~n?\ zva. om La hiiw

ï _7 ri ojm iki o\ kn. kassie. Gr. (vrg. ash^iirl)\ en

anmamzoJiji); het is de Mal. naam van een wel-
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asn tEi-^iihmZT

riekende stof van de lallen van een beest, dat op

Java onbekend is, van sterker geur dan ai aannaai

asn (eji ~J),(un oji\ asn (Ei -u),ajn ojulti \ en asn (E>i^uj,ajiaji\KW.

zva. (iacrh\

'*i -i'

a^nq cm art a\W
«5» <e/?-^jkn. getwijnd, tot koord gedraaid, garen, bast-

vezels, enz.; asn (eji ~i\ of asn arm asn (eji -ui\ koord

O
(#r<7. (Li an\ en on

X
^asnjj). tcntH^asnt&i^ilpfasy&i

ce/i-ui) aanhoudend van boven toestroomend water.

— an(EJi-ui\ iets twijnen, tot koord draaijen, bv.

al rollende op de dij; koord maken; iets, zooals de

namen van zijn voorouders , in geregelde volgorde

opzeggen; armen verzorgen, onderhouden (vrg. tin

truir~n\). on (Ea-uianaji\ iets tot een lang koord draai-

jen. asn cei
S
i-nnr>ji\ twijn, getwijnd.

CY CY Cl o ,'
asniEi~j)\ en asn iei -ut \ KW. zva. ojkuiw kn. i/ïjiim^ (of

CY CY .

aui aji (ejui) asn (Eji ~ji (of om aui~~i) , fijn zout, dat aan

hei zeestrand gemaakt toordt.

asn(Ei~ji\ KN. ; iri(EJi~ui\ afwijken, een zijpad inslaan.

on (Bi-uian iej)~j1\ herhaaldelijk afwijken, al meer en

meer afdwalen.

O / O
asn (£}~_7,\KW. zva. asn (ei -uitmji en aui crti asn a\ KN. za-

menstroomen, zamenvloeijen, zich vereenigen, van

een rivier of loopend water met een ander ; zamen-

vloeijen, van lichtstralen; ook zamen zich met elk-

ander vereenigen, van troepen menschen, die van

verschillende kanten komen. — ao(&i^ui.\ zich ont-

lasten, van de éêne rivier in de andere; ook ont-

bolsterde rijst (unnntKiji) koopen (vrg. asjajvi). —
ari (EJt rUirurt arn \ ontbolsterde rijst verkoopen. «-Q.&n

O a o Y O Yom ~~n 11 (Ki .m. on asn (Ei ~ui, ni ai run \ spr. — asn iei ~utm
(Hyi\ zamenvloeijing van twee rivieren

,
plaats waar

twee loopende waters zich vereenigen; ook gekocht,

van beras; (rijstverkooper. G.). — oji iïn ieji ~ut\ mid-

del, geld) om ontbolsterde rijst te koopen.

CY
o£Yi(eji~ji\ kn. een brandend stuk hout; een brandend

talhout van de haard.

Y

"

O Y' /
05n(Eji~j}\ kn. zva. asn om ~ji (Kj1/)\ \agrazriasn ceji~ji\ ge-

heelenal verdelgd, geheelenal te niet of verloren

gaan, zoodat er niets van overblijft.

CY O CY CY
ai asn (Ei -ui \ zva. arn nn asn ie/i ~i \\ \ oji asn ai asn (Ei ^i \ en

CY
(K,i (Ei (O) asn ii asn (Ei si \ spr.

asn (EJt ~utarnji\ an <&i ~ji arnjt\ zva. asn avt—i Hnj}^ m~>

arnji^

O
asn (ei _/ arn/j \ KN

.
; art iei

O

O
~jiarnji\ met een vlaag tegen

iets aanslaan of op iets aanvaren of vliegen ; tegen

iets aan of naar iets toe waaijen, van wind, rook,

stuivend stof, enz. {vrg. on ojli ajt n) ; tegen zijn, van

den wind; een vaart of slag vlak in 't gezigt ge-

O Q« Y~
ven. an iei L,i un utï rui a,ui \ vlak in het zeil blazen,

van den wind. arn asn tEji-^inrruru\ teruggedreven wor-

den door den wind, van een schip. — on iei SIaai \

op iets neerslaan , zoodat het er door bedekt wordt.

— art (Ei ^i(trnirjarn\ met iets , zooals de hand, t%-

geniets, bv. het gezigt, aanslaan. — asn om ieji ua

arnfi\ poet. zva. art (eji -ui arnjj\ — oji art (ei t,i ani n\ het

aanslaan, enz. — iei art (eji -ut amjt\ KW. zva. anasi-ui

amjt\

asn (ea -^i trnjj\ kn. afslaan, van de hand wijzen, vtasm

nrtasn(En^ <*™^ niet afslaan, niet versmaden, wat

liet ook wezen mag. — act <£ji-mamii\ iets afslaan,

van de hand slaan, afwijzen, van de hand wijzen,

afkeuren, weigeren, versmaden. an <&i -ui om -ui aui

cnj{\ bedanken voor hetgeen iemand gepresenteerd

wordt te gebruiken. — asn|<bï asn ui arnji\ afwijzend,

van iemand, wiens manier het is maar af te wij-

zen. — asn (E/? ~ji arn ann\ wat afgewezen of afgekeurd

wordt, wat of wien men niet hebben wil; versma-

deling. — ajiirt(Eji^iarna\ het afslaan, enz.

asnnr)(E.i—it,iij^ KW. zva. asn ai gei ui truijt\ — anvtiei-ui

am/t\ zva. art ai (EjI ^i ru)n\ \anrt tEi^iarn~uiaxiMij)\

zva. om-) iei —1 arut. Y^*mjp spr.

asn e^»CT«\KN. stomp, zonder punt, afgestompt, van

puntige voorwerpen, zooals een spijker (vrg. M crn

OCY
asn ft \ njiaji*

O
arna^.rri/i).

n (ei -ut/irn a\ kn.. zamentreffen; zamenloopen, zamen-

vloeijen; zich aan elkander sluiten; van verschillen-

da kanten zamenkomen ; elkander tegemoet treden

,

het eerste bij elkander komen, van bruid en bruide-

O O
\ iun (Eil- }Mn\ajiam-n\ de za-gom, bij de

menkomst van de partijen om in een regtszaak ver-

hoord te worden, asti asi -UI.UO oji iojikyi ^ii ariji\ de za-

menkomst van partijen bij een geregtelijk onderzoek.

asn ei —ligi (ei ^uj,(irnjj\ klets, klets! op een ruwe wij-

ze haastig, iels behandelen of afdoen (vrg. artiasi

a.31 i:j iniji ) . — asn (Ei -ui, arn artn of asn asn (eji -ut arn aria

\

van verschillende kanten bij elkander komen, elk-

ander ontmoeten.

bT?E>i-uianif)\ 1. kw. zva. asriiEi-Ci\ en on arraji mwrnjjs

2. kn. zie
O

2
isri (Ei Li <trnji\ 3. K. zie ashani\ (vrg. a^nrt
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iA-jiarnj))- — wicEn-^iamji kn. zie bij asn|<£» ~ji Mnji\

00/£ £#«. Wl £7 Jj
l

asn crhw

D

«va. ojnobamajin K. si<? £//

asnte/i-Jiacnn of tsn(&i-^io<nn\ kn. geheel uitgestort <?ƒ

uitgeschud, zoodat er niets meer in overblijft, fo>.

f/oor //ró onderste boven keeren van .een mand of

iets daar het in is; geheelenal meegedeeld aan een

ander, van iemands kennis of kundigheden, asn ei

rnacn~Jiz<narrnaf)ji\ zie lij rt a_,i t rt asm art n\ — Ml

t&i-uitHTia of (Ki(Eji^i(tmn\ iets geheel uitstorten of

uitschudden; fig. tot het laatste toe uitputten of mt-

i O o . a 7kramen. — art (ei -~i artt \ of .m (ei ~ji un \ meervoud.

asn £?^j;mï|\KN. opgehoopt, opgestapeld; zich ophoo-

pen, zich opstapelen, ooi: fig. bv. van iemands be-

zigheden (vrg. ajnazi-ji.amit). — art(En^jjarnjt\ sta-

pelen, opstapelen, ophoopen, op elkander op een

hoop leggen.— ut(&i^jtarn\ mv., stapels of hoopen

maken, op stapels zetten. — asn (eji ~jtamonji\ hoop,

stapel; bij hoopen, bij stapels.

asn <EA-Jiarn\ KW. : minimi» zva. azi(E.i?\\

asn £ 7 ~ji asn n \ 311. zva. tut <wi ? w^f
O

isn <fji -ji oj)ji\ E.N', verdelgd, verwoest; uitgeroeid; uit-

gestorven {vrg. xrtasrj). — art(ei -ji ojiji\ verdelgen,

verwoesten; uitroeijen. — art,ei^)w_^\ mv. — lij

O O
<eji ~ji oji^Aimn of as))tsn(Ei~iaj}^Aimjj\ geheel ver-

delgd of uitgeroeid.

asn ei ~ji o (ui \ zie asn (ei ^aa^n ut \\

asnazi—irup KW.; ar)

aart e?_7 ji?,i\

rt ,£? ~jj rrujt\ kn. , asn (Et -jjji <njijt\

E^Min\ zva. <Hi(EJi~j}niïuiji of

asn<n(EJi~ji(ruit\ kn. , asn rei -j>!t(ruin\ kw. , iets vlaks

waarmee men iets van zich terugslaan ofterugkaatsen

kan; het pandeksel van een geweer of pistool. alt

asnviiEji-jiiru/js een hand laug. — turn (eh-ji rut n\ an

(Ei .jt ,1 rufl\
iets met de vlakke hand, of iets dat

vlak is, van zich afslaan; iets, zooals een slag,

afweren; met de vlakke hand of uitgestrekte en

aaneengesloten vingers een zachten slag geven; een

beschuldiging van zich afwerpen op den beschuldi-

ger , of met een beschuldiging beantwoorden, zoo-

dat men zich zelf daarmee vrijwaart; tegen den

mast slaan, van een zeil. art r\ (ei -ji a\,i ~j\. rui amn\ spr.

'sn (E/i ~ji in/i n\ kn.; ancEi-jiamns iets van hetgeen een

ander gekocht heeft, overnemen en zoo deelen in

den koop. aïi <ei ~j rt»ajui\ meteen ander meêlachen.

j\i ei S: icnn\ met een ander meelezen, bv. eenU

courant, an £? _/ ni r<K» asn r~l vn V wn { - meevertellen

wat algemeen verteld wordt. — an ei J"j n t m om \

iets van hetgeen men gekocht heeft, aan een ander

overdoen of in koop afstaan.— asn (Eji Si n,i an a\ wat

van een koop overgenomen wordt. rt ast i asn cei ~ji trui

anjt\ deelgenooten in een koop of onderneming.

asn £?^?7t_j^\kn. zoo gewond of gewond raken, dat er

een stuk vleesck af of uit is; een gapende wond.

— ah ei _j 7x?/j\ een stuk er uithakken of snijden;

drek of vuil met iets, zooals een scherf of blad,

opnemen en weggooijen of wegruimen, amasni&i^i

aui,p zoo gehakt of gewond raken, dat er een stuk

•+ • O Q O a • -,

uit is. arn asn (ei^i ?L7 fciuEi^i rt) !}\ van iedereen ver-
ast, <-> l

smeten of verstooten, overal vandaan gejaagd wor-

den. — asn ceji ~ji <nj>afiji\ iets, zooals een blad, daar

men drek of vuil mee opschept om het weg te

ruimen.

asn\(Ei ~j rup\ KW. zva. asnisi~Jt\ *n oji <mm asnjj en oji

Tf.MN kn. oplegsel, een opgelegde rand van goud,

zilver of passement aan de beide einden van een

gordel; een breede ingeweven rand in een saroeng

of aan de beide einden van een bëbëd. — .m.ej-^j
ü

arLia > kw. zva. asm n^^\ \ ,n ei ^? rt iz,t ru \ ais mee-

drijvend vuil, spr. van iemand die met een ander

in zijn gevolg overal meereist; ook overal heengaan,

waarheen men door zijn hart gedreven wordt. —

-

ar){Ei~i rhi\ iets van een opgelegden rand voorzien,

bv. van passement.

>) astt rt (Ei _7 rtijj kn. tegen iets aanzitten of staan;

aan iets zich aansluiten, zonder vast te zitten ofte

kleven (vrg. ao asn rt ei -Ji arn ;). — rtarirt (ei —i a\jin\

zich aansluiten

sluiten; aan iemand zich aansluiten tot steun en

bescherming ; ergens iels tegenaan zetten ophouden.

imr> xsnw) (Ei-uiai.i aon\ fig. van het hart, waarin

zich een gedaclite of voornemen vestigt {vrg. trtt oji

a„ . 7 a o
i?n lasian/]): ook zva. om ,hn ihit(K.7^ian/) en am^i
c=^ <~Jl' . ^(

on aart (ei ~v n.

?

rt arn \ iets tegen iets

tnann (ei ~? ru\ aan iets zich aan-

ri!i ki ar)/t\

aanzetten of aanhouden, zooals het oor tegen den

grond. — asn rt (ei rt (ei ~j) <ru n\ tegen iets
.
anders

aanzittend of aanstaande, aan iets aansluitend; ook

(nasnrnfsi^nncnn kn. beplakt met kleine ofdunne voor-

werpen, die er tegenaan gehecht of opgeplakt zit-

ten {vrg. <n asn rt ei r j z "£/().— ^ ^ » ^
Tl

> ^/^ zich
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<E1^.1\

vasthechten of plakken aan iets.— >n on on cei -^? aói \

aan iets zich vastplakken of hechten; tegen, aan

of op een voorwerp iets plakken of hechten; iets

beplakken. — rnonn (Ei ^i arn -n nm \ iets ergens aan

vasthechten of plakken. — asn rn (ei <n (ei ti mw/]^ vast-

gehecht; vastgeplakt zitten aan of op iets.

en asn ai <si -ui z !hrnjj\ KN. zva. riasnrniEi ^i acna ^ maar van

dikker of grooter voorwerpen {vrg. ajii ai cei —.7 z aain

en rnasnai auizamjj). — Zoo ook rnmaitEi-jJizornp

o
en on ii (Ei -^1 z iktï \ rn ari rn (ei -^i z ooi rn kii \ en asii rn iei

rnasn(Si-~i\ ongebr.; viasn (E/i
7rf'nasn(En~*\ zva. en*

trui <rj aji (ay(Uin\

,isn&i~ji,>u\K?i. oorveeg, slag met de vlakke hand te-

gen het oor, den wang of den slaap van het hoofd

(vrg. asnrnxrmtuYin en asnajj^rnn). — ttn c&i ~ji art/h

een oorveeg geven.

itiiiao.iuiKN. een werktuig, gemaakt van een toem-

boe, tanggok, of ook wel een koekoesan, met een

houten steel er aan, om stinktorrei] es (walang-

sangit) te vangen , of ook om de zaadjes van het

toeton-gras op te vangen, wat wel geschiedt bij

hongersnood. ^n iu ^u <eji -j a-ch spr.

kr. rn rei ^i z rn ru

z

\ KN. een spuwbak of spuwpot van

hout of van aarde {vrg. (ui (un rn &m o n i)

.

asntEJi-Jinvuiji en au ei ^j aai >p zie asnai £?_; n , ?\

asn (Si ~ji (lm \ 1. Ml. KN. pot of bak voor water {vrg.

ar>rnaihi\ en (Li azi rn nnz onji) . 2. zie bij ajiajuiw

asnc&i-Ji\ kw. zva. mi erm ix.i ,j\ KN. 1. het lood onder

aan een vischnet (i^ili). 2. een (bij elkander tot

een pakje gebonden) rol tabak {vrg. axirq^oinn).

asn<&i~jï\ kn. rand of kant van een berg of hoogte,

bergland ; rand of grens , aan de grens , van een ge-

west; oever van de zee {vrg. ajiom\ asri(ut\ asn ei\

(cnc&Ti\ en oji asn aJij) ; ook benaming van ambtena-

ren in het Djokjokartasche , die in het Soerakar-

tasche cm ah genoemd worden. — anrEi—ï\ de kant

van de weg afhakken en in orde brengen, bv. om

er een geul te maken. — asn <ei~i xnanji\ zva. a_i

a' CV a„ "o , ,

cm^nonn en (ui cm ">i on /j\ asn (Ei^iazian ^cm^n\ tot

begrenzing de zee hebben, begrensd door de zes.

asn een ~ji\ an(&i~Ji\ zie bij asnajj^

asr)(Ei-^i\KTs. op elkander gelegd (vrg. asn(En.^nanij}\ en

asn>(EJi -jj.un ij)
; benaming van de drie balken, die

trapsgewijs op elkander liggen onder de zoldering

van het middelste dak van een pandapa, ook asn

t&i-JioJi-nri genoemd, asni©i ~ji asn anm q\ het één op

het ander, .lti <e? -Zirniuiz (of ckji^) , spr. voor het on-

derste boven, averechts of verward, bv. iets doen

of zich uitdrukken. (Kjimi ^usri (ei Si ai asn q\ spr. oji

ar/i asn (eji~ji\ zie bij <kitli\\ — on,ei Si \ opleggen,

opstapelen; met een ander meerijden, meevaren of

meereizen; bij een ander wonen. — (ki(ei^kci\ er-

gens iets opzetten {ook op een boog een pijl), bo-

venop leggen, boven overheen plaatsen of doen,

bv. een mantel over de kleéren; met iemand mee-

reizen; bij iemand wonen. anisaJi (i?i(ij)ai.ii:)\ in

de rede vallen. msiJj.ilVoiwo^ tegenspreken.

oniisii .ei Ji> ei Miji^ pass., bv. van een vuurhaard,

daar iets opgezet wordt; fig. iets, bv. hartzeer, on-

derviuueu. — «ie ~jiazirnn<n\ iets ergens opzetten

of leggen {ook een pijl op een boog).— asn cei ceji -J? \

ergens op of boven op liggend of staande ; het één

boven bet auder, van het tvaler , als dat van hoo-

gere landen op lagere neer kan stroomen, a^iah

mi i.<
;

< n :j n Si\ spr. — asn\ceji ~jiqzmmji\ op elk-

ander gelegd; hoop, stapel; wagen of vaartuig,

daar men meê kan reizen; plaats om bij iemand

te wonen.

asniEiiZw kn. een hoop gekookte rijst, zooals die in

een imarnaji^&Mn gekookt en de vorm van een

ronde piramide heeft.— rn iei -Jï\ gelijk een toempëng.

isn (Efl ~J n i ir of asn e / Jj kj > \ zie bij asn cei ~ji \\

asn (Ejiojui a<yi\ kav. zva. acn in ii in z % ajn on n en iei (hi

oen ~jiasmomn\
e ^ UI

nasn(E/icmji\KN. een klanknabootsend woord voor een

met kracht gedane greep. Zoo rn asn (Ei cmncrrn arnji\

asTKEatEiruijisKN. naam van een soort van kever, klei-

ner dan een on èi\ glimmend zvjart van kleur. J.

iisn ei\ kn. groote boven den grond uitkomende wortel
co ° ö

van een boom ; ook titel of betiteling van een Ben-

galees. — on ei\ zich stom houdeu, niet antwoor-

den op iemands vraag, niet komen als men roept;

weerspannig, onwillig zijn.

<uïni ei\ kn. voor het eerst, zoodat het voor iemand
'ca

nog nieuw en vreemd is; eerstdaags, in de eerstko-

mende, aanstaande toekomst {vrg. (narntKaanyi).

Zoo bv. ,l-// )? (ei ismn -j\ voor het eerst {bv. een tij-

ger) zien ; en n<ii asn rn (ei o? ooi art,! irn \ die eerstdaags

komen zal. a.iïasnri cei\ en asn rn ei rn aji\ in de toe-
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komst, naderhand, namaals. Zoo ook ajri asn rj t&i ten

•ttj (of tdtanï) . iüi *tj djiïnrh asn on (ea oji on aan s de j ongste

(laatste) oorlog. — on on (en \ voor de eerste maal iets

doen; ook zva. <&i (ta ojiji\ pas zoo even. anontEiun

(ui oji on ~m aai \ deze keer voor liet eerst, rui aai dn

on /eo ajn in n\ pas nu voor liet eerst.— aai asn on <en anji\

in dien toestand, dat iemand iets voor het eerst

overkomt; voor het eerst iets ondervinden, amasn

ori ieo onna ^\ voor het eerst iets zien. — asn on rei tuu»

onn\ voor het eerst, bv. zwanger zijn, een ei leggen;

ook een eerste nog eenig kind.

asni&i\ kn. emmer, putemmer. — an(en\ putten; wa-
ca l ca y

ter putten ; iets putten ; uit iets putten.

asïi(&i\KT$. een vierkante mand van gevlochten Lamboe,

met of zonder deksel, asn <e>i on ajn 2 on rui ^ asn\asrj auui \ spr.

<nasnnri(Eiz\ kn. een klein schuitje, om van den wal

naar de ree of van het eene schip naar het andere

te varen; een klein visschersschuitje.

rtiasiiz^i\ n. , (i^(Ei^.i\ k. ,
geneesmiddel, medicament,

medicijn (vrg. «*c ieji ) . nr> asn ? t&i aai an ruin \ en on asn z

(eji aai on onji\ spr. — asn ri asn 2 (ei \ hkok (&i~ji\ medi-

cijnen gebruiken, medicineren; ook medicij n, mid-

del tot genezing, in een fig. zin; bv. asn on asm t&i<tbi

ii-iP\ geneesmiddel voor den honger; a^ ae: a^Jt~jnhi

ajiaJiJiq\ geneesmiddel van vermoeijenis , iets om zich

te restaureren van een reis. — antEian\ ojnraii

<»(&)~jïffo\ iemand, of een beest, of een wond, cu-

reren , met medicamenten genezen. — on iei mi ~m

<noai\ ajn azm on cbji ~ji aan ~m am on /i\ iets tot genees-

middel aanwenden; iemand, of een wond, laten cu-

reren door iemand.

asn (Bi ^ \ Ml. KN. zva. oji mi ? \

o o
an>Ei?(Lii\ zva. <Eirn?a,ri\

ca^ [i P
asn (Eiqa.11 nn/i\ zva. tui aji^ am on n\ bijvoegsel, bijlage.

asn,Ei?\ (ook wel verkeerd asnan?\) KN., asn ceji asn ,j\

kd., niet weten; iemand niet kennen; in dien toe-

stand komen of zijn dat men ajn pi % moet zeggen.

asn cei .? on tui 2 rui % on a_/n \ niet weten hoe te handelen.

(Ei an^ asn (Ei ? <n ooi 2 on on \ een onbekende tot schoon-

ojui\ kw. iemand niet kett-
er)

zoon nemen, asn iei ?asn on

nen, iemands afkomst niet weten. an
i
asimi een >\ spr.

tica^KCn* l

— amEij\ on (Ei asn n\ niet begrijpen, niet verstaan;

zich onkundig houden (vrg. onnifEiz). — ani&i^ajn\

on (Ei asn \ van iemand of iets niet willen weten, er
ca iXSK J

geen acht op slaan, zich er niet om bekreunen;

iemand niet willen kennen. — ajiasn(fn?\ (uasnQ
&V ca

asn/i\ zich houden alsof men er niet van weet. —
tzi ,ist) (Ei^ajn\ zva. onrEiqojnw

««^^ kn. langzaam, op zijn gemak, zoodat men

zich niet haast, bv. gaan, schrijven of spreken (vrg.

o
ajn oniruu onjj\ oji oeji anji en asn or> rui rnam 2) . — asn

aic9^ N langzaam, op zijn gemak, gedaan.— aai

(isii(&itpianji\ te langzaam, te veel op zijn gemak.

*>"g?"^T KN - opgestapeld, opgehoopt, digt op elkan-

der, zva. asn&i^unji en asn (eji Jïi asnmm % w — ten

o na
asn (Eii onfRW. zva. am asn ei on /i\ — o^i(Eian/i\ zva.

W/ '-J( Ci\
t

UI C\{, JJI
o

azioiïun qajnw

asn (Ei \ kn. flauw, slap, laf, zonder geur, smakeloos:
ca L o > >

ligt, niet sterk, van tabak; zonder gewenschte uit-

werking, vruchteloos (vrg. asn(vi\ asnaji\ aoi(ói\ ooi

^J)^i\ en ajnizn-li).

asnrei\KN. plank of lat op het boord van een vaartuig

vastgezet om het hooger te kunnen laden; ook iets

dergelijks op een kist of vat ; verschansing van een

schip; een groote wan (asn asi ~ji <?) met een lagen

rand; ook naam van den 17den zoon van Watoe-

goenoeg en van de Vède looekoe.

asnifi\ Holl. tamboer; kn. tL'om van een tamboer;
cci

de tijd dat de trom geslagen wordt, de reveille

(s morgens om vijf uur) en de taptoe (s avonds

om acht uur). — on(Eo\ trommelen. — ajion(Ei\

het trommelen; en trommeslager.

onasnzCEi\ kn. naam van een lekkere riviervisch, een
< ca

soort van karper.

asn (Ei na \ aJn n asn ip.i nj \ eign. van een J/emelsch wezen

hi de Manik-majji (zie bij asn pi na).

ani:Eina\ eign. van een Bagawan. G. (Skr. Toem-

boeroe, eign. van een gandarwa. PK.).

asn[(Eji^\ kn. roest of vuil van zilver, koper en lood

(vrg. asn ajn). na au> asn ((eji %\ een kopersmaak hebben.

asn(EO'ïini2oniji\K'N. nest van mieren in zamengehechte

bladen van een boom. J.
O
on (eo on nn z urn /)\ zulk

ca ' <-Jt

een nest maken; gelijk zulk een nest, van fijn ge-

bladerte en kleine insecten. J.

asn(E<i\K]$. betrokkene, nevelachtige, regenachtige lucht

O o .

(vrg. asn aai. ^\ en asn oji oji n)

.

asn((Eji\ kn. ; on fdo \ ongevraagd deel in iets nemen of

O
-) .

in iets zich mengen (vrg. onnipirLin)

asn ieji oni fi\ KN. dam; schutsweer (vrq. inïi oh) ; ook be
ca <-J< J

fq>

naming van vischvijvers, waarin de a-aian geteeld
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vgv
vaar beschermen. — mcm, 7

»
co "O,

wordt. ÏL..asnt&KKn/i\ schutsweer, middel tot be-
ca — '

schutting, *^£?a ^?ei^ kwaad ofgevaar, asn Enam~m

oj)%\ naam va?i een heestergetcas , dat aan of in ri-

vieren groeit. — aniEJia<nn\ een dam maken; zich

tot schutsweer maken of stellen; iets beschut-

ten, beschermen; iets stuiten, tegengaan, tegenhou-

den, n-n ei to)_? asn ?? m n ciz\ iemand in levensge-

vau een dam

voorzien; met kracht tegengaan; stoppen; een mid-

del tot stuitiug of afwering van een ziekte gebrui-

ken. — hui itn(EJi arnn\ het maken van een dam, enz.

ri(Eji.trnjj\N. t
<ui on \jT) z a^i ;.\ k., een lange piek, lans of

speer, of het piekijzer {vrg. nasnzonajizoain en asn

ei ei ^.1 h~>i v. (Luash\ en rnojizunojnz); ook een roede,

als lengtemaat , zva. ooi <nrt aruijï\ — <tn<staaiji ;>

nrtmmaJiji\ pieken, met een piek stekeu ; iemand

met een piek steken; fig. iemand beschuldigen, be-

tichten. — ,m £??,// . (&vn<un2Qji^*.\ mv. — inn
ter, 'K ' [ca

,)

;

!))i.M)\ tsi>rtxmza ï^it.n ma\ iets tot een piek be-

zigen, met iets iemand pieken. — ei tq n un ? het

pieken, enz.; een lansdrager, lansier, soldaat met

een lans. — asn r i turn m j \ een nagemaakte piek;

elkander met pieken stekeu.

i).iii kx. bonsen, botsen, stompen, stooten, zoo-

als van een schip tegen een ander en van bokken

met de koppen tegen elkander {vrg. maJitncrnzaruiji)l

op denzelfden tijd invallen met iets anders; ook

naam van een met klappermelk toebereid vleesch-

geregt. n<êiZQJiasnt&<Hiyi\ de tijd van het jaar dat

de zon op den middag vlak boven het hoofd staat,

zoodat de schaduw met het lichaam zamentreft. —
,Mc)M),n tegen iets aanbonzen, botsen of stooten.

on ei un ei wi,|\ telkens botsen, tegen iets aanstoo-

ten, door verwarring , in het loopen, en fig. in het

spreken, asn ei hrn on e? kt? ? van weerskanten tegen

spr. — l i /

-

ook naam van een groo-

tenvisch, die vaak met den kop tegen een vaartuig

of anderen visch aanbonst. — asii eiktiki-i of en

asn o y?) m i\ in botsing met elkander komen; tegen

elkander stooten, bv. van schepen.

nasn ei hu j\ KN. 1. vol van ergens zittende menschen

of liggende lijken (vrg. .cklx iei i). 2. zva. a£in^\

of asn rtn m ?\

tiqasnontBizafnjixKN. 1. pleister, pleisterwerk (vrg. n ?t_>

El ). 2. muur; (een scheiding tnsschen rijstvelden. G.).

)

elkander aanbouzen. hi ei trn m k? ^^

t^l co'-'/ -<

(Ei&n/i\ het bonzen, enz.
c

t
Ut

ij eii? ei ?ii ani Ei^?h~ni\ een steenen huis. cu

m

i^isnv Eu.h~ny\ een pagër van gemetselde steenen.

—
rf
aatn ei z hiin en ri tei <n ei? un \ pleisteren , iets

bepleisteren, non in ei? ün rryca hii\ de dijkjes van

een sawakveid met modder digtplakken. <noam ei?

ikv ei ,hmin/)\ van een stof, die gebatikt wordt, de

vakjes, die wit moeten blijven, met was dekken. —
ii En V ei? wil K7;\ wat van een batiksel met was ge-

dekt wordt; het wasbedeksel.

nast)Zfn(E,izanyi\KN. bijvoegsel, toegift, om iets vol of

voltallig te maken; toegift bij een ruiling; toelast

(vrg. <isiiEi>); toelage, inzet, inleg, bij een spel;

wat men ergens in waagt; het geld dat men als toe-

lage geeft om in een tandakpartij meê te mogen

dansen (vrg. ootisnzj); iets toegeven, bij een ruiling;

iets er bij insebieteu ; bv. n asn z ri ei z mj ~jï, ei \ het

leven er bij insebieteu >, n ii ii ? n M7 ~nzni ?i asn z

il &izornji\ spr. — on j-nzn eiz toi/p toegeven bij een

ruiling. — naazviienzawy aan iets toevoegen, bij-

voegen; aanvullen; ergens een toelast bij doeu; er

op toegeven; voor een dans of danseres bij een

tandakpartij een toelage geven. — mumtncüiziun

naai\ iets toegeven op iets; iets tot toelage geven,

als toelast er bijvoegen; er bij laten inschieten, op-

offeren, ten beste geven, er aan wagen.

.en : i ii i :i) ? verk. Eii Eiii hiiz\ of en ri t,n

z

\ (mbako)

N., cucn\K., tabak (Port. tab a co).

asiiEir-ii kx. zijpen, doorzijpen; doorheen zijpen (vrg.

Eiiritii ere Eirii.ii); doordriugen, bv. van een

geur (vrg. cuehij). asn ei -ki ei^ ,i\ door en door

gezijpt.

o
asn e?k?,7nKW. zva. ritEi?\\

co —

'

' ^

lï; £)7.?7N kx. doorloopen, van een opening die aan

een anderen kant uitkomt; doorloopende ergens uit-

komen; doordringen, bv. van een geur; door en

door (vrg. aiEi^iy, asnarna^ en asnnri <Mjf).
on enz

ni cj) x7 ast) e 1 7^? i \ ondoordringbaar.

isn &iaJiji\ iq ei x.1 1\ enz., K., zie bij asnarn\\

asn Ener kx. lap, op- of ingezette lap; met een lap

of lappen, gelapt; lapping, stopping, van gaten en

scheuren; ook een uit bonte lappen zamengesteld

kamizool, dat door de Tamtama's gedragen wordt.

asn c??;u.™m noodlap, fig. wat uit gebrek aan be-

ter, tot behulp bij nood, gebruikt wordt om in een
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gebrek te voorzien, het ontbrekende aan te vullen.

— iNi!Si.n,ij\ lappen; iets lappen; iets herstellen,

door een stuk er in te zetten; een gat stoppen. —
aAaaliasn irni8itruiji\ overal met lappen, overal ge-

lapt. — asn (Eji <ru aon\ gelapt; lap, aangelapt stuk;

wat te lappen is, lapwerk.

asn lEi-tLi n\ kn. het tekort of ontbrekende, dat men
Ca <->l

voor een ander bijlapt, d. i. bijpast of verschiet

{vrg. asnisnry]). — an<&iarvi> voor iemand het te-

kort of ontbrekende betalen of doen; voor iemand

in de bres springen. — asn t&i otji aan\ het bijgepaste.

lm (kt) ? asn ei .n.1 tui a\ een vrouw trouwen, die zwan-

ger bevonden wordt, maar den man, bij wien zij

zwanger is, niet noemen kan of wil; wat door den

hoogepriester aan haar hoofd of heer wordt op-

gelegd.

a o / a
,isn Eirun\ KW. zva. (tm ie/i rui n en asii ruw — ao/E/i

co <-Jt ca <-J(
Il co

arun\ op iets anders, een andere plaats of persoon,

overgaan; iets overbrengen, overgeven, overdragen

op iets of iemand anders. — aaE}.ni\ een ander

iets overbrengen, overgeven of overdragen; en KI.

o . o
van riasizri hnzra\ en <rr> aaw — aa e

i

iri n mi \ KN.

iets overbrengen, overgeven of overdragen aan of

op iemand of iets anders, aaiEnaru/en nvt v) mi \ al1 J co O co n. (

verder en verder overbrengen. — asn ei Eirup op

iemand of iets anders overgegaan, overgedragen;

op iets anders overgaan. — asn(Eiruaaf\ wat over-r ° co O, Uk

gebracht of overgedragen wordt; ki. van ajiriaaiz

aan of XjI ii aai aan\ opdragt, last, van een meerde-

re aan een mindere , door middel van een bode of

brief, of aan ee?i ontbodene {vrg. miaji^). —- a_i

(taiEirun\ het slaan van een tweede in het rijst-

blok tot accompagnement; de tweede hamer van

een smid; vrg. aji aanwin en mi ri op z rmn\

a Ci -o
asn (Ei run\ zie asn (Ei ? w

co Ut ï

asn tmijjx kn. een puistje aan het ooglid, zooge-

naamd strontje.

asn Eiruji\KN. opkomen, naar boven komen, rijzen of

drijven, in het water (vrg. ojnEiixiji en aaidi);

ook fig., en gehard tegen slagen, onkneusbaar (vrg.

aairix^z xsnjt en asnem?). — aa^irujj\ zich gehard

maken tegen slagen; iemand gehard maken door

tovergebeden. — aaprin ergens oprijzen, naar

boven komen, van een wel. — asncea^iarviirs boven-

drijven, zva. asneiru^\

L
^ca

71
dfl^

KN - EÜddel tot afwering van ziekten en

Oonheilen (vrg. asnarviamn en a^aviaspjt). asn asn (ei

'tl^\ afweringsmiddel. — aa.Ei
°

een middel afweren.

l^^C iets door zulk

nq asn <np ru/j\ nn aa rj amaru n\ zva. asn oia irvt n\ aa (Ei

<n^\ maar van andere dingen dan van Meeren of

lijnwaad.

asn ei 77 77.? z \ zie bij a,n iei on i\.i z w

77«s77 2^7^77 7777 2(707y^ kn. een grof gevlochten bamboe-

zen mand, om zand, puin of keisteenen te dragen.

asnkiri ruaain\ ook asn ri ru aai ,i \ KN. vogeldrek, kip-

o O Cl
pedrek. — aa ii on rxi om a\ aa rj oruaain\ hun drek1 (Ei on ru aai a\ aaont

laten vallen 7 c > c > o c>
, van vogels. — aa (Eion,ruaai\ aariaru

aai\ op iets hun drek laten vallen.

asn (Eaanaasn aan\ KN. naam van een Mein plantje met

aardige bloempjes , dat voor geneesmiddel gebruikt

wordt.

asn /E/7 .77'? \ KN. naam van een soort fijne gele bamboe;

(een koker van bamboe, waarin het vocht van den

arenboom opgevangen wordt. G.).

asiKEirriiy kn. een pot van den schil van de :oirri?

aai arm gemaakt; en eign. van een bediende van de

Korawas.

O G) ...
asn (Ei .Ti? \ zie bil ajn (ei 77 tx? z w

co J co '

iirn E?tu\KW. zva. a^as:w — 0.1 asn (Ei&i>i\ zva. iajia*?

O
ca

w — aji asn (Ei tu aan\ hetz. of zva. ^aakria^

*2J!
X

o (F)

co

(U77.E7 0T7NN., asii(Eian\K., rood koper (Prdkret tam-
co ca

baka, Skr. t amraka). asi asn (ei nm\ zva. oji aji
' ca

a O J
(70) 9 \ \-n a_i om o asn ceji cm \ zva. nri oji a,zi j on cm z vrn w

— ,7577 (Ei cm aan \ asn tsi riem aan \ naam van een soort

van gras (ojtaai asnji) met roodachtige stengels.

O o -O
asn (Ei cm \ zie asn ei rm w

co ca
O G) o Ci a /

asn<&i\ KW. zva. iaicrm\ asr?n_i\ asnasnru\ asn(Ei-^i\
Co CJ

(KTi(£i\ ajiasrnasi 77_?,i\ riajmaji%\ en aji^r^cmitrii

oansKN. het touw aan het gebit van een rijpaard,

waaraan het van weerskanten geleid wordt (zie aai

-ni asnEiajinnKi 111 aan\ iemands buurt of honk
V co "*-. ^-'

(zie bij niaa). asn aüi azi a&\ naam van een slecht
\ J asi/ CO

teeken in het haar van paarden. on\jnasiiiÈn\ KW.

zva. om aa,iasn (Ei ~7A oji axi asn api \ spr. — aa (ii\

kw. zva. (Ei cm asnji en nricmru^KX. met een veer-

schuit een rivier oversteken, aa di a,v aai ^a\ spr. zva.

aQ/êiajnarnJjLw. — ooi&ia3\ in een veerschiiit over-
ca co

9.5



386 (F)
asn (ei\

ca
asn cei \

ca

varen; van of naar boord gaan; iemand overzetten

of overhalen; met een schuitje aan wal of aan boord

brengen. (ajiajii(Kicéix~i\ schuitjes om aan boord of

aan wal te brengen. — xn dn xn <n wj \ iets met een

veerschuit laten overzetten. — asn di(ci iuij \ veer-

schuit, schuit om over te varen; veergeld, wat men

geven moet om over te varen; geld voor de over-

togt, bv. van Java naar Nederland; ook entree-

geld, bv. om een dieretuin te bezigtigen ; xinaasn

asn di xn ckijj\ een postwagen, diligence. — ajixndi\

het overvaren ; meêvoering , wat met iets meegevoerd

wordt, fig. voor teweegbreuging van iets, dat er

door meegebracht wordt; aanhechtsel aan een vjoord,

zooals xicvrw of ojnaan^ — mi xn di xn cki n\ over-

vaart; veer.

xhkei\ kn. 1. doof, van iemand die zich doof houdt,
ca

naar hetgeen hem gezegd wordt, niet luistert, het

zich niet aantrekt of het niet kwalijk neemt; die

het het ééne oor in en het andere uit laat gaan.

2. een opgeworpen dijk of wal, om iets af te schei-

den, tegen te houden, enz. 3., ook asn ce.i ei n\ eeny ca <Jl

stok of kruk , waarop men een geweer laat rusten

,

om een vast schot te hebben; het geweer op zoo

iets leggen; ook een stok, dien de lastdragers on-

der den draagstok zetten, als zij van schouders wil-

len wisselen. 4. van een zeil, bij het boegwendeu

met het voorste gedeelte den wind van achteren krij-

gen.
G)

cki(Eji\ zich doof houden.

asn&i\ KW. zva. (KJitziw \ asii cei ix,i xrn\ zva. ojiceixxi

xaiw — (Hidi\ zva. xcnKEp of ccm e?w \mrJRi

xxi \ zva. ccm cei crvi kii \\T

vragen, alsof men er niets van wist. ttarnt&i
ca

asnxicExz\ kw. zva. asn<Ei\ icncij}\ en aaxi xniz xixxizw

— (Hindi 2\ zva. cm di\ of'<cm(&i\ ook zva. (tv e

i

(ca Cq, J
è ca

coi\ en acmmarnzmaruiz^ KN. zich houden, als of

men van een zaak niets wist; bij iemand naar iets

en,

(ktj\ spr.

C) . i a a
asn e? , 1. kw. zva. cmasncKiin en asn asn ?\ 2. TD. kn.

zang. 3. kh^nN.. ojiacn\ k. , dichtmaat, versmaat;ö ca

zangwijze, waarop een dichtmaat gezongen wordt.

o/n osman in versmaat schrijven. xiojnz^nasixicmz

asn dn \ in ongebonden stijl, in proza, asn dncm<na.ji

(of (Kii ui), de oude zangwijzen in kawigedichten.

f) * O y , j. o
ecu ei eickh cciasn/j\ N., ck,i cnn cei xa aji asnj) (of (uncru

*-^/), de gewone Javaansche zangwijzen. asndi (>£?

(kii ) asn (ei j asn (Kin (of cicn cm xxi ckij) de middelzang-

wijzen, in oudere Javaansche gedichten in gebruik.

asn dnmajiasn ajmsnn\ spr. voor een onzeker gerucht.

— (Pi ei\ een zangwij ze zingen of spelen, ckidicm

ceiiii(ki/i\ op de gamelan spelen, cki da asn xai Ja «

7 a q„ o c

spr. , ook cki cèi exil kii _b*\ zva. na, as:asn aji cki cvi\ en

ciacv^cwcKiivn\\

asncensKS. kant; boord v-an een schip; oever van de
ca r

zee of een rivier; verdek van een schip (vrg. ccn\

asn <u> n (bil ceji _i \ ccn ei en curm). asn cei xm xi crti v

ca en f

de noordkant, asn eïcisii ckki.is stuurboord. asn cei hu
ca <~Jl ca

O . o a
(hit ei\ KW. zva. oiiiXn ckii/i\ KI. zie xa.Ei.x~i

C+i <-><

ui\ bakboord.

Eixpw kn. uit-

drukking door een woord of met woorden: woord,

woorden; gezegde; de woorden, die men bezigt bij

het aanspreken van iemand, vooral bij een aan-

zoek of verzoek; taal (vrg. asn cm), tui asii di \ een

woord, een spreek, cxii ei xn xxi xjiji\ beschaafde, fat-

soenlijke, uitdrukking, kii <ei xai tui \ Kawiwoord,

Kawiwoorden, Kawitaal. mmapiasnmn\ taalkunde.

ten cki cïsii têi \ taalkundig, mn (ïuiti asii di \ kw. slagen

, O - . a a , ,

wisselen. — aa ei\ kw. zva. cun crti tmi xm /i\ kn. tot

iemand zich wenden met een verzoek, bij iemand

aanzoek doen; om iets verzoeken, iets verlangen. —

talen in een andere taal; een uitdrukking , een be-

naming, bezigen tot iemand, bv. iemand or>x:iicKi

(Hifi noemen; voor iemand zich tot iemand wenden

met een verzoek of aanzoek, voor iemand iets ver-

zoeken aan iemand. — (ui(bii~si\ iemands woor-

den; een aanzoek, ciq xi mi rvi cisii <ei \ een aanzoek doen.

— asn fn «n aoji\ gew. tui hu cei xti chtj- of (uizsiieivi

(Kijj\ woorden, rede, toespraak; bewoording, be-

woordingen, ojicüii iei x7icKiiNicrti'ii\ de landtaal. n.i

xii cui tuii éi xzi (mn \ woordenboek. — (uipi-ti\ kw.

zva. (Ci cm asn imn\ kn. het verzoeken, enz.; ook

naam van een muziekinstrument, een groote trj urn

XI CÈI l Vl

asn cei \ kn. evenwigt, in evenwigt, gelijk van gewigt;
ca

het evenwigt houden
; fig. in evenredigheid zijn met

iets; evenaar; tegenwigt; tegenhanger; wedergade

(vrg. (vri(èi\ en asn ai n). (Kiasiicéiricic~i\ wat er te-
k y ca CxJ co t

gen opweegt, iets van gelijke waarde, asn im ~? asn

aloos.

wegen, afwegen, gelijk maken; vergelijken; overwe-

cei \ weergaloos. x.n xi ck,i z cbn (Ei
ca °

f ca



#
o . o . .,-.

gen, in overweging nemen. j,r£iMEn wikken enb ° b ca ca
O Q

wegen, on xn 2 nr, asn
~~
&Q(£n\ niet te vergelijken met

iets anders. — cmcèicai\ iets evenaren, er tegenop-

wegen; iets in evenwigt honden; aan iets iets an-

ders tegenoverstellen; iets met gelijk beantwoorden

o. o o -

{vrg. tE/HUBMr); KW. zva. wtl)o\\ — il/ï<h7<&i\KN.

het wegen, <?«.?.; overweging. — asn èi a~i ann en

asn asn een «zi aan\ gewigt o?« #z£<? ^ vjegen; weeg-

schaal {vrg. asn ik); tegenwigt; weerga, wedergade,

die een ander {of wat iets anders) evenaart, of

wat aan iets anders beantwoordt ; wat tegen iets

anders opweegt als even gewigtig: het tegenoverge-

stelde; weerklank. — tui aniêi (cj ctan\ vergelijkende

tegenoverstelling.

asncèis kn. een keg of wiggetje, dat ergens ingestoken

wordt om iets digt of vast te maken; {ook een pij-

G)
pekop. J.). — !hj,ki\ ergens een keg of wiggetje

insteken.

ónasnon t/^o. een groote zwarte vlek, zooals op een

wang of op één of beide billen.

rn asn 2 rj (ëi z \ kn. een groote bamboezen mand, icaarin

aan de wegen zand en grint, en door de dorpeling-

en peulvruchten verzameld worden {vrg. nn asn z cein

on ccrn z kii a ) ; elders zva. ai na z 01 cèi z \ een groote kran -

djang, daar de suiker in gedaan wordt bij de

. fabrieken.

asn ij céi \ KN. schild, beukelaar, asn asn<nt£n\ schild, in

een
fig. zin wat tot verdediging strekt. asnonaiacwj

aa\ benaming van een corps pradjoerits in' den

ouden tijd. asn n m cei asn \ oogkleppen van eenpaard.

— cmoiaii\ een schild gebruiken, een schild dragen,

on cci z cm on èi \ schilddrager, schildknaap. — cmricÈi

(d\ iemand of iets tot schild zijn, beschermen. —
asn ai dn uiaa,i\ benaming van een fatsoen van ring

met een grooten steen in het midden en kleinere

daaromheen.

o . da.,,
asn ej\kn. gesp. — afnasn(&i\ hetz., en gespen en me-

talen beslag op een tuig. — cm ain (ei \ iets van een

gesp voorzien, gespen, digtgespen, toegespen.

asniêi\ kw. zva. asncEiJ:i\ en asn(&i^jiafnj\ kn., steen

op de kant van een aji7ixji2(mn\ als het gat daal-

de pot op gezet wordt te wijd is (rij, gelid. &.).

a O ^

nrhi rn cei ci^i asn rei mi ni oji ce ?m \ spr. — asn c&i acn cmn \

KW. zva. asn cei Si ca cma\ asn cm on chn/j\ oji rei on asn z

O a , -,

tm^n en eva asn cm /K7 N kn. vuurhaard.

387

O G) * . G) *
asn ei ui \ zie asn ;ei ni\

G) . O G) . . , T G) *
asn £icni\ asn,&icrn\ en %n zamenst. verk. ieirni\ kn.

titel van de hoogste ambtenaren onder den Baden-

adipati, een regent. Zoo gew. na 11 na cm rei crii \ na

<r\ WM<rn\ of oj axi cm iij w \ mi aÊ asn
i

cèi ern << de Re-

gent, ion am asn in 111 \ titel van een vrouwelijke

hoofdbeambte aan het hof, hoofd van de aji^rixxn

clvw — asncEioiiajicmn of asn c£i cm azi cm n\ bena-

ming van een zeker gestreept gebatikt goed.

asn njin\ grondvorm van om asn cm n\

asncmay grondvorm van asn asn cm,i en mi asn cm q\

cnasiizcmji of cLiirnasii2cmn\KN. 1. het uiterste, laatste

of verste, waartoe iets komt of gebracht wordt;

zijn uiterste best doen; ten einde {vrg. tnrj maain).

2. toegeving, bv. aan een kind,, toegevendheid.

<tiasmcmajiam\ toen men met peinzen ten einde was,

alles bedacht had, en verder niets meer bedenken

kon. on mi z ch.i on asii 2 cni \ {voor ai asn i cm ~m cui ) , tot

het alleruiterste, zoo sterk als mogelijk, bv. zweren.

— azi on asn 2 cm /i\ 1. iets tot het uiterste brengen

of inspannen; tot volle verzadiging toe; een mand

of vat , of dat wat er in is , tot het laatste toe uit-

schudden. 2. iemand toegeven. — arnariasmcma\ tot

het uiterste gekomen of ingespannen ; tot het hoog-

ste gekomen van een ziekte; geheel volwassen; ge-

heel verzadigd; ten slotte voldoende gebleken; ein-

delijk besloten of bepaald {vrg. miasncm^f). — oti

en asn2cmn\ zich tot het uiterste inspannen, van

iemands krachten. — asi r> asn 2 cm on mi \ of o r/ tisn 2

cmrimi iets tot het uiterste doen komen of laten

loopen. — cciaiionasiizcrr^^ de uiterste inspanning.

— ajicnaa2cm/j\ tot het verste punt gekomen, zoo-

dat het niet verder kan; alles gedaan hebben, wat

men doen kon. — <r
)
lWldr

l
cW z

'Xr\
!tf^ x üe^ ein(ie -

—

II
V'asm ai asn 2 cm /i\ met het uiterste aan iets raken

of grenzen; een zwaar stuk hout of ijzer om iets,

bv. een deur, open te stooten; stormram; {ook breek-

ijzer. J. Vrg. tr\.ïcviicKif). — (nm2cnasii2cmj^\ met

het einde of uiteinde van iets tegen iets stooten,

aanstooten of stuiten ; iets met de punt raken; iets

met een stuk hout of ijzer of een balk rammeijen

;

ergens aankomen, on cm 2 1
^
asn 2 on cm \ geheel aan toe.

— 11 cm 2 r] asn 2 au \ mv. — <n cm z on asn 2 cm^ n mi \ met

iets tegen iets stooten, stompen, rammeijen; iets

25*



388 asn cm ann\

tot stormram bezigen. — ajivimzonasiizcmny het

tegen iets aanstooten; aankomst.

asn cm \ kw. 2#a. o^irjasnzw KN. regt overeind staan.

(narhz(Koasncm\ een mensch, «w onderscheiding van

een dier (01 XHizc^iajnllioni).

Q O O O Q . ... O
isncm\ ancm\ on cm on \ om asn <rmK. , zz£ oy fo^flx-jw

lisrjnm* kn. het haar aan een rijstaar; (oo& afe aar

ztf//". G. F?y. cojin,)).

asncm\KT$. een paal, zuil. oèiMori! grenspaal; al

wat tot grensteeken gesteld wordt.

onasncm\ kn. ongevoelig, hardvochtig; iets^ over zijn

hart, of van zich, kunnen krijgen; kunnen dulden;

het tegenovergestelde van vt <un z ;L>i ruin en onajnfci

onji (vrg. oqonizcn.o\ en oji on). — on on cm om „71

ni<tm\ iets over het hart kunnen brengen; het van

zich kunnen verkrijgen iets te dulden. — on asn cm

!hijj\ koelbloedig, ongevoelig of hardvochtig van

aard. ojn ihn r? asn cm onn\ een ongevoelig hart, hard-

vochtig gemoed. — om <&i ri as>i cm onj\ hardvochtig,

koelbloedig.

.isncm{\ kn. zie asnv)cm^\\ — ancm^\ iemand ma-

nen, herinneren aan een schuld of belofte, en be-

taling of voldoening vragen; voldoening vorderen

voor iets, bv. voor een moord. — asn cm ? ajnonji\

voor invordering. — oji asn cm ^ ojn anji\ een aanma-

ning, sterke trek tot iets daar men aan gewend of

verslaafd is; zulk een aanmaning of sterken trek

hebben of krijgen, oji asncmijon^\ kw. hetz. — (Ei

asncm?ajn\ voldoening eischen, van een trek of lust.

asn on cm ^\ of asncmj\Ki<[. naam van een riviervisch.

asn cm q\ kn. standvastig, niet te bewegen, onbeweeg-

lijk, onveranderlijk, onverbrekelijk (vrg. riajnz^n

nomcm?\ asn cm on n\ ajj crti?\ en (Liamq); oo/c on-

kwetsbaar. Zoo asnctij^asii faiirv)jj en asncrn^ajiicm

cm(£j)anji\ {Vrg. amonacsizasnn). — oncni^\ stand-

vastig blijven, zich bedaard houden. — ancm%ajri\

tegen iets (bv. verleiding) zich standvastig houden,

die standvastig weerstand bieden.
O
ancni q a^ii <n om \

omtrent iets zich standvastig houden; in iets vol-

harden, er niet van afwijken, anarn^ojnoiam 0.110,11

cm(Eji\ zich standvastig aan zijn godsdienst houden.

— asn dl cm <? \ zich als ferm voordoen, het air er

van aannemen.

asno^cmzonji\ kn. verloofde, een meisje dat voor een

jonge, of een jonge die voor een meisje, bestemd

is, zva. ajio3)a7ionj\ Ook zva. aj) (&ionon/}\ (Vrg.

ash 01 cm zanjj).

asnanionji\ kn. volhoudend, assidu, naarstig, bv. in

het werk of in het arbeiden (vrg. asn<rn$\ ajiiïri

OX.li
O
os? ) ox.i 01 asn onn).

asncmonji\ 1. K. zie om <n erm 1 cmji\ 2. KD. zie onionw

asncm\ kn. rijden, paardrijden, een toertje te paard

maken, gaan rijden of toeren.
O /
tin cm \ hetz.

oncm-ns een paard berijden, door berijden dresse-

ren, als pikeur berijden. — ajioncm\ pikeur. —
asn cm *n onn of asn asn rm t> ano\ voor zijn vermaak

rijden; ook van een paard,

draven.

door het veld

onnp hetz. anrri^n\ ergens door-

o (~y o o
asncmMLSf. zva. a^as:cmji\ en strak regtuit, regt in de

koers, koers houden, ook als varensterm.

asnoricmzML'H.; on on cm z\ een boom of bamboeriet vel-

len, kappen, omkappen, omhakken. — anoicmz^n

cnam\ voor iemand iets vellen of kappen.

asn<m\ kn. een houten koevoet, om den grond los te

maken en gaten te steken. — ancm\ met een toe-

gar werken; een veld met den toegar zonder ploe-

gen bewerken en bepoten.

asn
t

>n\KN. bij een werk, bij een feest, of op een post,

doorblijven, zonder naar huis te gaan; poet. zva.

Q
.trrjm cuin \

blijven op zijn post, onafgebroken bij of aan iets

blijven; iemand onafgebroken blijven bewaken; ook

zva. nnr)<rm<p>\ bv. on rnn^ituntzp voor zijn leven

X ... o
zorgen. — asncrri^nonjj\ poet. zva. attï nn ckji ^tanji\

/ ... o— oji asn ern nr> onj\ poet. zva. oji vm -~n ckji ^a.anji\

asncmnt\ kn. naam van welriekend hout, aloëhout.

asn cm 01 nnz on n\ kn. naam van een boom en zijn hout.

en L)iz;cmasnji\ Ar. kn. van natuur eigen; tot natuur

(tot tweede natuur) geworden (verb. van 01 Kn? it

asnji).

asnemni asnji\ KN. naam van een bloem, volgens som-

migen zva. oni rei 01 a/n n^i on oen -&zon r~n\ de n acht-

schoone.

asncrri^hs KN. naam van een boombast , waarmee rood

en geel geverwd wordt.

asncmajiji\ kn. 1. uitlegging, beteekenis {vrg. jso\

en azioni). 2. knap, ferm; ferm van snee, zoodat

het geen scharden krijgt of niet omligt, van scherp

gereedschap. 3. naam van een fijn goudsmidshamer-

tje. asncm'ncui^A\ dat wil zeggen. — onmn(u^[i\
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van iels uitlegging vragen. — (Hicm(rj}^-\ iets uit-

O O
leggen, de beteekenis van iets opgeven. — (mem

ajj^A'n lur)\ iets uitleggen, verklaren; omtrent iets

opheldering vragen; naar de beteekenis van iets

o o , c o o o
vragen. — oji asn cm tr~i n\ knap, term. — ajiasncm

, -xi • / o O O
aj)ji\ verzoek om uitlegging. cbji asn ajiasii ernajij-js om

.,, . O O o
uitlegging verzoeken. — asn anaji^^anjj\ zva. cui

on (uut asn anri {vrg. asn arn an ^ijnn) ; bep. het eindje

van een gerookte of uitgegane cigaar.

ncmajijs kn. 1. nog versch, nog nieuw, nog onge-

bruikt, ongerept; voor het eerst (vrg. asnoneui). 2.

doorgehakt , doorgesneden , afgehouwen , afgesneden

,

met iets scherps (vrg. asnaniaxnji). — tmcmajijp iets

doorsnijden, doorhakken, afsnijden, afhouwen, af-

hakken; iemand het hoofd afhouwen. a^nan

O
iruin\ afgehouwen worden. — (mcm(Kfi^i\ mv.,

en een zaak afdoen, beslissen {vrg. (e>i azrn (ko n en

auiriricui^n). — asn nmm ^anji\ 1. nieuw, nog niet
CA O

gebruikt. 2. zva. aintna,jizasiianji\ — ajiicicmaJiji\

het doorhakken, enz.

o Cl ,.. O
asncmnJiirv)aj)fj\ zie bij asn trui \\

asncmtruj\ 1. KW. veld. 2. N., asn cm truij\ K. bouw-

grond, akkerland, veld om te bouwen, maar dat

niet bedijkt is om onder water gezet te worden;

zulk veld bebouwen {vrg. (M.o^\ tinitna^man/i en

aji cm cm on n)

... O o

O /• O
asn cm <rhi (Hij) oj aji asn cm aui ana

s

asn emruian/i of aji asn cmaijianji\ tot bouwland

bewerkte grond; akkerlanden, bouwlanden.

(uit cm arvyi\ kn. 1. goed tegen iets bestand, iets goed

kunnen uithouden; in staat om koelbloedig, zonder

O O
weifeling iets te doen {vrg. asn chi anji . asn a/n on /i\•n.r
ten asn 9 \ en ii tbii cm ). 2. het onderscheiden geluid

O Ovaneen bosch- en tortelduif, viamzniasiicintrui^

<ruij)\ zich laten hooren, kirrenweifelend.
on

van een losch- of tortelduif {vrg. dicrh).

O o .O
(isn on oruiji\ zie hsii cm <ruifi\

(unarnruijj\ kn. doorgebroken, doorgesneden, doorge-

tapt; afgesneden, afgebroken; breken, zoodat er

een stuk of stukje afgaat, afbreken {vrg. asn cm(Kijj\

O O
(Ki tn\cm cruiri\

een stuk. an mem cruiji\ zes stukken. tmion-masritm

Q O O
(bn (kti nruij)\ ajionam asnri en

«ï
O

aruiji\ één en een stukje {kleiner dan de helft), asn

(ruj<isrian iruijis twee en een stukje. — ancmauiji\

iets doorbreken, doorsnijden, doorhakken; afbre-

ken, afsnijden, afhakken, afknippen, wem rui cm

O o
(ui cm ni \ mv. 1<rui/j\ aan stukjes breken.

cm nxfi ti arn \ maken, dat iels afgesneden o/afgehou-

O
o > >wen wordt, of dat iets breekt, afbreekt. — asn

(trui/hn/js een stuk, afgebroken, afgesneden, afgehou-

wen, stuk of brok; afgebroken, bij brokken, fig.

van iemands spreken of taal, wanneer deze telkens

afgebroken wordt door het gebruik van woorden

aan een andere taal ontleend, zoodat het een men-

gelmoes wordt. tui (in on rui^cmruyi v het doorbreken.

asn on tui \ zie tun ckti cm ~ji w

asri cm cm
/j of ui,cmcmji\ kn. niet weekhartig; niet

akelig worden van iets akeligs of afkeerwekkends om

aan te zien, te verduren of te behandelen {vrg. asn

O Vcm trui'ji en en asncm).

on (isii on cm cm n\ kn. ; on ihi on cm omji\ zitten zonder meê

te doen of meê te spreken, voor stomme zitten.

rnasmtnerm emp kn. heining-paal
,
paal waaraan een

heining vastgemaakt wordt; ook eign. van een be-

dlende of panakawan van Salja en zijn zoon Boe-

risraiüa, van één der Korawas, of van een bui-

tenlandschen Vorst of Prins, gelijk Se mar van de

Pandawa's. — <n onzon crmcm/i\ spr. voor blijven

plakken om van hetgeen een ander gebruikt of ge-

niet, iets meê te krijgen; daarom vragen; klep-

loopen.

o . . ,.. O
(bn cm \ zie bij asn (rui w

o . . o c

(Uil ani \ zie (bil urn \\

o
fnasna(ri\ zie cunxirw

(isricmcm\ KN. geheel alleen zijn, zonder kameraad,

zonder familie , zonder ouders; ook voor een wees.

(vsnccn/is grondv. van asn asn tunri\ asnirnajri/j\ en arn

asn ani/i \

, O , O
asnccnji of ajriisnarnjj\ ook amasïiajiji\gew.amasrixznj\\

KW. en KN. van alle kanten aankomen, komen op-

zetten of opdringen; ajnxsncunn\ ook kn. van alle

kanten met vruchten bezet, van een boom. — oei

asrianij]\KN. op iets of iemand van alle kanten aan-

komen of toedringen. — trmasnaTn/i en asnihna?nn\

O O o
KW. zva. (nnriarn?\ asn (Si ^/i <mi n\ aniti<i\ onmin

ruin en (hnia?iajifi<Hri/j\Ki^. van alle kanten opgedron-

gen, van menschen. •

asntnam\ Ml. kn. compliment, groete, heilwensch : ik

groet u {Ml. -i)\j). Dit woord wordt door Java-

nen alleen tot Europeanen en andere vreemdelingen

gebruikt {vrg. (uiauicEi/)). ajn on oji ? asn on am \ compli-
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menteren, groeten {anders ajnrixji^cïjirijicEiasiiji).—
asn nri om xli xn n\ een ander of elkander complimen-

teren ,
groeten of heilwenschen ; elkander compli-

menterende de hand geven.

asn xm

\

kn. open veld luiten digt bij een dorp; leger-

plaats in het open veld. — èkixm\ naar het veld

Duiten het dorp gaan; ouder den blooten hemel

slapen; op den grond in het open veld neerstrijken

of zich neerzetten, van vogels.

asnarn\'S., vi^mm ^&txn n\ K., suikerriet. asii arnxsn aji
}
^

o o o o O Omw2W)iM\ en (EjI xvi ^ (ei rei ^ asn xni\ spr. — on

arn\ een veld met suikerriet beplanten. in asriiui ajn

(uuianji\ zie bij mnaAJi(Hiji\ — asn rj arm (ui n en (Kn

asn ri xrm on /j\ kn. de steugel van djagoeng en dja-

goeng tjdtitèl. — oji asn <n arm xn n\ suikerrietveld.

tbnazn\ N., aciui?\ K., anajj?\ ki. , val; vallen, neer-

vallen {vrg. -nrrnf); tot iets vervallen, bv. tot ar-

moede; het invallen, de inval van iets, bv. van

iemands stervensuur of van een feestdag ; de ap-

plicatie van geneesmiddelen ; de uitvoering van een

vonnis; ergens te land komen of aanlanden, asnom

m.in^\ ziek worden (tomber malade); ook tot pijn,

of ziekte, vervallen. oJiasnaznasnazntn&Q\ waar hij

ook aaulanden (het lot hem brengen) mag. — xn

asn \ (lt? crm 1:1 <> zich laten vallen of werpen, bv.

op den grond of op een bed. xnamxnam\ ajnarn

oji % aLxi rnn oji ->\ zich bij herhaling op den grond

o a , , .

werpen; en zva. xnxmasnin kn. hals over kop weg-

loopen of vlugten. — a<iamxq\ ajnmmxji^ajn^ op

iets of iema?id neervallen ; op een voorwerp iets la-

ten vallen; op een stuk een zegel zetten; aan

iemand de hand slaan; iemand met een wapentuig

slaan; op iemand een geweer afschieten of losbran-

den; ergens, of naar visschen , om die te vangen,

een vischnet uitwerpen; treffend (auffallend) gelij-

ken, xrn asnam xn/i\ xrn anxji .? <L7? xn ,i\ door iets, dat

op iemand neervalt ,
getroffen raken; iets op zijn

hoofd krijgen; iets zich op den hals halen. — aa

om x~n ~?7 r) aai \ 0,77 crm im q tun xrn xryi \ iemand of iets

doen of laten vallen; met een wapentuig iemand

slaan; een net uitwerpen; een vonnis vellen; een

gelofte afleggen. — asn ei im \ a.^, ei ui ? \ vallen in

een fg. zin: in iets vervallen; ten deel vallen aan

iemand, zooals een erfenis ; te beurt vallen of tref-

fen, zooals een vonnis. — asiiamxnji\ KN. uit de

lucht gevallen , van iemand of iets , dat men niet

weet, waar liet vandaan komt. om ajixxnasnxnn\ de

hoeveelheid opium, die boven een bepaalde, a^mn

(eii genoemde, hoeveelheid door een pachter nog ge-

debiteerd wordt.— oji asn asm \ KN. in zamenst. ; oji asn

om <?i asn z (Ei \ N., aji asn om a*c iev ~^i \ K. , voor de appli-

catie van geneesmiddelen, ben. van een boete voor

een onopzettelijke verioonding. ajiasnamojn isnx^ijix

boete voor een onopzettelijken manslag, oji asn om oji

<Ei-~Ji\ po'èt. van het geschenk, dat bij

een verloving plaats heeft en gewoonlijk ojixJ^i

asnji genoemd wordt.

O
asrjxrn\ kn. zva, k.w\ naam van een gewas, waar-

van het sap van den wortel in het water geworpen

wordt om de visschen te bedvrelmen en zóo gemak-

kelijk te vangen. — xrixm\ visch met toéba, be-

dwelmen, om ze te vangen. — asnamxnji^ door be-

dwelming gevangen; ook naam van een gewest.

asn xm?\ zie asn arn

%

n\

O •

asn arn ?\ zie asn xm ? \\

l n v n > \ kn. , isw ci) > \ en asn xm q ^ kw. , hamer waar-

mee op een Jav. muziekinstrument geslagen wordt;

klepel van een klok of bel; hamer van een huis-

klok ; trommelstok; poet. klokslag, zva. oji xrn rein

en xs: xziti {vrg. asn xrn ?). — xnam^\ °P een mu-

ziekinstrument slaan of spelen; de gamelan spelen,

of laten spelen bij een feest, xn asn > asn on -n\ een

sein geven door het slaan op de gong of dergelijk

instrument. onirhzrLi ei xrn x>n xn asn <> \ spr. — asn

asn <> om xnn of asn asn xsri? ajn xn n\ muziek-instrumen-

ten, die geslagen worden.

im?N 1. K. zie nr)xnz?\\ 2. KN. handbreed, breedte
O

nrixm^

O
van de handpalm; en veger {xrn rti axyi of iets an-

ders) daar een bed meê uitgeveegd wordt, (n^hzasn

xzn ^ \ twee palm. asn 1:11 ?
%

in ijv ^ KN. , asn xrn ^ 1^: irr \

ki., zich op de borst slaan {vrg. asnarn?). asnim?

ikv^\ ook KW. zva. xmTjamw \ asn xrn ? :isn ei \ spr

.

voor door taal of teeken kennisgeven {vrg. a.,n cru asi ~n

xx.1 aan), asn xrn ^ xn ia \ kennis geven van de reden van

zijn komst, asn asn xrn s\ kennis geven, verwittigen.

—

xn rm j \ op iets met de vlakke hand slaan, ari xrn .? an.i

ooi \ aan de deur kloppen, xnxm^ ajifn\ op de pagër

kloppen, — tn xrn ?a.w\ een bed uitvegen en opma-
^-)

ken; iemand van iets kennis geven. — x.iKixrnj\

de bediende, die de bedden uitveegt en opmaakt.
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ast),vu ^\ anasnj\ enz., K. , zie aiaxitqw

asn ontcrn aa ft\ kn. het buitenste bekleedsel van een ko-

kosnoot, dat, als het afgeschild is, (kji oji asnjj ge-

noemd wordt. \wn(Uiaxn^asiimasnir)<H\\ een kokos-

noot met zijn omkleedsel. osntBiMasriaiasniiians een

dessaland met al zijn omgeving van zoogenaamde

woeste gronden. arhi ^ri^ asn 01 asn 2 {hnjj\ of enkel asn

oi asm on n\ het hoofd van een dessaland dat het land

in leenbezit heeft en op de hoofdplaats woont.

asnasn an/j\ zie dij asnasnw

Q
asn r:n (hnj}\ KT> . van asn mi chijj\

o/ o/ . 7 .. o/
asn asn \ en asn asn ^n ann \ zie bij asn asn w

asn en \ kn.; !tqasn\ rood maken of verwen met aai

asn asn\ of asn taai \ KW. zva. ojiui ^\ ioji q asn asn aaa\

aji(hp\ thnaj)r3)j.\ en asn asi asnj\ (Skr. hevig, buiten-

gemeen veel of sterk; scherp; heet). — ajia?n(aai\
co

zie bij ajiasnaayi\

asnasnni\ KN. ijverig, vlijtig; ijver, vlijt (vrg. Mam
G) o on N

Ojin\ (kji kii axin\ asn aui on asn anjj en oji op ariji [)) .
—

aa asn ai t> on \ tot iets zich bevlijtigen; zich beijve-

ren iets te doen; (tot vlijt aansporen. G.). — asn

(£iiain-i(Ki/t\ ijverig van aard; nijverheid, industrie.

asn\^iain\ kn.; ihi [asn a<ii/i" op iemand of iets toe-

spriagen, iemand of iets bespringen, zooals een

tijger zijn prooi; met eeu sprong op iemand of iets

zich werpen {vrg. aaan-ui^).

asn on asn aaij\ Ar. o>o, tdbé\ KN. volgend, volgeling;

(volgen, gehoorzamen. G.).

asn tj asm aaijj\ kn. een slag met de vlakke hand tegen

het hoofd; oorveeg (vrg. asn teil ^mjit\ en asnajj aaijj).

oj) asn 01 asm hii n\ een hand breed (vrg. asnasn j). —
aaajirmaaij>\ iemand zulk een slag geven. — aa

o -O
nasn?iKn\ mv. — asn oi asm aai aa n Oj asn asn ai asm

> » iKn aan\ elkander tegen het hoofd slaan

asnasna<wj]\Ki<f. stuk of lap, van iets dat vlak is, en van

grond (vrg. asi asn om n en asn oji aai n). ojiasnaspjHnj}\

een stuk of lap. — a^asn(H-nn\ met de vlakke hand

of de poot op iets slaan, da asn ai aai i (ea rei asi aaj\

spr. — asii asn aai aan\ zva. asnasnaaijj\ — asnasrasn

/K77yi\ een groote lap. asnasiasnaain\ een kleine lap.

o
as)ias\asiiamasiasnaain\ spr.

èn on asn ? awjj\ kn. een ergens opgespijkerd, opgelegd

of ingezet stuk hout. — daoiasmaaijj\ ergens een

stuk hout opspijkeren, opleggen of inzetten. — aa

asn oj asn ? om aan\ opgespijkerd

,

opgelegd of ingezet stuk hout.

on asn on asm aain\ zie ai asn oiaj) zaai n\

as>i asn asn/i\ kn. achtergelaten spoor, overblijfsel, ken-

merk of teeken van iets, zva. asnaruia-jin en oruiasn

«5tj^\ iemands achtergelaten reputatie of verdiensten.

asn asn asnjt\ verbastering van het Ar. L ^.nL (tdabib),

geneesheer.

asnarnasnn\-K.n. een bord met een deksel. G.

<n asm asn asnj)\ kn. berouw met gezindheid om zich te

verbeteren; berouw betuigen met belofte van ver-

betering; het als zonde beschouwen, iets weer te

doen; als uitroep 't is zonde! godloos! wel verba-

zend! wel foei! Zoo ook oi asm asn asn noi asn z asn asn n\

(Ar. & Jï > taubat, bekeering). — oiaazasnasn

ai aai \ iets verzeggen, zweren iets niet weer te zul-

len doen; iemand iets doen verzeggen, er van af-

schrikken; iemand berouw doen betuigen en beter-

schap laten beloven. — ajioiasnzasnasnjt en ajioiasnz

asnasnjj\ belofte van beterschap. asi.tsnnioiaai (of asn

asn) aji oi asm asn asn a en ojnttKii? ajtoiasmasn asnn\ be-

loven het nooit weer te zullen doen.

asnasn!uin\ KN. afkoop, afkooping, van iets dat men

zou moeten doen (vrg. asnceaajin en asn asn (km). —
oaasnasinx iets afkoopen; nog te veld staand en

niet rijp gewas iemand afkoopen of opkoopen; al

wat van een waar voorhanden is, iemand afkoopen

of opkoopen, om het in het klein teverkoopen; iets

afhuren, om er de vruchten of opbrengst van tege-

nieten, met vooruitbetaling van de huur (vrg. (E,ia^

or>). — (MiCTWCTMfl\ hard wegloopen van vrees.

Zoo ook orv) i£? (Ui% aa asn a^iasn (kiji \ aa asn (ui^sioi aai \
"/

asnasrj^ijj\KN.; iKiasnas]ji\ een

iets op genoemde wijze verkoopen of verhuren. —
asn asn oji ^aan\ het afgekochte of afgehuurde ; afge-

huurd land. — oji aaasn ik>i a\ het afkoopen, enz.;

geld tot afkoop.

i, of iets dat ver-

pand is, lossen, loskoopen (vrg. asn asnm /j) . — aa

a.7najiM.\ iemand, een pan deling , iemands schulden

of leven, lossen, vrijkoopen. — ajia<ia:n(Kf)^\ het

lossen; losprijs; ook uitlosser.

asn asn o~ji on \ zie bij o^ikkjkmiw

(isnash(rui/i\KK. dik, gezwollen, van het aangezigt ; van

het hart, onbevattelijk (vrg. axiasnamji en asn asn

rvi/f).
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asno2naui/j\ ^W

kii(unrrLi/j\Ki<t.; aaasrn <ruij)\ een hak of houw geven of

doen met een gereedschap , bv. in hout, in den

grond; ook iemand een houw geven {een ander zie

bij (Li omarmf). — asi 10210 rui aan \ hak, houw; bv. (k,i

asn 0211 aui aan \ bij een telling.

asnornruiji\ kn. stijf, stevig, er tegen kunnen; niet

zeer gevoelig, van den huid, van 't gemoed, en

van .zaken. J. {vrg. asn arn (ruin).

rn asn z ten jim\KN. een uitroep: verbazend ! wel verbazend!

(vervelend! akelig! naar! J.); ook een afkeer van

iets krijgen, beu van iets worden.

asn om nui\ KN. doodkist, asn ajn ru (Knaai asnn\ naam van

de oji asn tui aan van JBagawan Bagaspati. — na ajn

(TL7N een doode kisten, in een doodkist doen. a^infn

o D
asn na xm rui \ spr.

asn orn ojiji\ kn. door en door gaan, doorheengaan,

doordringen {vrg. xmxrnajin en font&ioJtji).

asnnjnrmn\TLT$. ongevoelig, zónder eergevoel {vrg. aa

a-wernjj). rn<rnji\ zich ongevoelig houden,

zich er niet aan storen; (stug, weerbarstig zijn;

mokken. G.).

asiiamf) asn/j\KW. last, bevel. G.

asn 0211 mui nan\ zva. asn 0211 { asn ann\ zie bij tnaxizjw

asn 0211 tou a^in of asna7n(uuioJij\ kn. door wind of storm

weg- of af-gedreven en uit de koers geslagen wor-

den {Ml. bias).

asnnmamn\ kn. benaming van op een bijzondere wijzew
o cv

voor een (rwnaJtann of oji rn gevlochten bamboe;

bv. aji cm asn ojn on n\ — <kiaznam'/i\ een omheining

maken. G. ; tegenstreven, tegenspreken. W.wb. —
o . .

na ajn in\ iets van a^n ojn ani /) voorzien.

asnazrw kn.; aaajh\ riet, zooals suikerriet, vellen,

snijden, zva. <ö<sï\\J
t-» co

asn(éh\ kn. schot, scherm; (jaloezie voor deur of ven-

ster. G. Vrg. ri asn 010211 en asnajï}. asntah iaïm/i(ó)\

een schot vóór de deur, vóór boven aan de èmpèr,

om het inregenen te beletten, asn .ur? {en nrj asn ai 0211

)

(Ei asn \ oogkleppen van een paard {vrg. bij asn 01 iêi ^ ).

asn 0211 ajn asn n*? \ een digt aaneen gesloten reeks van

zittende personen, asn ajn asn ajn ^ zva. tKoa.Jiaji(ui\

middelmatig.

(nasnfr)xrh\ kn. scherm of klep van gevlochten bam-

boe of kadjang {vrg. ni asn ni o.j> \ ajn nulom nui\ en

&~nazn); {ook dekplaatje van een slot, tusschen de

deur en deurknop. J.). 01 asn w ojh ei asn ^ zie bij Lu ojn w

i5??d\ zva. asn ni ojn nain\ G.

asn\ KW. zva. naiw

nsn \ Md. zva. oji a>n \ K.

asn\ of aj7icbn\ 1. kn. lantaarn, handlantaarn {vrg.

van ajn naw
«si

o)7MT)). 2. fc/i" (nting) verk.

asri\ of ajia>n\ KN., een voorvoegsel voor een drie-

lettergrepig {of door invoeging van ar of al drie-

lettergrepig gemaakt) woord, om uit te drukken,

dat iets overal, aan alle kanten of aan een menigte

voorwerpen tegelijk plaats heeft; bv. oji asn asn t> ceji

/ji^\ overal gelapt, overal met lappen. — aicuiasn

na ~rn on oji ajn a^ir

O Q

ir. ajn a^n (Ei

en enkel tunasn\ luchtballon.

KW. zva. asnrsnw

ji ru ^ti ajn oj) a/n aj)\

2. zva. asnnrjfcn\ of pnnr>0s,n\ KN. 1. ZVa.

07i <>\ half, alleen van een dubbeltje {uu) in zamen-

stelling men (ki of een voorgevoegd telwoord. (Li

tnash\ of a^i uu oi asïi w een half dubbeltje, vijf dui-

ten of een stuiver. nairinoz {Knnui<>) riasii\ ander-

half dubbeltje, asn mn {asn om) on asii \ derdehalf dub-

beltje. a^iajiriasn\ of <nn tut rj asji \ N
.
, om :vi on ah \ K.,

vierdehalf dubbeltje. o<nt&i {rh oji ruin) <nash\ vijf-

dehalf dubbeltje. xnajiiBi trui ri oji \ elk zestiendehalf

dubbeltje.— rfin -n ash oj) \ een stuiver gevend, van rente.

tnasnz\ of azn<nasnt\ Holl. ton, ook voor kuip, vat,

tobbe en emmer {vrg. a*z lEiazion/]). asri wh <ti ash z \

kuiper. — rj ash z ai ash i azi aojis groote klappers, met

kleine en ander vuurwerk er in.

asn azi \ kn., «^,^7
;

\ KL, uit een liggende houding zich

oprigten, oprijzen of opstaan {vrg. azi axi omji) ; van

den slaap, ook uit den dood, opstaan, verrijzen

{vrg. pi lui)
; fig . ontwaken, opgewekt worden, bv.

van een aandoening of iemands moed.— a<nasnazi\

aaiajixri\ door een toeval, zooals door een schrik,

wakker worden; opgewekt worden, weer voor den

geest komen, bv.

naam van een soort van zijden stof. G.)

azi \ (EifEiaj)\ iets wakker maken, opwekken, gaande

maken, aanwakkeren. — anno 021 a<i\ (Eiri 021 z a<i\

om iets of iemand opstaan; iemand wekken of

wakker houden. — nnnnxrinrn ~frunoai\ (Einaziz

aai ~jnii<Kn\ iemand doen verrijzen, opstaan, op-

beuren; iets, dat ligt, overeind zetten; maken

dat iets opgewekt wordt, iets verwekken of opwek-

ken.^— asn 77 re? aan . het wakker, niette bed zijn,

een droom; {unasno2i\ ook
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van de menseken. — asn ai oti anj\ ajion oti z aaji\

waaksch, waakzaam van aard, van iemand die niet

vast slaapt en ligt wakker wordt; ook van een

hond of haan; los slapen.

asn oti \ KW. zva. ojiaas on asm rui q\ en asnajiw
O
ihci

<m\KN. opzien naar iemand, de oogen naar

opslaan; en zva. ai aazru^\ regard slaan op iemand.

aao7iaao7i\ herhaaldelijk opzien, de oogen opslaan

naar iemand. — asria^io7i\ de oogen opslaan, naar

boven zien. — aaoTiun jhawin iemand doen op-

zien, naar boven doen zien.

asn oti \ kn. naam van een zeer klein, nauwelijks zigt-

baar , licht rood insect, dat zich in de aarde en

op planten ophoudt, ajinsnaris een ziertje. onojnz

o o . ...
T7 tui asn rei asn oti oji \ niet het minste ziertje.

a_na7i\ kn. naam van een boombast, daar men geba-

tikte kleedjes mee rood verwt.

o , O x

aiasnoia7i\K*w. zva. anasnziu^ (vrg. asnoTi). <ea\ann on asn

on xti \ spr.

on asn z on 07) z \ zie oia.iizonaTiz w

asn on ca %\ kn. het is er ver van af; op verre of op

lange na niet. ajnM{asnoii7i{\ nog in lang niet.

asn on
j

\ kn. midden, het midden; half. ajri asn oti .? \ mid-

den , in het midden. asn oti ^ oji oti \ middernacht, un

/ o . o i ,i» n , o .o
ai nn z ( un ru ?) asna7i{\ anderhalf, asn axi (a^ucm) asn

O O
<m^\ derde half. Misna: i in q\ 99|. ikv asn oti ^ \ mid-

den in, binnen in; half, een halve; eenige, sommi-

ge, oji asn 07i qajim \ een halve maand, oji asn oti % au

iüi\ om half vijf. m asn oti %anas)i\ halfdood.' onajiz

sommige menschen; en een half wijs

het midden van

O
a^.1 asn art ^ \

O O a- S
a.n 171 > iDi il > OjV hm (Ei

<mensch

de kamer. asn a7i?^ asn oti 7 on

o.

O
ajn\ er midden tusschen

in. iki asn oti ^ asn oti ? ajrï oji ti aaji\ midden onderweg.

— aki oti ^ \ naar het midden gaan ; midden doorgaan;

iets in het midden doorsnijden, in twee gelijke dee-

len verdeelen. — Sn oti $ om \ naar het midden van

iets gaan of loopen ; tot het midden of de helft ge-

vorderd zijn; tusschen twee personen zich plaatsen;

in het midden (tusschen beiden) komen, bij twis-

tenden. — asna7i^ajnanji\ de helft van iets; het

middelste, of middelste gedeelte, van iels; een halve

Koran, één van de twee deelen van een Koran; bij

de helft, bij helften, van de pacht, ajn on ajri'asn oti
%

ajnanjj\ in het midden (niet aan de kant), ajnan

dan v)ordt het vierde ajiixïïhïajioaoTiï-s

o o O d d <

ania7i^ajnim/i\ middenkind, wordt het vierde kind

genoemd, als er meer zijn dan vijf. . asn tëi asn 071
^

<un aajj \ zie bij asn iéi w \ om oti % asn oti q om aan \ zoo

wat op de helft van iets. — ajiaacci?\ de (of het)

middelste; het middelste kind, als er vijf kinderen

zijn

genoemd, oxi^naM ajiSno7i^\ de middelste vinger (vrg.

<u"l

<lj

crr

l<
rwjl)- — iEnkia7i^\ zich naar het midden

begeven. — a^anaji^ \ iemand van den middelstand,

niet arm, maar ook niet rijk.

asnoTiaaj^ kn., ajncM\ KL, hand, en de benedenarm

met de hand. aaiajuiasna7iaaji\ naam van een hout-

gewas, waarvan de wortels de vorm van een hand

aannemen. — on ca pi \ kn., othiji\ kl, iets met

zijn eigen hand verrigten of bewerken; iemand met

zijn eigen hand slaan. — asn oti on on a\ armo/mouw

van een kleed (vrg. a^aTiajiaa/i); arm van een arm-

stoel. Zie ook axi oti aa aajj\

asn on oti aan \ zie bij asn oti w

asn ar) (htji\ ook wel asnaai^iioaj\ Ar. ..^Us, pest,

heerschende doodelijke ziekte, zva. oji cru azn <m n\

asn 07i aajp beter ihn oti aan \ verk. van oji as*n oti aan\

ain oti aajj\ kn. regts, regter. asn oti Sn a7i aan\ de regter

O O
hand.— aao2iaan\ naar de regter kant gaan; regts,

naar de regter kant, bv. kijken, oti oji Sn asn on n\ links

OO
en regts. a^ aiji Snozi aan\ een weg regts, een weg die

regts af gaat. — Sn oti on n aai \ iets een rigting naar

de regter zijde doen nemen, regts doen gaan, naarde

regter zijde brengen; iets aan zijn regter zijde gelegen

hebben; van iemand of iets veel werk maken. —
ajiwa7ianji\ wat naar de regter zijde loopt of zich

uitstrekt; een goed gedrag; iemand die goede wegen

oo
o
aat, van goed gedrag is; deugdzaam. — aan on

Snanji\ te veel naar de regter kant.

asn on oti aan\ zie bij asn aïi w

«s73(C?nKN. merk, teeken; sein; grafteeken (zie bij aai

a~ o , ocy ,

as:\ en vrg. asnazinn\ en onosnzarn). asnasna7i\ tee-

ken, sein, baak; een merk maken, asn cm aai ajni<si

osnanfj\ eereteeken. — ano7inn\ iets merken, op

iets een merk zetten; iets opmerken (vrg. aaonasn

aa); door merken afperken; iets, zooals een brief,

o
zva. aai r^sn or> asn aan\ —o ocy

teekenen. asnöhazinnafijis

OCY /. O CY
asn oti ti aan of asn asn oTinn aaji\ gemerkt, met een

merk, met een merk voorzien; tot een merk strek

-

, , ocy ocy
ken; ook zva. ajiSnoTiniaa^ naam. — ajuuioTinn
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.hnooi\

ao/i\ nierk, teeken, kenteeken, herkenningsteeken

;

naam {vrg. a.ii'-naon en a^oo).

asnarw KW.; oo.in\ zva. clti rei'm on n\ OJ. KN. veedief

{vrg. .cttimiA

asnxnni\ of asn xn <r> \ kn. een sein , dat geslagen wordt;

seinen ; alarmsein of sein tot aanval in den strijd

{vrg. asn in), ao asn %asnm rn\ alarmslaan. — on m
mthn\ of arim^ao\ iemand door een geslagen sein

een teeken geven.

asnmnn\ zie bjotiw
C o q . ,

asn ;c7 ^7 \ kn. naam van een zeevisch.

asn \man fi\ verkorting van asn,in^nm/i\

nsnam\ Mal. stut o»i onder iets te zetten {vrg. dj)

tu) om ri\ — ah<nT}\ iemand spoedig achterna komen;

kort op iemand of iets een tweede laten volgen {vrg.

asnaaiaanj^\ .kiooioot/j). ooiasnaoi\ weldra gevolgd

worden door iemand of iets anders.

asn ooi \ kn. losse vuurhaard van eenige bijeengelegde

o* O
steenen, om er op te koken; vrg. tui ,ki? tli n\ J. —
aoaoi\ poet. !Ei!KjK7j\ zich onverdeeld met iets be-

zig houden, bv. met schrijven {vrg. ajiaZty aii t5).

<unnh(un!un<Kr\ met zuivere aandacht.

asna2iarnji\ kn. rans, sterk, van boter, olie, noten,

enz.; fig. stuitend, onverdraaglijk, van de toon of

manier van spreken tegen iemand {vrg. Kini).

asn<n<EM(Kn/i\ kn. het wijfje van een lokvogel, dat bij

het lijmstokje zit en niet roept; vrg. ajiaoiasnjts J.

asnarn^ kw. zva. asnasn\ ni ,h ti as)i ,i en oi^nooiw kn.

wijze van zijn, toestand, staat; wijze van handelen,

handelwijze, manier; kuur, kuren, grillen {vrg. asn

CYo„
ooi \ ai ki i ix,

i

^

\ en nriajizrvi^). ai a^aiinn ai ia m 3_n

asnom ^\ niet weten, hoe te handelen. — tHÏoai^\

KW. zva. on asn \ (xnooiasn/i en ai lasi ooi \ {Eenander

Ou . ,.. a . q„ a„
on ooi ^ zie bij aoom q). — iajiasnarn^\KS. zva. asn

ooij\ vooral in den zin van handelwijze, wijze of

manier van handelen. — azn asttam q\ Ml. zich maar

zoo gedragen of houden.

asn kii \ as
* / G) S G) S . . / ,m (Ei kii \ zva. asn asn asn ej kw w {asn kii \ ook

het borst- of schouderbeen, of het kraakbeenachtige

gedeelte er van, van een buffel of slagtbeest. J.).

ast),ooi \ KN. naam van een zeevischje , van gedaante

als een slang met een kop als een paard, dat met

zijn spitse bek gaten in schepen kan boren.

asrtacn\ kn. verspreid; zich verspreiden of verbreiden

,

• -l xi / - ' G) A G) /
zien voortplanten {vrg. asn ooi \ en cksi kii). asnornasn

iBiiKn\ zich al meer en meer verspreiden of voort-

planten. — oh kii -n ai ooi\ iets voortplanten, zich

doen voortplanten, vermenigvuldigen.

G) CY
asn ooi \ kn. afgesneden stuk, bv. van hout, bamboe of

suikerriet {vrg. asnaoitrwjp asn cm arCiti ena%n\aj)n).

O G) CV . rz) cy
ajnrtiiEi^iasnooi\ een mootje visch.— on asn \ klie-

ven, doorklieven, in stukken hakken {vrg. asm cm).

ah aai oji tuut asn \ de lucht doorklieven, ah a<n art ooi aa

ao aj) oj) asn /i\ in vieren hakken of klieven, vieren

-

rz) ^Y o
deelen. — oh aaim \ mv. , en iets in 't midden door-

klieven. — ajiKihv\ het klieven, enz. — (zitKrnrn\

G)CY G)CY o ... (p)éy
zva. aoaaiw — /eipi.Knni\ poet. zva. ihi!kv\ en

ar) Kn <~n n\

ashfnamanyj\ Chin. de hoofdjiriester in een Chineschen

tempel.

asnafnamjj\ KN. hiel. ajnashaainnins zva. ahamarnj}\

iemand op de hielen volgen. — ahiKvarnji\ iemand

op de hielen volgen; een bode achterna zenden;

iemand van achteren op de hielen trappen {vrg. asn

am\ ahacn). ki unarn i yn \ op de hielen trappen en

voor de voeten loopen, voor noch voor hoofd, noch

voor ondergeschikte, deugen. — asn arn mi an n\ hak

van een schoen of laars.

))!-*riM)W)^KN. algemeene naam van eenige soorten

van verschillend gekleurde en gevlekte vogels, die

zich aan de kant van de rivieren ophouden en naar

vischjes duiken, daar zij van leven.

asharna^nsKN. iets waarmee men een slag of steek af-

weert {vrg. ash<rnarCi\ en asn^uK-nj)). ashKinKi in

aryi\ met de hand afweren of afpareren. — ,-hiiKn

i^ijl^ iets afweren, afpareren, van zich afslaan. —
ahKna^i^i\ mv. — aji ariKrii k.i n\ het afweren, enz.

asnarnoj)n\ KN. ophouden; geëindigd, afgedaan; droog

(niet vochtig, boven waterpeil liggend), ajiastïarn

ffo ^iajn ia or)/j\ als de regen is opgehouden.

ihn K77 ufl\Kïï. zva. nnKnx,i/>\ — a<innaj)ji\ KN. zva.

a„ f)
1 021001 ?0 I>

«sHiïYTï.rurtxKW. zva. a<si cm ooi n\ {Soend. een boom).

asiiaoi rx.iq\KX. naam van een klimgewas, waarvan de

bastvezels gebruikt vjorden, om er touw tot het brei-

den van netten en lijnwaad van te maken. De

vruchten gelijken op die van den So-boom. — ali

Knrhij\ KN. zva. ai ?o rrn *.?? nn isridr v ,r maar in buiten-

geicone dienst.— .7-7 ki hu n.iaori\ zva. ajnia^ixxn anjty

G) C) G)0 G)^CY G)CY
asn ooi an.i a\ oa K~n rtiip zva. asn ooi \ aoooi\>
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(LiïhiiiLip Ml. borax.

/. o
ash-KnrLifls KW. zva. ten ui\ £» om asii kii ru i Of (ki

ruucnji (vrg. (unasnaruiji); b.N. naam van een slin-

gerplant, die op de ae:an gelijkt. — ahamonjins

tukken, liet hoofd buigen, in den fig. zin van zich.

onderwerpen {vrg. asn<nn*atjj); iemand, terwijl zijn

aandacht afgeleid is, onverwachts overvallen, slaan,

wonden of ombrengen; zich ongemerkt wegmaken.

— £11 isii hij na i\ afgeleid, afgetrokken, geheel door

iets beziggehouden worden, zoodat men op niets

anders let; verschalkt worden; onverhoeds (vrg. na

(utwrnafin). — aharntrui\ het hoofd over iets heen

houden, over iets met het hoofd zich heen buigen;

bij iemand of iets met aandacht en oplettendheid

tegenwoordig zijn, zoodat men de oogen er op ge-

vestigd houdt; aan iets geheel zich wijden; (ook uit-

munten. G. Vrg . rn k>i 111). Kii isii hij ana ao ~ iï iiu

asnn\ in tegenwoordigheid (onder de oogen) van de

Prapats. — th»fn<rui(n9cn\ iets, bv. het hoofd, den

arm, een piek of vaandel, gebukt of naar omlaag

gebogen houden; menschen tot onderwerping breng-

en; iemand verschalken; iets doen zonder dat

iemand het merkt (vrg. acmannaznviaai). — asii &i

kiiitjji\ met het hoofd voorovergebogen zitten,

staan of gaan; met den top neergebogen, van een

rijstaar; naar omlaag gerigt, bv. van den arm. —
ash hij trui ann \ maal , geregt. G. bjj asn kïi n i kt i \ in

een omzien, in een rep (eig. in een buk), bv. een

portie rijst opeten. — a^iKiKnrLi^ het zich buk-

ken omonderwerpen. — aji itnantHrianan\ wat tot be-

wijs van onderwerping dient, en aan den overwin-

naar aangeboden wordt.

ash kti ru kiij\ 1. kw. zva. nnajnnicrrmw 2. KN. het

leer om de greep van een schietboog; (zva. kïi ?l?

kiii\ G.).

ash kïi ,b? ,i\ 1. zie asha<na7nn\ 2. KN. vaardigheid;

vaardige, handige, op alles gevatte, aardige wijze

van doen en handelen; ook aardig, aardigheid, ge-

vat, gevatheid (vrg. asti om (cyi).

o. O q. O
(Liiihn rt_<?,i\ zie ihnhmvm/i\

asnamtE/ijis kn. iets om er wat in te sluiten (vrg. iun

(tan £?^). asn aan &t iuü\ couvert van een brief. — on

kti <Enjt\ een brief sluiten in een couvert en digtma-

ken; iets, zooals geld,, insluiten in een brief.

a„0
«SM Kil f*.MTj\ of asnasna<npniHyi\ gesloten; ingesloten.

asïi Kn xrr^/j\ ook wel ashafnajin\ kn. zich op elkander

of tegen elkander aan sluitend; de twee vleugels van

een deur of deurtje; de over elkander heenslaande

voorpanden van een buis of jas. oQasha<na^ta\ een

paar van twee op of aan elkander sluitende dingen.

art aria oji asn asn aznji\ een paar koekjes Jav. suiker,

die aan de ééne kant vlak, aan de andere bol,

met de vlakke kant op elkander gelegd en zoo ver-

O . O Okocht worden, cm ih ki ash kïi xm ,i\ een tros pisang,

waarvan de helft £.i.ii.ini genoemd wordt (vrg.

(Ti O
isijirnK^/j). — ahihiixnyj of ah hii n_ip zich tegen

of aan elkander sluiten; toeslaan van een vleugel-

deur of slagnet; iets, zooals een vleugeldeur , toe-

slaan; iets vangen in een val of knip; ah fni oj\ ,i\

ook iemand inpakken, met zijn velen pakken, hm

asn ten xji ^i.rvmi ar^n\ ingepakt (gehinderd) door den

wind. — m mi ui \ of oh foi (Li ~~i \ twee dingen aan

elkander sluiten of op elkander voegen: iemand

iusluiten, omvleugelen, in het nauw brengen, kïi

ash tm tm m ~.iïlh ixi ki j\ bedolven raken door de

(toeslaande) golven, van een schip. — ah hu vm

i?mi\ een deur aansluifen; gordijnen toedoen. —
asri!EiKiixni/j\ digtgaan, digtslaan. — ash Kn mi ki n

of asii kïi (bj_ï anji\ zamensluiting ; koekjes suiker,

die zamen een asharnaznn maken, annajjashaznazn

aoi\ tegen elkander slaande deuren, toeslaande deur.

L^Tii'/fMjCT kii\ slagnet, toeslaand vogelnet.
Ca — ' ° '

°

hiïhvviip kn. een feest voor een vrouw, die voor de

eerste keer zeven maanden zwanger is; zulk een

r, , a~ O o ,.

feest vieren. — ini.kii.-cn\ voor eei^ vrouw een üng-

këbfeest geven.

n . nashhnxm i\ KN.; aha<naznn\ iets, zooals een vogel,

onder iets, zooals een mand of hoed, vangen. —
. 1 o
.Mtón.um mv.

(1 ca
ZVa. [hl .K7? U7? \N

co

oi ash i on kii \ kn. naam van een soort van klimop met

gele, vselriekende bloempjes.

asnazixq\ Ar. AjJ , ta' addo er, KN. verontschul-

diging; beletsel, verhindering, die iemand veront-

schuldigt; zich verontschuldigen (vrg. ojn^rtina^ en

ajimrLiji).

asn <ci asnn\ Ar. 2clL > tda at, kn. gehoorzaamheid;

gehoorzaam, gehoorzaam zijn (vrg. a^iasnttm); een

vroom werk, waarmee meer gedaan wordt, dan men

naar de wet verpligt is; een gebed buiten de gewo-

ne vijf dagelijksche gebeden.



'^

rt tisn z rt asn z ihrt a-rtji en on asn i on asn z (£n (Kin \ zie bij on asm

ash asn aJtn\ zie asn asn (iji/j \

ash asn (Ei/t \ zie asn art antii \

asn asn \ en artabn\ zva. asn a-n \ en aa aaw

q„ q~ o a„ .

,

asn asn \ KW. 2i£ asn on w KN. naam van een uit sui-

^-^r <?» Tcatjang bereide en in koeltjes gesnedene

lekkernij.

of <*5T7,£7^ KW. zva. ajtcwiimji (vrg. asn). KN.

het klapkoord van een zweep; een tipje, tikje,

beetje, ietwat; bv. ashashuna~j)(Kt/j\ een beetje zout

van smaak, wat ziltig; ash ash art am\ een beetje zoet,

wat zoetachtig {vrg. noaxt). ash xsh 071 ast) art rv)jt\ de

punt van het gezigt, voor het voorwerp daar de

oogen op gevestigd zijn. — asn

as)i(Ki\ kn. barak, caserne.

;F_irn\ KW. zva. (EA

ash on <K7 aan of ajiash

rtajtaajt\ de plaats waar de caserne staat; de ca-

serne met wat er toe behoort.

o .

as)mui zie (U) asn 0./1 \\

o .

n i «37 t (K/j \ zie a-j) asn cki w

asna7)(K)/j\ kn., ^l^of*/} °f i} 1^1 iW1 ,p K i-> geschrei,

gehuil, geween, oji (EJiasn xn ajin\ er schreijeud uit-

zien, met een schreijeud gezigt. — aa oti (kjij\ oq
aaji\ schreijeu, huilen, weenen. aaaaoTiKin^ ^l^l

(U).(hnjj\ om hulp smeeken tot iemand.— aa«naji^A\

(Eiajipl\ iemand beweenen, betreuren; om iemand

schreijen of weenen, van aandoening ; tot iemand

schreijen. art wart (ki _ü».\ iemand om hulp smeekeu.

— asn o^kkq ^kanji\ geschrei, dat gemaakt wordt

,

schreipartij , huilpartij; met een ander of met elk-

ander zamen schreijen. — aj)jrio7)a^)n\ oji (Ei aj)oa/)\

het schreijen, enz. — ajtrKiajiM^tarijis ojKEjastia

aan\ plaats van geschrei of geween.

O o , a G) n a
asnartcKJjp of aaia^n asn os)aJin\KN. naam van een soort

van <Mn<cm\ glazemaker. asna7i(K.'tn\ ook het geluid

dat dit diertje maakt.

asïirnihJKhrtj^ 1. zie bij osikk.)W 2. zva. akrta^aan\ be-

paling van tijd. 3. ash on (ki aan of asnrtaa^iaan\

eign. van Maden Sadéwa in zijn jeugd.

rt ash (KJt aa/t\ zie bij aan rt asn oji (Kt

n

\

o
asn (kji rt on \ K . , zie asn ruw
o . O -

asn 07) trujt\ K. , zie axiahw KI. zie iziasnw KW. oog-

merk, oogwit. ax)rta7nasiia7irtrhtzrtniz\ twee oog-

merken hebben, dubbelhartig. (ei on -n z asn ot) run en

a o
(EjI ru aai on irun* spr. — i

art\ asn ortaviz (tan en on art 2

rhtj)\K. van asrtrta^izaaji\

ru\ k. van a_maa
n

(Ej)07)

O o 'Do— om asn 07irun\ oti asn

a7iirun\ oti astt ot) aru\ en oti asn art orui aai art n\ K. van

(tm art asn zonK7^\ art rt asn z aaji\ art en asn z rn\ en OTirtasnz

o
(pra7)ruaajt\ k.

van cu> 07) on aru z aan\ \ asn ot) ru aon\ gew. asn astt oti

o aamrjamw — asn (ciruaan \ zva. ajjOfiar,

o o

O
n

ru artn- K. van rt iutzrt na zon art n-

ook kn. (of KI. van o77*?«>\ en axt(k,irun) een

feest, waarbij een vertooning, zooals van dewajang,

plaats heeft. fottoTtaTjiaart asnz(Hin\N., asn oti ru ofp aa

o o
ru(hnji\ K., asn iTtauipnn rinz(tJt^^(mjt\ KI. geboorte-

feest. aj>ita7iruaa^iiytrtrLia7)(mn\ verjaringsfeest van

iemands verheffing tot een waardigheid of (van een

Vorst) tot de regering, out on rut aa rt om z an n\ het

feest op den dag van de woekoe, waarop iemand

geboren is.
O .

1 7j iitupK. van ajicmartw YS.van

aztastiw KW. zva. a^naTtrujis \ rt ani z rt t? z oji aa on

o Ct -
tu,j\ spr. — rtjJM ei njïHT^ K. van oji fn oti oti <ki n\

KI. van cui act ort ru i artji\

n i t tu\ Ar. Jtj>J, ta'dld, hoogverheven, van

God; zva. OLtojnru oji y \\ &jktn.,i ^ asna7iru\ of ê&ru

mnasn cm arLi\ Ar. Lj<xJJ), kn. God de Aller-

hoogste.

:")

<\
en ut rit ?\\

riartn^ 1. K., zie tUTriw 2. KD. , zie asnrtan
ïïl

^6// cm \ K. , zie as1*V
(Pi ,u asn cm\ kw. , zie ben.

(?) o (?) . G) (?) a ?)
ihtt on \ asn rt cm \ of asn rt rn s KN. ; asn /ei cm \ asn oji

rtorrtx of asri tbi rt ait \ overeind staande, naar boven

en , van de ooghaartjes of pinkers (xmajaajin.

Vrg. (utcm\).

(?) . (?) o
a^nricm\ zie Ajii cm w

asn cm \ kW. zva. niojnw kn. wandluis, weegluis. —
a.1 asn cm \ oj OjI asn cm\ ook wel ajia^ncm\ benaming

van een dorpshoofd in vele residenties van de goic-

vernementslanden ; oudtijds ook benaming van een

hooge betrekking aan het hof, opperhofmeester.

ashcm\ N., aJttcm\ K. , op iets passen; over iets, zoo-

als een werk, het opzigt hebben of het toezigt hou-

den; een heer bedienen; het bestuur hebben over

(?)
asn (hit cmeen regentschap. Zoo gew. asn ash my

O
(vrg. ashcrrtamn\ ahorns en nn eet hit _-/). isit rtjrt^ti

rtcmzruji\ poortier. ashcrnaruiats op de deur pas-

sen. (Kt'ash trt rt ajn z (Ei ^ huisbewaarder (die bij af-,

wezigheid van den bevjoner zijn plaats vervangt).
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&h <rn ttntrLj tun\ zorg dragen voor de voorouders,

door nam. hun graven in eere te houden.— !^]
l

art
J^

ahmi\ op iets passen of toezien, zorg voor iets

dragen. a.rn o^ ^ asn arimi azn mi -s nog niet verlaten

van de fortuin. — ahiimizarix ancmari\ bij iemand

of iets blijven, om hem of haar op te passen of er

op te passen; op iemand of iemands komst blij-

ven wachten; bij het overlijden of het lijk van

iemand blijven waken. — ahartmizKii ^mnriarn\ ah

mi arn ~jii ikii aan\ iets geven aan iemand om er op

te passen; iemand ergens plaatsen om toezigt te

G)
houden. — ashrt <rn

i

iku\\ asnmianji\ oppasser, be-

diende; een lastdrager bij een hoofd, die een stuk

grond tot zijn onderhoud heeft; (ook voor (&ia£azi

<kt^\ en voor aia^itiax.i\ J.). asn ash ai cm z on a\ asn

asncmanjj\ hetgeen waarover iemand het toezigt of

bestuur te houden heeft. — tuasriarri\ ajiasncm\

toezigt, opzigt. — oji 05x101 mi zanjt\ oji ash cm anj\

plaats waar iemand gesteld is om op te passen

,

wachthuisje, het te bewaken veld, enz. J.

iqoshzmi\ kn. buur, buurman, buurvrouw (vrg. asn oji

rn--m). asn ai asiizmi\ buren, buurlieden , naburen.

— ai7hzmi\ buren, een buurman of buurvrouw be-

zoeken. — asrj ai iéizmi\ zva. ajn ai os)izcm\ \asii

ai (èi z cm (Eii (Kn aria \ spr. — xsii cm ann of asn ash mi

aajj\ met een ander of met elkander buren zijn,

elkander tot buren hebben.

ash om ^\ 1. kn. beloven, aannemen, op zich nemen

iets te doen (vrg. (Kicm^\ a^icm^). 2. KW. en kd.
,

zie asii mi > w

.o ^ . .

asn cm % \ KW. , zie asn mi % \\

. O Oasncm?\ asncm^\ en asn cm^\KW. zva. asnas:\ ajiiiap

arna\ cui(ix.i'. asïirnmizann en amasriw \ ash mi ^ \ kn. ,

asii cmq\ en osn <p oxin ^kd., gissing omtrent iets naar

het voorkomen er van (vrg. ani^n\ en ahmi^). asii

miqaiajn\ naar gissing, naar men het er voor hou-

den zou. arn asiioj) aan (of om asnituif asn aan) ash mi q \

spr. — ahmi$\ ahmi^\ on om nan\ iets treffen , wat

men zoekt of waarop men het gemunt had; iets

gissen, naar het voorkomen van iets opmaken; het

er naar gissing op mikken , bv. op iemands aankomst

of voorbijkomen, ah mi $ on (Ciz(ui\ het mikken op de

'tijd, waarop men denkt dat iets plaats zal hebben.

—

9hmi^ajn\ iemand tot iets bepraten , overhalen. G.

;

in Tjeribon zva. ahmian\ of ahoimiZ(Ki\\ — asrj

(&imi^\ asntzïcmq\ KW. zva. <z.*arviazi\ asn<zia&:\ en

(EJiasnw poet. zich verzetten, zich er tegen verzetten.

ash mi on n\ zie bij ai ash z mi w

asnmiarin\K^. steun, schoor; iemand op wien men zich

verlaat (vrg- ash oj mi z arin\ ajiamouins (Kjjajiamn en

asYiajiarnji). — ah mi on \ iets van een steun of schoor

voorzien; iemand ondersteunen, bijstaan; ook zva.

aai oju oji n ap z rcnn\ (pal staan, zijn man staan. G.

Vrg. asn ri cm z aan).

asiirjcimzaan\K^., asii ai mi aan \kd., stevig, stevig staan,

vast staan, in een kampstrijd ; standvastig op iets

blijven staan; solide, vertrouwd, van een borg en

van een koopman, die crediet heeft (vrg. ashmiaaji\

arn arn ?\ a^ni on z &J) \ en kii aa auin). — aa ai cm zari\

ah ai cm ki \ voor iemand of iets instaan (vrg. ah aii

07i \ en ah mi ^ om); tot waarborg strekken.

G) ,.. .

ast i mi ann \ zie bij asn mi w

ash ai cm i on n\ zie bij ishcmw

ash mi on q\ of o^nciman^KN. iemand die over iets ge-

steld is, om daarop te passen.— ah cm on q\ iemand

belasten of aanstellen als vertrouwde, om op iets te

passen (vrg. cei asn wian)
;
goederen in orde stellen,

of er orde op stellen.

G) o . . o
asi) cm ki (kv n \ zie asn cm on a^in \

ash «i cm ?

\

kn . ; asn ash ai cm z\ iets daar men tegen stuit,

iemand daar men niet tegen kan.
/

op Kan. — on ai cm z \

tegen iets aanloopen, stooten of stuiten; ook fg. er

tegen aanloopen, eenmaal ergens de verdiende straf

beloopen. — aai ash ai cm

z

\ stooten, stuiten, gestuit

raken, tegen iets, zooals van een rijtuig tegen een

paal, van een schip tegen een klip ; fig. er tegen

aanloopen, er mloopen. aai asii ti mi

z

oji a^n asn oji arnjj\

een even knappe ontmoeten, zijn man vinden, die

even knap is. — ah ri mi z n> \ iets in zijn loop stui-

ten, met een stoot tegenhouden; in zijn loop stui-

ten op een troep menschen.

G) gy
osiicm\ KN. hoog van een grooter of kleiner uitge-

strektheid grond in vergelijking van den grond er

G) Cv G) CV G) CY
naast of omheen (vrg. chinm). asiimiasnmi\ zva.

G) G^
oji arm aai -jiarm amjjw mi aq asn cm \ het Tënggërge-

bergte.

aïnmisKW. zva. ojiasi\ (een groot voorkomen hebben,

groot schijnen. G.). asn cm asi) mi \ zva. ai ^m oji ai arm

x
asn mi \ KW. zva. asnai(£i\ en a^n aai a^i f/\\ KN.-l.eenaan^
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een koord vastgemaakte pijl, dien men, als men

hem afgeschoten heeft, met het koord weer naar

zich toehaalt, om op visschen te schieten. 2. een ge-

weer met een geel koperen loop. 3. zva. amaiajino\

cnojm cfiok <tl i\ of ortajmtEJt oji hm w
' co co J

' co
. a - G) Tasnamm\ zva. asn ri cm ai t? w J.

asn ai cm ai ih\KTX. opgehelderd weer na regen of betrok-

ken lucht, ophelderen, zva. ajiaicrniw
fig. ophelde-

CsJ

ren, opvrolijken, opgevrolijkt.

O o
t ash ai om aaiji\kn. een mandje, kleine m <rn asnjjy

asn cm aai,i\ 1. KW. zva. cm ara \ e7i KI. van asnaicmz

aain {vrg. asn cm aanji). 2. kn. poet. de tweede in

rang. 6. k. zie arhmiaaiji\\ mjiaJnasncmaaijj\ opeen

na de hoogste (in waardigheid) — aacmaain\ KW.

zva. (zimiaaijix nn ieü ^insnjt en t&iamw KN. zva. an

asi\ opzien; door het hoofd achterover te huigen,

naar boven zien. ohanmmM-jis poet. zijn tranen

bedwingen (de tranen afvegen. G.).— tui aa cm aaijt\

KI. van oji mi ai p\

asn cm naijl \KN. zva. asncmarnjis KW.

asiKncmaai/isKN. schuins, vrij steil, oploopcn, vaneen

hoogte of een weg ; zittend achterover liggen, bv.

van een zielce met kussens in den rug ; achterover-

hangen , van een kind dat gedragen wordt.

asn ai mi? aain \KT$., asnamamj\ KL, zva.ajnaimizaai Jn

art armarnaan\ de keel {het gedeelte van den hals

G)
boven den strot. Vrg. ajmizrj'-maaiaaji en asn cm

(?^\ 1.); ook het kuiltje onder de keel.

ashmiarnn\ kn. een (overeindstaande) afgeknotte stam

of tronk van een boom of riet. ashamaai^AOEji\ een

weer uitloopende boomtronk; benaming van eenfat-

soen van krisgevesten. ash cm aai a~i

q

\ onzijdig, een

onzijdige, een zich in een twist in het midden hou-

dende, geen partij kiezende persoon, aai ah ash cm

tH~riji\ stamboontjes. — ah cm aai a\ tegen een stam

achterover leunen; een achterstal schuldig zijn,

nog te betalen hebben, bv. van pacht, soldij

of loon. ahonaaiaiajn werk schuldig blijven, ah

cmam^i.fci\ gelijk een weer uitloopende boom-

tronk, fig. een vader of oudere broeder in zijn

naam, titel of betrekking opvolgen.

("VJI
S tegen een tronk of stronk aanloopen of met

aai asn cm

om ri aai \ iemand als eenzijn voet stooten. —
tronk of stronk beschouwen en behandelen, zich

niet met hem inlaten of bemoeijen, niet tot hem

spreken, hem niet gelijk anderen vragen, axiashcm

aaien aai \ spr. — ashcmaaiaans achterstal, restant.

asrf
i

cm aai aiaazaia^zx iemands gewezene vrouw, ash #

cm aai aa (Eiia^j.^\ spr.

asrtani aayi\ N., asai <rn aayi\ K., de wacht over dag; de

wacht over dag houden; de dienst hebben, van be-

ambten die bij beurten op bepaalde dagen bij hun

hoofd op een bepaalde plaats moeten zitten om de

orde te beioaren of zijn bevelen te ontvangen ; ook

de wacht houden of de dienst hebben, in het alge-

meen, bij nacht zoowel als bij dag ; en een buitens-

huis wonende geringe bediende, die dagelijks eenig

dienstwerk komt verrigten {vrg. ash mi), ash mi 11 aai

ai mi i ctliji \ poortwachter, ai (Ui i ash mi arnji \ wachter.

— ah mi aai n\ ahorn aai n\ als toenggoeh dienstwerk

doen. — ah mr aai \ aacma,n\ bij iemand de wacht

hebben of houden; iemands wacht waarnemen. —
ajiashmiaai ia/i\ oji a^n cm hri aan \ plaats waar iemand

zijn wacht heeft; wachthuis.

asn om arutji\ 1. KW. zva. asn oji \ am ai rti aai/i en aai

<riasiizaafi\ 2. kn. het zigtbaar worden van de maan,

voor het eerst na donkere maan, en dan vervolgens

eiken avond of nacht; nieuwe maan. 3. kd. van ash

cm tli/i\ \asii cmaxj] j^a.aji'Ki aan\ de eerste dag van

de maand, die volgens de Mohammedaansche tijd-

rekening begint met den avond, waarop de nieuwe

maan het eerst aan den hemel gezien wordt, ash

cm otli ^ïaii ajicnji ^\ de tiende dag van de maand.

aaiojti ashamarvi^i asiiarjirnaJi^A\ als de volle maan.
co f

a^hcrnnicnjizceyi\ jonge maan, het eerste van de

maand, als de maan aan het wassen is, tot onge-

veer eerste hvartier. asïicmar,itvi\ oude maan, het

laatste van de maand, van ongeveer laatste kwar-

tier tot aan het einde. — aacm<ruin\ gelijk de aan

den hemel zich vertoonende maan. ajn rvi ah cm etui ~ji
'3

aaji^

vertoonende maantje. u voor het

eerst aan den hemel verschijnen, van de maan. —
asiicmarinaaji\ halvemaantje. aai cnli ash mn rv> aan\ een

halsketen van halvemaantjes. — auiahcmawaaji\

maandelijksch; maandgeld; {ook de eerste dag van

de maand of de nieuw verschijnende maan. J.). ai_i

asui oji ah cm n ? aa n \ almanak.

asn cm n ni

va^cmcnnaajis

zie asnmiwT
arhin\ 1. KW. zva. ajtnh\ aston n w.ï en asn incrrjtruji
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aai
f)

{vrg. nsh cm trui). 2. KN. asn ash cm "^/7 N zva - a-n (U>

inaw schutsweer; dijk, zooals een rivierdijk en

de dijken aan weerszijden van een weg. — on cm

run\ bedijken. aai ash cm ruie/i ^\ omgeven van een

aarden wal.

G) O O Cv
asn cm au n\ KW. zva. cuiuhiw

CF) O ,aamirun\ een regte

rigting of koers nemen, regttoe-regtaan gaan; regt

op iemand of iets aan gaan; regt over iets, bv.

een berg , lxeen gaan, om de kortste weg te nemen.

n"cmrun\ N., asnrui\ K., iets of iemand verlaten,

achterlaten; iets verzaken, veronachtzamen (vrg.

asn rui (Kin en mnai). tuiïcm axin (astiaxi) oi oji z aan \

en ook enkel asnmiauin of asiiru\ deze wereld ver-

laten, verscheiden (vrg. ojinj&njj). — aa cm ruin

rvysasrïcm cru ()\ asn ru\ maar met doel.

q„ a„ Q„
aa cm ai rui

z

<w)
^
mn aa om (Vi on asn z aa n\ en aacmiiruiz

Q„ Qv o o /
oji ? ajn aa a/n im aa au aa n\ spr. — aamnaui\ on trui

y
(/})

,rt
,
<-" 'C

ti\ mv., en iemand iets achterlaten of nalaten. —
iets achterlaten voorn

of bij iemand. — asri'cm ru aan of asn asiïcm rui aan \

en asn rui ti (ton of asn tun arm <~n aan \ wat iemand ver-

laat of achterlaat ; nalatenschap; nagelaten kind of

kinderen. — cu asn ern run\ ajiasnrui\ het verschei-

den, overlijden, van iemand. — oji iHicm trui n\ oji

(Hi rui \ het verlaten, enz. — oji asiï'cm (rui cmn\ tui asn

runiaan\ een verlatene plaats.

asnmiauin\KN. wat van een hoogte neergesmeten wordt

(vrg. asiïcm). — aamirun\ iets of iemand in de

hoogte heffen, om het tegen den grond te smijten;

op iets of iemand iets , zooals een steen , van bo-

ven, of met opgeheven hand, smijten.

ash m ruin \T<i., ash cm rui n\ K. , één en 't zelfde; iets ge-

meen of te zamen hebben met een ander, ash cm ai o

ajnaan of ash cmrui^iasn(unaan\ in 't zelfde jaar.

ash cm rir) tt>\ te zamen (bij elkaar) slapen, ash cm arm

oji ojij) \ hetzelfde verlangen hebben, ash cm ru oji ajn

ajijj\ of ashcmaru^Axrn ajiarmaju>\ van één endezelfde

vader en moeder, ash cm rui om oan\ te zamen eten.

ashcrnan.i^n.nrj(Ejias:\ aan dezelfde tafel (bv. eten).

ashcmax,i^ajiia r
n.cij)n\ onder hetzelfde couvert, ash

cmnrLi^Aaaiain^asii\ op hetzelfde rijtuig, asheman

aan\ spr. cki aai run (ckj aai ) ash cm auijj\ met aaneen-

geslotene beenen. ashcmaiau)\ iets van dezelfde soort

de groote heeren. asn asn

als; de anderen er van.

O
"7*?<

o
aaiaaiajii cm (EjI ~rn

(ui-nxmapms zulk soort als gedragen wordt door

drieën,

reeds

ai asti o,

heid

cmoirui\ met hun

<vi ai oji z n ti z ri ru z ai m z ojti ajn ash cm run\

reeds zamen het eens zijn. ash cm ru ~m 11 asii aa ~m

jasti7^(Hi\ asn^cmruaznaa^ojnaji\aan\ gelijkaardig-

O • . Ci ^ o . ...— (ki asn ern run of oji asn cm run\ K., zie bij

O Q -. a Q ,.. O O , Q o
cki as: \ onder ajnas\ en bij (Kauias\ onder (aiasw

* o . ,— ancmiuiji\ rHicmirui^\ zich vereenigen met een

ander of anderen, zoodat men (of het) daarmee za-

men één geheel uitmaakt; zamen bij anderen staan

of zitten ; één stuk uitmaken , van aan elkander lig-

gende landerijen ; bij een ander of anderen blijven.

(Ki cm <rui art oji \ zich associëren met iemand in een

onderneming. a<i cm ai rui ^a z ^om ? aain en ah cm rui ^*

ai ajnzc&)^\ zamen met iemand wonen. ahcmrm^A

oen on t) asii \ op hetzelfde rijtuig gaan rijden met een

ander. — ah cm ria\ ah cm rui \ bij iets het een of

ander leggen of zetten; met iets, zooals het gevoe-

len van een ander, zich vereenigen. — ah cm (tui

riaoi\ ahcrtiruitHii(Hiji\ twee of meer met elkander

vereenigen, bij elkander voegen, zetten of leggen.

— asrï mi arui cm n\ asnmiaiicmn\ of as» ash cm rui acijj\

asirishmiai.)(Hi/j\ vereenigd met een ander of ande-

ren; vereenigd met elkander tot één geheel; gemee-

ne zaak maken met een ander of met anderen. —
oji ah mi ri i afin \ ajiahcmauianjix wat van dezelfde

soort, troep, kategorie, enz. , is of er mee toe of

bij behoort; medegenooten, consorten; (Ka nn oji oi aa

oji ah mi rui r) cm mi (Eii aryi aojj \ allerlei muziekinstru-

menten, tui oji ah<mi rut on rn\ en alle dergelijke; en

al de (of het) andere (van dezelfde soort of katego-

rie) , al de (of het) overige ; en zoo voort.

asn(truruijj\K. , zie ishcmruijj\

asham(run\ K.N. boven uitstekend (van ajïicmauu\ rij

Ocm run); KW. zva. aai mioi,'._.

mirun^KN. de middelste vinger, ajnajm^imi

een witte kip met enkele zwarte veeren.— (ui ah cm run\

de (of het) uitstekendste ; de middelste, boven de

andere uitstekende , steen van een ring of oorkrab;

de middelste vinger (vrg. ajirnam^).

um
v

tsrimt

aarasn cm •ruaa/j\ zie asn mj i

asiimiru\ KW. zva. (uv(U)\ en asnaaia^n (vrg. asn cm

az.i). — aamirui\Tni. beletten, verhinderen, tegen-

. o
gaan ; zva. asia,Jiasi\ en

ashcmru\ of asn cm rui \ KN. steun of dwarsbalk om

(maaiaj)/j\
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ten cm \

iets (bv. het paalwerk van een dam) tegen te hou-

den (vrg. ashnoiajin en ajiaiui). — aacmrCn tegen-

houden; afweren. — imcrnanuiazi\ iets van een asii

crriru voorzien; iemand tot afwering van iets

strekken.

G) o q„ . o Q„
asn cm ru \ zva. ash cm au w

ash cm (uijj\ kw. zva. tnasn2<&i~Ji\\ KN. gevat, bij de

hand (#?y. ash aai ajin). — ahnmiuifi\ iemand voor

geld laten spelen , dansen of iets vertoonen ; iemand

door geld of beloften tot bekentenis brengen. ah cm

iemand laten vertellen. — ah cm
Sa- .

(Ui ~m asn n^)cnnj)i

Q
(U-Si\ N. , ao ai cei -^1 ao\ K. , mv., en iets, dat ter

hand gesteld wordt , op of in de hand ontvangen

en aannemen, asn cm tui (haam (ui-^iaan\ zva. ostkei^i

aciaaoji^i aaj>\ — ahorn ui ^101001 \ voor iemand,

of bij een feestelijke gelegenheid , iets laten ver-

toonen of personen laten dansen of spelen. — asïi

cm mi ~? aan of asn ash cm (ui —1 aajj\ wat men voor

geld laat vertoonen of spelen. — (uitham cutn\ be-

naming van de twee laagste gedeelten van het dak

van een pandapïi of huis tusschen de cmaK\ en

het dak van de aiajnri iei^jw

art asn* cm 1 \ KW
.

; ,K7j r> asn z cm n \ zva. ooi 11hl! t) UTTlW

. O

> O o
aacmtEi\ mv

asiicm(Ein\ KN. al wat dient om iets stevig bijeen te

houden {vrg. rntcrianm). — aam/Eins iets met een

tanggëm tot stevigheid binden of bijeenbinden. —
ï5h on <Eiaa /j\ met een tanggëm

vastgezet; iets wat dient om iets stevig vast te zet-

ten of stevig bijeen te houden; een zaagstelling.

G) O • O O
asiicnicmji* zie asn cm cm a\

ashcm\Tï., ast} cm run \K., ontoereikend, maar ten hal-

ven, maar halfslachtig, gebrekkig, niet geheel vol-

doende, maar half genoeg {vrg. ai raiz na ctai/t01 ajijt\

niet tenojj tui asnjj en aiant n (En f~4). mn as: ast) cm

\

halven! doe het niet maar ten halven! a^n-nunip

maar een half leven, een leven, dat geen leven

heeten mag. ari&inaash cm\ een halfslachtige kast,

van een kast, die geen volledige kast is, bv. zonder

planken. no;ei aa lEiaa ni\ spr. — <Kictrj\ aocmax.in\

voor iemand of iets borg staan , zich borg stellen

,

instaan; iemand of iets waarborgen, voor zijn reke-

ning nemen; (ook een benaming van den arenboom.

G.). (cuiwui qjui iht) ash cm\ benaming van zekere be~

ibten in de kraton; ook van vrouwelijke bedien-

inj)\ mv., en iets verhinderen, moeijelijk maken;

moeijelijkheden in de weg leggen, in de weg staan.

aai itsncm oTiaans aai asn cm rLi aa n\ met geheel toe-

reikend, ten halven, te kort; nog gebrekkig zijn;

maar half geholpen zijn; verhinderd worden; het

niet zoo ver brengen als wel moest; tekortkoming,

gebrekkigheid. — asn dn cm \ asn di on run \ borg zijn,

borg blijven, borg staan. — ash aïi ay> aan of asn asn

cm on aan \ en ash cm au aan of asn ast) cm grut aajj\

waarin iemand tekort schiet of tekort geschoten is;

daar men borg voor is; waarborg. — tui ah cm

ahcmrLin\ het borg staan, enz.; borg. ayaj)

ahcr)i\ geld voor borgstelling. — iu>ihcmartaan\

ajiahcm rj) aan \ borgtogt.

LI

asn^i

G)
>'C^

cm\ kn. de opene ruimte tusschen twee staande

G)

den van den Vorst of Vorstin. — aacr))aji\ on cm

dingen, zooals huizen en pilaren (vrg. oTncm).

G) G) „„ o G) G) O o (?) (?) O
asn cm •. KN.; Oji a>» cm vn aan\ aai oji ten cm vn aan engew.

aai (Ei (kn cm rn aon\ beteuterd zijn, staan of zitten,

zoodat men sprakeloos en werkeloos blijft staan of

zitten.

G) - G) » • G) o
,bn ai cm \ isii 1 iri rn\ zie ten cm w

astiam\KS. stuiten, stokken, door tegenhouding in zijn

voortgang; ingehouden, niet hard, niet luid klin-

kend; van stem of geluid. — oeicm \ iets stuiten,

tegenhouden, doen stilstaan in zijn voortgang; de

stem of een geluid inhouden.

ash crii \ KN. in zamenstellingen. cai tuin .? ash cri) cm ah \

's avonds om vijf uur, als de zon op de bergen

schijnt te zitten, ash cm asn au \ KW. benaming van

de tijd even vóór zonsondergang ; kn. benaming van

een slecht teeken in het haar van paarden. — ah.

<rmN., .m^?_?foiyi\K., ao asn f\ KI. , op een voertuig,

rijtuig
,
paard of vaartuig zitten, rijden of varen;

schrijlings op iets, zooals een stoel of bank, zitten.

ihrrhi^'-nann\ te paard; paardrijden. ahcmtajicun\

te scheep. ahcmisnainnten\ op een wagen, nhcrïiasn

arms in een draagkoets. — ahcmxn\ <hi<er^ow\

afiasn%(un\ een rijbeest bestijgen of berijden; op of

in een vaartuig varen. — ah\cm azirj tm \ aniEi-jiani

ih-n aan\ ao asn .? ten ri 101 \ iemand of iets op een voer-

tuig , vaartuig, rijtuig of paard doen gaan of zet-

ten.. — ash cm 07) aan\ kn. de rug van een 1
cm m aon of asn ash cm ;c? aon\ N. , asn (Ei —,1 arn aan of

asnasrj(Ei-^iaoiaa/j\K., ten asn ^ a_m aa n\~El. , iets waar-

op men rijdt, vaart of mee vervoerd wordt; voer-
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tuig, vaartuig, rijbeest; op te rijden, a^nnah m xi

xn ;\ rijpaard, asin om (donaat (ofxsh irt (ciiKn) asnarm\

mijn draagkoets. ashcm(mm(mKn<najiiMaayi\ hij

{het paard) rijdt gemakkelijk.

Oxn 11 111 tuil xu \ kn.; ttnm cm asn ojui-\ ongeveer zva. xn

aj) (siji\ <m van iemand een slechten o/" geen goeden

dunk hebben en /*m daarna bejegenen, arnasniticm

xnixu\ pass.

masn'nca}\KiH. een scheve, stijve nek, zoodat het hoofd

scheef staat; een scheven nek hebben {vrg. joili).

een scheven nek zetten ; scheef met den kop er op

,

van een voorwerp. — m,nn xi xn xn 11 mi \ den nek

scheef houden.

oi xn z ri ili z \ zie rt ooi z xi «~j z \\

ibii xn ri xn \ kn. ; (ld xu q fai xi ri o \ de tij d omstreeks

elf uur, of tusschen 11 en 12 uur, vóór den mid-

dag {van xuxi?\ en n<tn\ of n xi\ kw. daglicht,

dag, zon. pk.).

asn xn thijt\ verkorting van ashcmixnana\ G.

w\rn. een voorvoegsel vóór naamvjoorden: ~L.oji\ sa,

ook wel a^ixnyp saq, al, heel, gansch; zoo veel,

zoo groot, als (een geheel). ojnnoxioji\ heel het dorp;

of zooveel {grond) als een heel dorp. ojimajuri i i

of ojnn^atzan ui\ al de menschen er van, of al zijn

menschen, al de zijnen. i~ix:i.i~>\ heel de nacht, de

heele nacht, oji 11 hii ?<ri xn \ of x^ir)xni^xrrï\ en oji

ani xn pxn xi xn i of oji <un ap q mn\ heel de menigte

er van, d. i. alle. Zoo ook ,x.ixnini\ ook wel oji

a:nni\ al de bijzondere, voor alle. wmmi»|uj\

al wat hij wil; ook hij doe wat hij wil! o^i o^i rei ni

xi\ zooveel als ik weet. ojioji:ui\ heel een kist,

een heele kist vol. ajiiuieua.aJin\ heel een schaap,

zoo groot als een schaap, oji xi xnn rti kt? \ heel je

eisch, zooveel als je eischt. ojicunmwms zooveel

als er is. oji oji tsnnn asn\ al naar belmoren, ojiajiian
o f «*, ^ï

<nwj\ al naar mijn hooren, zóó als ik het gehoord

O CY
heb. (Mïènffo.wTïN al naar regt, naar alle regt. x~>i

O a~ a . . , , ,
xii7i oji oji mnnn L7 Li xi i\ in de zon gedroogd wor-

den, tot dat het geheel droog is. ojiasnvt xnzxn i\

al vragende, vragender wijze. ininxi\ al afgehou-

den, afhoudeuderwijs.

II. j^i\ sa, als liet woord met e&i xn begint,

anders sa, en gewoonlijk oji\ se, zooveel als ons

toonloos een {en of 'n) in zamengestelde benamin-

gen van hoeveelheid , zooals !xiwxJnii.rLiz\ of oji

(unaji\ een el, in onderscheiding van een half el

of ander gedeelte, eig. heel een el. w^wn een

voet {vrg. tunaji). — In eenige zulke woorden is de

Pepet met de klinker van het met een xn begin-

nend woord inééngesmolten. Zoo in x.ixk\ één,

van xnxx\ en in ajiasnojin\ honderd, ni^ixn\ dui-

zend , ojj xi \ een dubbeltje , oji m \ een halve duit

of cent.

III. ,m \ sa, te zamen; en dezelfde, hetzelfde,

vóór de benaming van een persoon of zaak , om een

g e zamentlijh deelgenootschap aan dieper-

soon ofzaak te. beteekenen {Skr. sa), xi isi z mi xn crti

\

personen, die zamen handel doen. a^ixminniixnx.1

xi m Ki xn ini\ al de ondergeschikte beambten van

dien zelfden Wëdana. Kncimnxa^ta<n'nnnasn\ te za-

men op hetzelfde rijtuig {zie bij ashcmaruji). In

xixiz^i?\ <ii<ki^.i?\ echtgenoot {eig. huisgenoot), is

de klinker van het voorvoegsel met de eerste van

het woord zamengesmolten.

IV. oji\ sa, met, almet, vóór benamingen van

personen of zaken die bij iemand of iets h e-

hooren {vrg. x.ixn); bv. x.1 xn xn i] xm z xi x?: z xi xn \

met zijn kinders en vrouw, xi xs: ni asn ^i rrn ani e irixny

krijgslieden met hun wapenen, gewapende krijgslie-

den. Somtijds wordt er dan nog een verbindend

voegwoord {zooals mxixnn\ ojixii\ of xnrxi?) voor-

gevoegd; bv. xnrxi ^x.ixnxnri hiiziix^zrnxn\ als-

mede {of en ook) zijn kinderen en vrouw.

Y. >?o\ sa, ook wel sa en oji, vóór een bena-

ming van een accident {van iets dat plaats heeft of

geschiedt) , heteekent het perfectum van dat ac-

cident, en dus de tijd, als dat accident heeftplaats

gehad; bv. q-^i xn Kn n mi \ toeu hij vertrokken was;

en xir^Kixnci^ix/hiKnriibnix wachten tot dat hij ver-

trokken is {vrg. i-i ?\ 1.). In nin/K.x>m,p morgen

{eig. als 't ochend geweest is), is de Pepet van

het voorvoegsel met den klinker van het woord in-

ééngesmolten.

o?i\ I. N., xi (Kip k., voorzetsel vóór eigennamen of

benamingen van personen, in de plaats van den

een of anderen titel, of omdat de persoon geen ti-

tel heeft, of omd-at men hem dien niet geven wil t

26
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zooals wanneer een meerdere van zijn mindere, of

wanneer men met minachting van iemand spreekt

,

uf eindelijk wanneer men, zijn eigen naam noe-

mende, uit bescheidenheid zijn titel er niet bij wil

noemen. — Ook wordt het gebruikt tot personifice-

ring en betiteling van een beest, plaats of

voorioerp als iets gerings en van weinig betee-

kenis, of als iets ellendigs, ongelukkigs of te bekla-

gen. Somtijds kan men het vertalen door de ver-

kleiningsvorm; bv. Kiajnnsi mi/j\ het corpusje, het

ellendige (zwakke) lichaam; KinanKi\ het dorpje,

of de dorpjes, ynaar meestal is het onvertaalbaar

;

bv. in oji (si am ^t oai asnjjs de zonde; a^> ,è? (en ruis de

kwaal; of als de Regent van Prana-raga- schrijft

:

(nvizan aa ixi tj an-^i m t> om \ bij mij , in Prana-raga

(in mijn eigen regentschap Prana-raga).

II. kw. zva. aj\ en zoo ook nog wel in de volks-

taal. KN. een woordje in de spreektaal, zelden in

schrijftaal, van demonstr ativ e beteekenis , maar

waarvan het moeijelijk is de beteekenisjuist te bepa-

len of in een vertaling terug te geven; bv. arui^aji

(hl kïi ki ,77 ki .in kijk, daar {of hier) heb je het!

o
ffL/7 - tixmzaz) > i.) o? t ) jgn rj in -ji ij ki : 1.1 rj (tv cm

n,i ?
y
m<t) 10 K7\ Och! wat heeft een kind in te breng-

en, dat men er bang voor zou wezen? x.11 1< aji an

a.(iaj}\ Wat wilt ge toch? n.i - nx.i naai hii^-i 1 n hj

oji\ Kijk, wat was onwaar? (heb ik het niet gezegd?

was het niet waar?) (najui(Hi^&ajnanji(&ian\ Als

het een vergiftige slang is. on xu ki ^nw ani z w o (of

?i 111 77 hi ? 77 00^7) rjojti e? 77 ap ? ixikh\ Als je zóó aan

je man gehecht bent, dat je niet van hem af kunt

zien. (Met lijkt ivel een bruiloftsstoet ,) tunasnajtoji

(en tui ihn rj kïi zapazKHijt\ of an ders een regent , die

genoodigd is om een feest bij te wonen. (una&eÈJi

rn Kii z r\ an z ki n JNeen, zoo met! rj xm z asn an _t? &7om

asnann\ ajnasnaji\ enz. Is het niet zóó (niet van

dien aard), ook anders, enz. Zie ook bij ai iui -n rxi q

\

O Q
en oji 77 7V7 ? \ en ki n ixi ^ w

III. (Ki\ in poëzie zva. rn.KÏiz.Kiw

TV. in poëzie verkorting van <i/n<M\ bv. o^hhioji

Vl!Elt(XQ\\

O

M\KW. in zamenst. met een volgend v:oord zva. wel,

goed, voortreffelijk, uitmuntend, schoon, fraai (Skr.

soe. In het Grieksch is het eu geworden, en zoo

ook in eenige Latijnsche en Fransche woorden van

Griekschen oorsprong, zooals euphonie , wellui-

dendheid); bv. ojifaiaa\ schoon van kleur, van een

schoone kleur (Skr. so ew ar na), ajj/n an ,vi \ schoo-

ne Godin. (KJi[(XjKxm\ schoone glans; een schoon pa-

leis; ook eign. van een Wida-dari. aj\ ajiasn\ een
6 s er

voortreffelijk juweel, (ki <b/< iim „sa\ zie bij asnitrn^A^

77 7.7 \ een Chin. woord, dat, bij eigennamen gevoegd

,

een gemeenschappelijke afkomst van vaders kant

aanwijst, asn au 11 ,ru -canons spr.

tnajiz\ of cüncniKnzMLTS. naam van een boom, waarvan

de vruchten (^iixirjasmz) op eikels gelijken en, als

groente gekookt, gegeten worden, zooals ook de

jonge bladen (r> arn z ri asn z ?) en de bloemen (iji om tt) )

.

.7.7 ?\ I. (Ki y\ en om (ki 7 \ kw. zva. ojkkiiw II. oj)%\ of

dii.Ki?\ kn. afgedaan, afgebroken; afgedaan, afbe-

taald, van een schuld; ook zuiver, zonder fout of

gebrek; wettig, wettig afgedaan (van een koop, echt-

scheiding , wettig verkregen geld , enz.) (Ar. -^c >

sa/fh', zonder smet of gebrek; volkomen, heel com-

pleet, gezond, enz.). III. tp., k. en Md., zva.

7) kïi Ki 7 v> sviiumnri (of <ri 7777 z asn (Kijj ) (i/ti (ki
%
\ niet

ophouden, asn */7_i*^\KN. zva. asn an ~i cm asn n en asn

an ^j ntia z asn^ onafgebroken , onophoudelijk
,
gedu-

rig, bestendig, steeds, o^i ^ ajri'ki orut i&i ~jivi op z aj) ojii

ajKnajinza ta\ Xa groete en heübede begint het (in

familiebrieven). — oji ki ? a.n \ kn. een schuld afbe-

talen , voldoen (vrg. azm am s en i:m ajii tj ) ; iets voor

zuiver, zonder gebreken, verklaren; iets, zooals een

kind, wettigen; zich wettig scheiden van eenvrouw.

— inoji^ajnii(Kii\ voor een ander een schuld af-

doen; iets voor zuiver en zonder gebreken laten ver-

klaren; door een bevoegd beoordeelaar laten goed-

keuren ; iets wettig laten maken , laten wettigen

;

iets, zooals een echtscheiding , wettig maken (bv.

van een priester. — ojiqji%\ zie ben.

,?.j^\ L. zie (LVKifv 6. .Ki^\ of alm a^i^ KN. gunst;

genegenheid; gunstige, liefderijke toegenegenheid,

genade, liefde (vrg. asnvj)). amrn^nzan^t^\ zie bij

(kiiw — ajnK)^\ gunstig, genadig zijn; genegen-

heid, gunstige toegenegenheid hebben; liefhebben.

a^7i ki j n.1 ni asn n\ of cru rca asn ~77 tu <? \ met liefde

gehecht zijn, met verkleefdheid beminnen. ajnajÈ^

o . z .. o O o O
rt_7? ; ïir <> v zie bij f.if\ ^ \\ .€? JX7 ffl.7 ~m ki <> \ en om ita ru

o . , .. D a o .

(ki^ii!)^)^, zie bij (üirt)Kyi\ — xn ki q x,n ki q \ gunst
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zoeken te bewerken; smeekend, van iemands taal

of stem. — acnaji^\ gew. wawtim^ begunstigde,

gunsteling, lieveling, favorite; ook KI. van a^pr\

. a o
of ihiie/i\ naam {vrg. a_y)Ki). aataaaji^\ en naam

a3{\ poet. begunstigd worden; begunstigd worden

... o o O o O Q o .

met iets. — <cmjiun\ iühki^(lv\ en ocit^i^ojïw {van

aai (ki $\) iemand begunstigen, zijn gunst schenken,

gunstig genegen zijn, liefhebben. caojiq(un\ ook

gunstig, lietdadig. aa (k.) ? <un \ na ten (K) <?^t? \ en n~)

o o o o o o
tKTitKll Z(Un\ (K);hQ^[L71 {hT>/)\ 3<~)1 .7^7 ^ (LD aa f) en OOI na

oji i HjV (ton \ pass. (Ki y(Kina^ (enn cm

n

\ wederkeerige

liefde, elkander wederkeerig liefhebben. — ik/^kj?

ounihnn\ partijdig in zijn gunst of liefde. — ilii-j

(Ki{\ of aM«na^a^ajnann\ wat tot verwekking van

gunst dient, middel {zooals kunst of toovergebed)

om liefde te verwekken. <l.) vi k) ? \ ook de voor-

plooijen van een bëbëd, en het binnenste einde van

een gordel, x/nasn ïb)aziajiq\ of enkel aj)zr).K)j\ de

milt, of de linker leverklap. — jj(liki^\ liefde,

gunst, genade, zva. .k)j\\ — (kkki ^ mn aajj\ gunst-

bewijs, gunstbetoon; de huwelijksliefde van nog jong

getrouwden, in de wittebroodsweken zijn. imiuiiK)^

t?]M|\ elkander minnekozen.

oo^>\ of (CvKj>\ kx. hoepel of band om vaatwerk of

om een bezem, zooals van bamboe of rotting, of

ook van metaal {vrg. ffOïT>^\ en aan ajt asna.\ 2.)

;

KW. (ki\^\ (Ki^\ of n^ji{\ zva. Kn.icri\ ajuE/taaiji en

njtKithoin\ als Tj. Sengk. nul. majn%oji^\ K>r. zva.

liet Fr. pêle-mêle, alles door elkander, alles over-

hoop {waarsch. voor rn.uiin-jiK.j^). asntEn~Jiaji%\ zie

, .

.

. o . O
bij osyjz.) ~^i\\ ojiajiajnaxa»Ji^(najn\ spir. — znajjf

ajri\ iets van een hoepel of band voorzien, wnajiq

ajïi(kjKi\ met ijzeren hoepels er om. — astojÊ^tun

(naai\ iets van een hoepel of band laten voorzien.

— ajiaji%\ zie beneden.

<nm?\ Ar. 'pjJt,, Sjeic/i, titel van een aanzienlijk

Arabier ; Arabische meester.

0Jivm\ K. zva. tai aruiom aaa\ met; alsmede, ook {Skr.

s ah d. Vrg. (ki \ IV. en qji asn \ ). (ko (lv aa nu \ zva.

dJivtmn\ 1. kn. zich niet schamen voor iets, bv. om

iets te doen; zich wel willen vernederen tot iets

{waarsch. eig. iets voor goed, niet onbetamelijk,

houden). 2. k. van aai <Kn aai n {waarsch. eig. behoor-

lijk, niet onbetamelijk, ongeveer zva. ajiasnasnn).
I

ij aai 2m .ki *7 t?j \ zich schamen iets te doen, zich er

niet toe willen vernederen {vrg. ojhoStm/i). — oj>

ir^iLfnanj^ onbeschaamd van aard, van iemand die

het niet ontziet iets onbetamelijks te doen {vrg.

«1 tun i ai (V) -n ^ a?iïa% aSaaji). iki nq (tv aa^&ri a_n aan\ K.

zie bij «TTitfOKMTjaw

o • , .. o
9Jicun\ zie bij (kicluw

"i^of OT
"
zva

' M(U'"L' y en irjormtnaJitw KN. be-

naming van een halssierraad.— aacunaaj\KW:g&a.

arm cm \ en (En r> n w \ aai ru {of aoj oj ru ) on mi aan

{of ;hi -ui hi^/j) , verk. aaraxnanaaj^ of aaiaa.aan\ KL,

een beleefdheidsformule
, gelijk het Hoogd. ich

bitte! of het Holl. met verlof! met Uw permissie!

die door de Javanen menigvuldig gebruikt wordt,

wanneer zij een aanzienlijke aanspreken of ant-

woorden; ook om voor iets te bedanken, voor-, ik

dank U! Tan hier aa^aaj^ kx. , voor aaicnjiaanai

aaji zeggen, vooral in den zin van bedanken, of

om verschooning bidden; ook voor aaiaxnaaajiaan

in den zin van: dank U! w,i]m^wot\ zva. ikji

tx.1 on dJ)oa^t.(m va) zeggen. Zoo ook aa ojj -n on z<najit\

zva. <kt) (rei aa ro, tiaaz ij (li z zeggen, na, <u) on _j S
.tTT^N met aar)arvtaa

!

(a).nan verlof verzoeken om heen

te gaan. — azmtoj.aaji\KL. zie bij j^rLjKiip — na

<taaJ
h
a
£Jl °f ^ {K

li

a3
l}'

lPAs ^ü-ü-^, smeeken. ttmaat

tiji&n&manny de gebedene, betiteling van de Vorsten

van Soerakarta en Djukjokarta, zva. Zijn Majes-

teit; als vocatief ckj) anajnaaa\ Sire! — (Kux^nna

aa,p iets {zooals een kris) daar men diepen eerbied

voor moet hebben. (j.ï^)i?)mj,i^ verk. (Ki.raaan\

Zijn Heiligheid, benaming van de v:aardigheid der

vroegere Mohammedaansche Walis, later van de

Mohammedaansche Vorsten op Java , en nu van den

Vorst van Soerakarta , die dus ajn^atCKiaaajnaaas:

(Kj)(Knajnaaaaj\ en gewoonlijk bij verkorting aai ik

aj)aaaan\ genoemd wordt. tKAOJiojnanaan (of <M*3

aan) cmii\ de Soesoehoenan van Giri. <?o (kj mi na

aa rn £? _? a-Lin\ de Soesoehoenan van Ampel.— aaitKn

on aaaan\ wat den Soesoehoenan behoort. ioj)a^:ni asn

ajtaaaaaan\ de krijgslieden van den Soesoehoenan.

— aji anajian/t\ ki. bede; dank; (kn. zva. aj e? z

n->ax.)2\ nokbalk. J.).

(KiiLv\ Ar. jLw> blijvend, az) avi izi ^n_,w \ de blijven-

de, eeuwigdurende, wereld, in tegenoverstelling van

(U) rei (Ein-ri \ {zie am vm ).

26*
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d'P
OJi(Lm,(iO'rr)\

oji aai \ Ar. zie oji 'aai w kn. (mondeling) antwoord {vrg.

» / /Cl o
tfj> (7^7 71 1 (HIJ) ) . OJI 0./11 El ia lUll

f)
\ N

.
, 0~~1 (Uil &j1 (Uil ^A\ K .

,

aa ruil ri run 2 (uii hui \ poet., spr. allen tegelijk en een-

stemmig, als in koor met njiïani? antwoorden. —
asm aap poet. aaiuip een schuld terugbetalen {vrg.

S. . , ,-. X o /o
fun(Ei(bii); iets vergelden. — aanaJnai\ aaaai^n\

op iets (mondeling) antwoorden; iets beantwoorden

{vrg. (èicKnoru)); een schuld terugbetalen. — aan aai

^nrn,uii\ on (Lii to on ,uii \ met iets een schuld afbeta-

len. — (KJi(EA(irn\ (mondeling) antwoorden.— na aai

maan\ antwoord; elkander antwoorden; ook van

geluiden, die, van verschillende kanten komende,

als het ware elkander beantwoorden. — aaaanaai\

van een schuld.terugbetaling, afbetaliu

S . ,.. /
ojiaap zie bij o^naaw

tKj?-->i\ Ar. iC f&*a> s o eg ra (vr. van

kleiner, kleinst.

-L*2

m

)), klein,

aa aan ia.\ K\v. zva. aaixa?^\ {Skr. s ah ar s a. Vrg. ojii

rmn\ en aun i i).

Ar. £C£> sjaukah,oa il (Lil ? aai > \ of i il rt (l n ? }>)) >

sclierp, in den zin van wapenen, scherp wapentuig.

aaojnttans Ar. S.Mm> getuige, bloedgetuige, martelaar

. O o." o o i

{vrg. oaaai^a); KN. ojnurf(tna\ <un oji cun xnn\ > iii

f) o
"£A °f 1 DJ 1.1 1.1 D LI aangifte, en aangifte doen,

van een zaak , zooals diefstal , bij de hoofden van

de nabuurdorpen en de politie in de desa, of bij

de Pradata op de hoofdplaats {eig. zich tot getuige

nemen). cli ani(KJiaaiaan\ martelaarsdood, ook voor

een plotselinge dood en van een vrouw in de kraam.

q„ a o a 7
-,

(EiaLioaoaaaiax>n\ spr. — (inri (Lu oei \ een zaak ais

bij hem aangegeven betuigen of bevestigen. — ,r???

ajnapoiacn\ van een zaak aangifte doen. — tui oji

(Lii aan\ aangifte, aa, jji asnj) {of om uisd) tui i n aai aan

\

of enkel (uioaaaioa/)^ geld dat bij de aangifte van

een zaak gepresenteerd wordt, om door de aanwezi-

gen aangenomen te worden, tot symbool, dat men

van de zaak, zooals die aangegeven is, getuigenis

qüi oa Ojii op osd \ aangifte die in orde is, d. i. waar-

bij niet alleen de geheele toedragt van de zaak

wordt aangegeven, maar ook de persoon of perso-

nen genoemd worden, die als daders in regten te

vervolgen zijn. oji (ki a_n op ni \ aangifte van een zaak,

wTaarbij de daders niet genoemd woorden.

oa aai aan \ zva. oji aai asiin \

ajiaaiaaji of (K,i(utixan\ kn. devotie; geheel toegewijd

zijn; onderdanigheid; onderdanig zijn, zich onder-

danig onderwerpen, aan een Vorst of heilige {Ar.

ASb\ > zoehd, devotie, toewijding). — oj)(Enajviaa/i\

onderdanig, onderworpen; zich onderdanig gedragen.

oaaaiia^n\ of ojioanis ook wel oaoano\ Ml. kn.

vriend, vriendin, alleen van Europeanen of van

Europeanen met inlanders {eig. broeder, Skr. só-

dara, van aaiaann\ met liet voorvoegsel jji\ dus

eig. uterinus, frère utérin. Vrg. oaxnoLp en oji on

(ninnoa/j). Het wordt ook gebruikt als voornaamw.

van de tweede persoon , ook in het subj. passief.

oa tun aa osiin of cniojnoa oain\ ook wel oJiaaasnji\ Ar.

sj aha dat
,
getuigenis, belijdenis; kn. de Moham-

medaansche geloofsbelijdenis: "Er is geen God dan

Allah" en -/Mohammed is de gezant van Allah."

Men noemt deze uit twee belijdenissen beslaande

geloofsbelijdenis ook wel oji a.oi aa on osd 2op>i2 {of tin

oaitn>{), de twree belijdenissen.

x.i run aa rii ^ zie bij OJimnw

i i i d,l»/]\ zie oaoaoaip

a o a
(k-jilti asiin\ K"W. zva. OTji.iiuin en asnoaw KN. o^ia,n

asnn en mi oji tun asnn\ voldoende, genoeg zijn. —
oLTn ajn asnj>\ TP. zva. aaaj)\ hoozen, iets, bv. een

schuit, uithoozen, het water er uitscheppen.

(ij>ojiiasnn\KiK. vattend, ingrijpend, van een gesp; hap,

een hap. nm (Lfi'iiiaai^n.aaiaa)j)\ spr. zva. arnamasn

anasii ~ïfni ? \ — azm (uri o>dji\ {poet. a<i ajn asnn\) hap-

pen, zooals een slang of visch; naar iels happen;

iets ophappen, opsnappen, wegsnappen; iets schie-

lijk grijpen, pakken, wegrukken {vrg. (cmnnxmjt\

s a-O
icmrn turn asnj) en azrnaaasnn). aai oji iunnri asn <hiaa

(n i li rt ^riiis)) oji i tui n\ opgepakt door een waterhoos.

oji *n/im os» un'om orui oji oa\ bijkans door den bliksem

getroffen. — (crnajno5it\ mv.

0^1710.7)2 o^in\ {een Kramavorm van ojii^\) I. ki. van

o o
aa co o^i ,i \ — (M (En T7 /L?7 ? oji/) \ a7m ar) a.01 z oa ^&\ ozm

» o
oi a^n 2 oa ^~i Ti aai \ en oaoiojn 2oa~a aan of ojiajionojm

oa^ioan\ zie bij 0Jiaji0Jin\

TT 'S O o
11. KI. van rmasïiw \ aa ti ojd 2 jji j.ji \ zijn op-

wachting maken bij een meerdere {een avondvisite

om den avond te passeren). aJiooojmoJi^mosny KI.

(Ellasnw — ran 01 ojd 2 0^1 ji\ en poet. oar)aai2

Sa o Cl
0^.1 ^a\ KI. van aa aai ^n\ en van oooskuiw \ aan 000

01 (lti 2 oa^a\ iemand een geschenk {om aai om aai ) aan-



QJi-rix/m(iafi\ iY 405

Meden, of zenden. — i7mnid/ma^^)'ni}oi\ en poet.

an rn tun 2 (Ki) aan \ KL van (ai :ts>i ni n hu w ook iemand

voordragen of voorstellen aan iemand, nu 11 a/n 2

(Ka j^kii (hi ~^i ok q chi iC) \ zicli op genade of ongenade

overgeven.

III. KI. van okqii\ en asricrri ihcnj)\ \ kii (ki rri un 2

aj]/i\ de wachters. mirajui 'iM-nmm ajin\ wachtvolk.

o
aJieri<un$aJicm\ KD. van (iKcmnicmw — ui (ki rn ajn 2

oa^iHiji\Kl. van ui uk cm kiji\ wachthuis, wachtpost.

IV. zva. ii (km is) (ha/)\ G.

O Q
<ui ii un 2 kijj\ zie (kjioxi\.

an aji in cum (ijiji\ zie rn (KiriaKW

(K1Un(l-~l\ Zie bij Un(K1\\

oa un i9Ji \ zie oji [cui \\

o . o
o^iuniKiasnj\ zie ckj oaji a^ntsnn\

^i^ajissnji\ kn. wellust (Ar.
'i %& , sjah wat, lust,

drift). (K77 (ui een'~/iï(M % (Vi «stian wellustig.

ajiuniviji of (Kié~irLij)\ zie aji ui ilijj\

tKn
i

iuri(ru>/i\ Ar. kn. zich geheel bezighouden of geoc-

cupeerd zijn met iets; (de bewaring van een geheim.

G. Ar. (U.£ , sjoegl, bezigheid, occupatie, studie).

(Ki (vii crvi \ of (ui aii 11 (run chiji\ ongebr. ; <irm mi on ;ru 2hi\

kn. antwoorden {org. (cinajnnri\).

Q
Miuri LinKVf. zva. (r)(hr)iim\ nnarns ott)?o\ en Kn

' a Cd '

ajj.irvi\ (Skr. sahdja, metgezel, volgeling, kame-

raad; Ml. volgeling, dienaar en slaaf).

a^idjnizn/j^Kyv. zva. ok ok irun\ \ckji cbji ununmo. zijn

best doen om de eerste te zijn, het eerst ergens te

komen of klaar te komen met een werk.

<ri (ki miim n\ kn. schaduw, lommer; overschaduwd,

lommerrijk (vrg. ununxmn en rnunoAiia-rnn). oji cui

M^niKi}r)(K(i(un(L7njj\ een beschaduwde plek.

(Ki r) un ?. un «g-j anji\ zie bij <n oji 2 (cii asnji\

ckoojiï\ kw. zva. (U) in xm w kn. een vaartuig, dat met

een ander gelijk zeilt of uitzeilt, een vaartuig op

zijde of digt bij. — scmuiï\ of urn n uh \ iemand

met minachting behandelen.

oji oi (Lii \ zie bij oji luw

(Ki (iaji\ zie uikki hiji\

(Ki(m\ 1. kw. zie (L?)WM\\ 2. verkorting van (ükiji

ki^/ikhiw 3. KN. naam van een hard don-
*/*J O a«

kerkleurig meubelhout: (iji ki un i lÏ\ geheel zwart;

(KiKinn,ti\ zwart of donkerbruin, met bruingele

vlammen, palisanderhout (Skr. sana, licht, glans;

ook naam van een loom, Terminaliae, of Pentap-

tera, tomentosa. Zoo ook asana). cuinniLj

-

{
asn oji

on \ spr.— un oji (hi \ ofuh (ijichi\ naam van den Sana-

boom, en van den weiriekenden bloem daarvan.

M'Y Kw - I- zva - 'T} (Kt i ijm 2 nsnji en (kt)^ojvi\ (Skr.

soénoe, de zon. Vrij. aji'iHrtHiji en ójkhii\). — oa

z-l *Q, N zva. (kj rn (Si ?)p? oshji en oeji oi izm z rn <ri 2 w —
hu (uion ui 2 (Hin\ zva. (hm 71 oji 211 nni asn (hi/j\

II. zva. (impiirnji\ (Skr. soénoe, een zoon; een

dochters zoon; een jongere broeder; soênoê, een

dochter. Vrg. (KJiasn\). ojiajitins zva. un hi (hv ~m jo

'h
7UI °f H H f*

5^^ ^
<^^^'M^'7\ Vorstenzoon.

rni^i2iHi\ zie a^j hjw

o • 7 ..

(1^1 (HliXm(HTJj\ Zie OIJ 0^1 (Lil (HlJj\

o . o
ti^.1 (Hl -ju tibii \ zie oji (in asn \\

(Kipr\ Ar. J\$, een tweede, een ander; kn. arm.

behoeftig (Ar. o^U , lelijk).

(Ki'-nms KD. zie bij ajii(uuj?\\ KW. zva. (vn.rnmw —
o i,&i<riin\K~8. uitstel; uitstel lijden, uitgesteld wor-

den (vrg. (til hi ^\ en tui ten tuut), ajn (crn n,i urn ^fki

11w rn ^12 (in Hi \ twee dagen uitstel vragen. — xrm

on ia ia \ zie bij ajii rbvi ? w — xiri a,i n jn hu ^mrncHyi\

iets uitstellen.

(Kjkki\ 1. KW. Ml. zva. cl, >ïrn uii rn iri ^\ 2. o^hhi\ of

'

zji

qjiikt\ eign. van de moeder van Setyaki, waarnaar

deze Qj)(Ki(K<i(isn genoemd wordt (Skr. Sjinï).

(j^iton ook wel 77 ?o

?

(hi \ kw: zva. (un(Ki\ (Skr. soena,

een hond) . rncKi2(Hi (cii rui (Einsnxm (ui rcri 11 nsn 2 (ki \ spr.

(F) (Pi o
U

rn kihi\K 1W. zva. it/iirn\ (vauiiiij\ (dl irri oji asn n en aai

dji3-Li\ (jong, moedig. G. Skr. sênd, leger, heir).

rn (ui ia (Li asn \ kn. legerhoofd, legeraanvoerder, op-

perbevelhebber (Skr. s êndp ati). — iirin<Ki(Li

rnasn:Hi\ als legerhoofd het bevel voeren.— tun n ki

(hi oji 11 asn (Hi/i\ opperbevelhebberschap.

rnrKirnHi\ zie bij rio^iw

a e, o a ... O
(Ki (Hi (un \ of cm <hi(uïi\K'N., (aiifHixm\ poet., cm :ko ojii \

td., zich in iets oefenen, op iets zich toeleggen,

& lUr
è'

iets leeren. ^itKjiiHiajip zich oefenen

enz. , iemand iets leeren. azm HyiHiajn\ iemand ge-

legenheid geven om zich in iets te oefenen, urn cui ra

a
ojii\ geoefend, geleerd

o

(ki hi 11 a.11 2 (Hi/i \ enz.
,

tot oefening. asnrutiJi^icHi j=&tHiii!Lnn2 ihiji* schrift

van iemand die pas leert schrijven, (ui ;ki hi 71 a.71

2

(hiji\ wat gebruikt wordt om zich te oefenen, bv. in,

het leeren lezen.

O
hi hi ui un 2 3JI/J" zie bij hi act n htji^
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(Kii(hnMfi\ kw. olifant. G. {Skr. sana, het flabberend

neerhangen van de oorlappen van een olifant).

O O O /
(Ki,iïi(Hi/]\ KW. zva. rn ,ko i ni ni z ani ,i\ nr>rrnn\ en m

q

^ O O , Os TT
difi ikii (cm kj) (hm /) {vrg. <M^T^ ^^ Moon); kn. beval-

lig, er bevallig uitzien, bv. van een mooije tuin.

(Kitanariam ihn ann\ KW. de sclioone glans van een dia-

, O O o o . ,

mant. — ot7 7J7<tï2\KW. zva. uy urn ? 77m2^>\KN. zm

een bevallig aanzien geven. ^tjo j,t Jt-to^^ht^kw.

elkander bestralen, beschijnen. iHnoJiaaiHia<Tn\ zva.

cL)nif}f)chnn\ zie nun 77 K/inn n\

a^jfhnrhr>/)\ zie bij (KitKiiao/is

njin<i\ kn. de schijn, het schijnen, van een licht; het

licht geven, van een vuur of vlam; het vuurrood

zijn van de lucht, bv. bij een brand; weerschijn

{vrg. nn^Kiis nr> iki

z

r> nm asnp en ajjrn). — asniin^

en (K/irEn-ins schijnen, lichten, weerschijnen. — a.in

(innris besebij nen.

(ki tin tun n\ kn. bloedverwant, iemand van de familie;

oolc als vocaiief voor vriend! {van tunaaamas elrj.

van dezelfde teelt of afkomst). 7,7 kv -=* >n «w/n neef

of nicht, ooms- o/moeis-kind {vrg. acnah\ en om

maji9 9niKnoajj). Zoo ook (kpanmA {of ouïotojjottï

o
nm/j) tm!hn^i!in,h.-)i/j\ en tp. oji tatataji ann^ m on-

derscheiding van tK) tin hv rjun z \ n., ojHHiam^jiarn

arvi%\K., achterneef (oudooms kleinkind), ajirnajtioji

*nafnji\ iemand van de familie, een bloedverwant;

een vriend; bloedverwantschap; vriendschap. )>

a>am_acnjt\ als bloedverwanten zamen leven. —
(K.i(&i.Kiinij\ zich als een vriend gedragen of voor-

doen, vriendelijk zijn. — ttJtanurn afin\ met een an-

der of met elkander als bloedverwanten of vrienden

omgaan. — ouiojianiKnaans een vriend; vriendschap.

— iei oji khkh i\ als bloedverwant of vriend dienen

bij een dorpshoofd, mantri of lagere beambte, zon-

der loon. — [ojiojitHracnny vriend, vrienden. — ;<£?

ajiitnaaiji^ iemand tot vriend maken.— tajiojtvawn

anji\ vriend, vriendin; verwantschap; vriendschap.

a,v,aj)tKTthnihrti m/j\ als vrienden met elkander le-

ven; vriendschap slniten met een ander of met

elkander.

wwm|\ks. een van boven ronde, beneden vierkante

en minder wijde mand van gevlochten bamboe.

00 TH
aj),intirn\ JU

(k/l r] 7/7 J.T7
y

(ki 'inm n non \ zie bij on on n on n\

o o ^ o ^ o o
!KitKi(inin\ KI. van ajni&i-Ji asnn\ — ojitfnasnoans KI.

O ^OO
van ajn (Ei ~) (ini cm n\ — ojioJHiQ isn(ia/j\ KI. van ca

.L/n <en ~? inloop schuilplaats.

(kj jn ofii /j\ kn. een goed werk, waartoe men niet juist

verpligt is; naar vermogen en believen iets aan den

priester geven, zooals van de rijstoogst en voor het

doen van een gebed over de offerspijzen; ook kn. ,

asn wn k.) n\YA.. , besnijdenis, de besnijdenis ondergaan,

van een meisje {vrg. asn asn .ini ,7) , maar ook wel als

Arabisch icoord voor besnijdenis in het algemeen,

en voor de besnijdenis van een jonge, als die vol-

gens den ritus plaats heeft door afsnijding van

den voorhuid, en niet, zooals gewoonlijk, door

splijting {Ar. <XA*w , s o en nat
,

gebruik , overleve-

ring; inzonderheid de overleveringen van den pro-

pheet Mohammed, die door de zoogenaamde regt-

zinnige secten van de Mohammedanen bijna met

den Koran gelijk gesteld, maar door andere ver-

u-orpen toorden; ook de besnijdenis. — asirj!ina^n\

1. kn., naaïnoJi^&s KI., een meisje besnijden; ook

(inrjfn^is een jonge volgens den ritus besnijden.

2. kn. een beest slagten, den hals afsnijden, met

het mompelen van een gebed {vrg. tem (Lirtcnji^). —
1:777 m L» rt kv \ ihi in) k) ^t <n kh \ een meisje laten

besnijden. — a^i (k/j on ani ann\ het mesje of mes,

waarmee een meisje besneden of een beest geslagt

wordt.

yasns of QJi nn ~m asn \ in de spreektaal verk. van

i(li.ki rn/KTitunw Zoo on ,in(bm<r]\ ik meen of meende;

naar mijn gevoelen.

(kkkj asn n\ en Mn(tnasnn\ zie bij onasnnw

O . 7 .. O
oji in >inj/) tKi > en an >7 in isn 1 in \ zie bij (ia asn 7m w

i^ir
K) n KI KI/^^r

77 .70 77 MCY

o
oj)(in(]^ cr)\ zie bij mxjtiw
o O
k}kiïki/i\ kn. ; rïiri Kn.ru n\ iemand een bits of snau

,Toj 7:? in 77_7 7 \ afgesnauwd

Knrun\ KN. ; .77777*0

wend antwoord geven. — (£77 -fn in ku 7

worden, een bits antwoord krijgen; bij ongeluk laten

slippen, bv. een touw, dat men vasthoudt; z\c\iets

zien ontgaan; zijn kans hebben laten voorbijgaan;

zich de gelegenheid ontglipt zien; bij ongeluk ver-

keerd spreken; een fout begaan bij het kaartspel.

/KK'inruiKV\ zie bij aoiruiKiiw

OO OO
ininiji/j^ zva. K)rn.rrnjj\
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o O
ió.tö(l/m\KN. gesmoord, wz een fig. zin, van een regt-

zaal: — rinpiuiji\ een zaak smoren.

OJI 11 (Hl (UIw i\ kn. voorbeeld, waaruit men iets zien kan

gelijkenis (vrg. asniruaJi). tei fi (hiz omui <n on tui \ tot

voorbeeld strekken, uiun & iui (hi ^<ri (hi rui \ spreuk.

oji on tui \ zie bij ikji ui \\

oji 11 Him\ zva. o.i <n in <

a

\\ G.

i.khiui(hijj\ zva. a.i(Hiui (hiji\

o.i (Hi oji anji\ Holl. snaphaan, schietgeweer.

in (Ki (Hl tui (bil \ Zie bij (n(Ki(Hi\\

MiHiiig; cHin\ zie lij cm na n 'Hiji\

aCi n (Hi 2 (Eiiji\ KW. zva. uuiaxi (uiw kn. de jonge bladen

van den tamarinde-boom {misschien va?i 11 (hiz ruyi)
;

gekrulde haarlok] es aan de slapen van het hoofd {vrg.

aöi arm \ en tun op iun op ) ; ook benamivg van een dicht-

maat en zangwijze, oji a^i ri (hii ieij\ poet. benaming

van een vrouw of meisje van hooge geboorte. —
md?m2'&)wj\ personen, die bij feesten de gasten

bedienen; te zamen of beurtelings bijdragen tot de

kosten van iets; die te zamen dragen; van een werk,

dat aan één was opgedragen, de kosten of moeite

deelen ; werk of loon met elkander wisselen , zoodat

men bv. elka?ider dag om dag vervangt.

düi ihi arnji \ ongebr.; o^i (Hiam^nHi nmn \ KN. m angst zij n,

zoodat iemand het hart ineen krimpt of klopt.

mmotmn ongebr.; a^i:m<rn^o<icmji* WJ. zva. ojichi

O o
ani ^A(Hicmji\

qjim cm \KD. in de spreektaal zva. a^(i(Hiax)fiofiri\

iKi<n<Hiarn\KW. zva. (kkijiuvi\ gereed, geheel uitgerust,

reisvaardig {vrg. ojin^cuicni).

0Ji(Kiicn/i\Km. een beklemd, benaauwd, benepen gevoel

hebben in de maag of om het hart (vrg. oJiosn^).

— ojj (ti (Hi (erin \ hetz.

<£/»*o\ kn. vergenoegd, te vreden; genoegen, behagen

of smaak in iets of iemand vinden {misschien van

O G) o— \ ï

O G)

G).
ah). — ahfniihiuix in iets of iemand behagen vinden

C G)
of zin hebben. — o:iniHi(ui(n,Hri\ behagen, iemand

behagen of voldoen; behaaglijk, aangenaam. — ooi

O G)
!Kii*Q{vniHi/i\ vergenoegen, vergenoegdheid , tevreden-

heid, genoegen, behagen, welbehagen, iemands zin; een

aangenaamvermaak, zooals door het hooren van muziek.

,uioJi\ kw. zva. (un(un\ (Einiunji en (un[(£i(Hi\ unm

arn\ en ojnoamn^ kn. er mooi uitzien van rijpe
CJ (1

vruchten; ook benaming van een soort van pedati.

» o ..

mh (fji tq oji oa \ spr.

Jioyohams 1. kw. zva. wninjcm^ 2. in de volkstaal1& C

zva. ojnrimncmw

(Khi7m(Hn\ eign. van een zoon van Kresna.

Q . O
ffs. ƒ ,d?) (hu \ zie (i.i tuil n (Hii \\

Oh- <d\

aji(Hi(HKi[i\ kn. naam van een onbekend lelijk beest,

dat wel op een rhinoceros zou gelijken, misschien

wel een tapir (Ml. tanoeq). o'^i ihi tun oji ,i\ zulk een

beest van goud, één van de rijkssierraden van den

Vorst van Soerakarta. niojirntHitHnojhioLioq^Hii^ hij

ziet er uit als een sëiioek (zoo lelijk).

Q Q Y" O Q O
<m<k?\KW. zva. cuiaxw m<e,i\ ui tui asnji\ oji <eji ^i (htji\

o
oji (rui\(ïa\(hijj\ ui yi run (Hu (Hi (i en riitciz^nw kn. ge-

heim, zva. uiaxiw en verborgen list (misschien een

, o o q a . o
krama-vorm van •ui,hi\ zva.tviaxi ). (ui an un ui ivli \Sa t ,

KW. zva. ajiri(un(Hii(Hiji\ <kihlvim(hi\ kn. een list

gebruiken. iiasrioji(hp\ zva. <~n asrituKci asii /j\ een^ N

Vorst, die zich verborgen houdt en zijn vorstelijk

prestige bewaart. rruiiHri(Kj}>Hi\^., rui (Ei ^i ^mm\K.,

geheime togt tot verspieding. oj)ijui(Ij1<h;i\ of (Kjkhi

mimn een geheimschrift, waarvan de uitvinding

aan Adji-saka wordt toegeschreven, waarin de vo-

calen door aksara s aangeduid worden, isi cru tui <k? \

spr. — <um<Hi\K~8. iets in het geheim doen; huiche-

len, veinzen; verspieden, bespieden.

(ijuhi\kw. een onzekere diefstal. G. (vrg. oji ihi).

wrionsK. , zie (U),^].^

wwnKW. zva. (en
01

(Skr. sin do e, de zee; de In-

dus; en een rijk aan den Indus). (Ki(Hi(un(uiwn\ ri-

o o - o /
vierwater. a^; ,>rm a^- \ qew. o^i ihkukuz\ of o^i np (is:

\

(/h (Oi s tl

ook a^i (ki uiasn\ eign. van een zoon van Bagawau
Oli

Sempani, vorst van Bana-kling , een schoonbroeder

van de XorawcCs, anders n^: uui [oxiasri genoemd

(Skr. Sindoerddj a en Sindoepati, de koning-

of heer van Sind. pk.).

o^im \ KN. ren, bv. van een paard; (vlug, snel. G.

CY CY CY
Vrg. oji m). — (cmcHi\ poet. ihi op \ rennen; op

iemand aanrennen; ook met een harde vaart aanko-

men snellen, van een slang.
CY ,

urn aa Tim (hii \ doen

CY
C-

rennen, bv. een paard. — o^i(Hi^n(Hijj\ in een ren;

CY
met groote haast.— cui (htjj ip \ het rennen; snelle vaart.

o aY . o aY
o-ji ihi \ zie ojjmrriw

Y-. CJ

o?khi\ kn. lichtrood; lïchtroode stof met een smalle

witte rand. — urri(Hi\ lichtrood verwen; van een
(Yb

danseres, den man, die met haar danst, onder het

tandakken naderen.
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(kji an in \

O . o o(w«m\ zie (kjihi^uw

(Ki(hini\ en (K),him\ KW. zva. oji (umgi aait en amiHii

(Ki\\ (KN. £##. (Ki turn

m

miji\ lx.). (Kj)asn(KniH)'-n\

elgn. van een dochter van Vorst Krësnd, gemalin

van Raden Ablmanjoe {Skr. soendari, een schoo-

ne vrouw). — (kjm ri m an i of (KKHiri^KHip KN.

een boog vau bamboe, waaraan een gëbang-blad of

dun geschraapt bamboe gespannen is, en die, aan

een vlieger of aan een tak van een boom vastgehecht

en door den wind bewogen , een gonzend geluid maakt.

o X . , .. aww)K\ zie oi') h^khi\\
OU

J h
(kkhiihti/ix kn. pen of pin om twee stuiken met elk-

ander te verbinden ; splits van een wagenvjlel {vrg.

a_i r) an ihhj en a^i rn nu i )

.

cki on ihii/i\ KN. speet, om er iets aan te steken of te

rijgen; rijgnaald; rijgkoord; spit, braadspit; ook een

balk of lang stuk hout onder het gebindte vau een

pandapa, om de vier hoofdpilaren met elkander te

verbinden {vrg. i i hi > n p m in >. n ?\ en '
/ >/ ' *

'J ])

o)j,rM/iJU!ii\ ingestoken hoekklamp of korbeel.

— vm on hn,p Iets steken aan een speet of spit. —
ju. >.!i'.l>\ niv.;i°ts, zooals bloemen, aan iets bij

elkander rijgen. — o
j
m <tw m n het aangeregene.

1 ")

ci >.) ))) i,n .-^ji. m Lil n ij \ spr.

(K ) ;i, i mi \ of oji (Hl hu \ zie bij tun an trn \

O Q . O O
,1.1 l.l hlini\ Zie OJldiiani^n^

y-
o^i on osii n\ zva. am(tq.asno\

Cl
Lai ï«Sf

oj/onaJi\ E.N. salpeter; en k. van rq<umncna5nj^\ (Skr.

séndawa, salpeter); ook kn. naam van de klip-

zwaluw, die de eetbare vogelnestjes maakt {vrg. ui

. na O Q
ni an ajui ). alim u) hi obti ? \ en i ii hu % oji an ei ia l n m

bepaald voor salpeter.

O
iki an ui \ zva. oji .hi ui w

BJimnajis KN. hoer, ligt vrouwmensch {vrg. rinri?

tri(cni\ <nirvi?riarri\en<is:<riji). <ki an ili ri.ei p naam

van een bloem. ananrLixmasiifp naam van liet San-

delhout-eiland.

(kiMM/i\KN. prik, zooals van een naald in de?i vin-

ger; iets dat scherp en puntig is, zooals de punt

van de tand van een vork, een puntig mes of vlijm

{vrg. ^iixi (hi (Lip oji^ck^ en ipKji2^a^i>?); ook

naam van een ziekte in het rijstgewas, als het nog

heel jong is. — fürnan iun\ met iets, dat puntig en

scherp is, prikken of steken; ook voor iemand ader-

laten {vrg. ah-nij), en iemand inenten {vrg. ccm

npasiiji). (taia^(hn(Lyi\ bij ongelijk geprikt of gesto-

ken raken, zich prikken of steken.

O

o
KI
2i

(L~lll (hl XjI -~1

mv. — xnrifci (L.i-^iri!hn\ iets bezigen om er mee te

prikken of te steken, met iets prikken of steken.

(K.l!hl.tll\ Zie (KI ri (Hl nu w
<£- C~

o
(Kiri.ip iu\ en 0Jiihp(uui\ KW. en KN. zva. rKpzi.ru \ en

rn aZ) ? on ni aïi\ {Skr. s andeha , twij fel) . oji nri rni

ajvi ajti <un «i/n ongerust zijn, in ongerustheid verkee-

ren. — azin ri m ,iu jo\ kn. over iemand in twijfel

staan, iemand wantrouwen, niet regt vertrouwen.

M*n\o. heimelijk, tersluik {vrg. (Kian). ajn tvj ri (hi ^a

O &
.in \ zva. (LV -l? 7 (Hl -^,1 ,hn \\

(

i

Of

mm\ a^irhin\ en aji(Hijiasp\ kw. zva. i)t<\ vtwmxn\

o c ) o O n a.
(El u<\ ei ei l.\ - ?: 7 asj, > \ a_i iri RJJ,%\ (iTin (cri asn n\ (Li li\

) Q, lx o . ") O , o, • ^ , •

(Ei(Li\ (Li ei Li \ (H~nan\ en asiK&iafin (o/t. sjanti 7

rust, vrede, expiatie; zegen, geluk; sdntwa, vlei-

jeude, troostende toespraak, pk. Vrg. rn.K0 2(Hi\ en-

ii ïji ld ). ,)jmk.u)\kx. steeds gelukkig zijn in het

spel; niet te overwinnen door een vijand; alles ver-

mogen, van een rijke met zijn geld, en van een

paudila door zijn magt. — ei.kkhi\ zva. (vnojf^w

o a„
hl >.} hl n KW. ZVa. (LH 1~1 o

i
\\

ki i-n\ naam van de eerste vrouw van TVatoe-goenoeng

en van de eerste woekoe. ori axi -ui ii in \ eig. van de

dochter van Djan'ak'd, den Vorst van Mantili
,
ge-

malin van Barna {Skr. Sitd).

O a. o O o
rn.K12(hl\ KW. ZVa. (KlWini^ (L7n(Ht\ (K1Kj1\ (L7K1 (KJ1 (H71/j\

oji (rui (&i nsnn en cn^(L7i(iw\ {Skr. sjdnta, kalm,

gerust, gestild; gezuiverd, bevrijd, enz. Vrg. ri (kiz

(hi\ en ajt(Hiarn\). — ri.L~rman\ met zachtheid te
«H, .bi^

'
l ast,

werk gaan, partijenmet elkander verzoenen. (KirnfHiz

ihi\ gescheiden, verdeeld, afgezonderd {misschien

van Skr. sjdta, afgesneden, pk.). — ojri lEizchn\

of ,ki rn fci

?

(hi \ kn . zuiver, van een afschrift van een

boek; waar, juist, bevestigd, van een gerucht. —
a~ni ei (Hi nu ^nnn(H-n\ iets onderwerpen aan het oor-

deel of overweging van een ander ; iemand in iets

doen berusten; iemand, tot bedaren brengen.

(Ki (Hi aaiji \KN. steek, scheut, stekende pijn, zooals men

gevoelt in een gezwel, dat zich tot ettering zet

;

steken, — oji tuiasn ^Aanasnn\ bij eiken polsslag pijn

gevoelen, bv. in een zweer. — .LtiKini,(isnn\ overal

stekend, vol scheuten.

.Ki (hi Lii \ kw. bevreesd, beschroomd {voor ikq asn (tm

\
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of van asn(LV\ met het Sier, voorzetsel san, zva.

sam).

ckiihiihiji\ kn. 1. kokosmelk, het uit de geraspte kern

van een kokosnoot geperste sap. 2. de kam van een

Javaansche viool. — mn tni m\ iets van kokosmelk

voorzien, met kokosmelk bereiden. — (k^(^!hi(hiji\

naam van een slingergewas , dat voor leidsels en

strengen gebruikt wordt en zeer sterk is ; ook krama-

benaming van het dislrikt Pati.

rnjfML. van <^j-?i\ a^man/i en cm (fji™A

a Cl
ne (Kt (ui w

zie w~nw
O

en (Kj 2 (Hl (HlJ)\ Zie rnM ? rj ni \\

(Ki(mar)\ of ajim<Ki\ kn. familie van den Vorst of

van een aanzienlijk persoon of hoofd, als ook de

van dorpshoofden afstammende aanzienlijken in de

dorpen, die, als zij niet zelf dorpshoofden zijn,

door het dorpshoofd tot verschillende functies of

commissies gebruikt worden (Skr. s antdna, fami-

lie, geslacht). ?
j ;

asii iki (hi (hi \ de zonen en verdere

leden van het vorstelijk huis. rei ri a^nn ihi ^aihi (hi\

een kleinzoon of verdere afstammeling van den Vorst,

die den rang van Pangeran heeft, in onderscheiding

van een tui on xn *~n ihi ~jii asii \\ — ,cti/K7m\ als san-
' flv_^ «si,

tana, als lid van de familie, aan het hof van een

Vorst zich gedragen en zijn opwachting maken. —
(KJi&iiHiaas zich als een santana gedragen, een air

aannemen als of men een santana was.

(K7(hiki\ KW. zva. (ia ia (hi ikikvi iii(hi/i\ (Jok lkkhi(hi\

of (K>}(m(Kirn(Lci(U)\ eign. van den Vorst van Tal-

kanda, later van Ngastina , den vader van Bisma,

(Skr. Sjdntano e).

(Kh,w\ kn. een priesterleerling , die op een priester-

school leert en dient om later priester te kunnen

worden; in de dorpen, een bediende als vee- of

buffelhoeder (vrg. (uiimMyj). — <ot7(*o\ op een

priesterschool den leeraar gaan dienen en leeren;

dienen als vee- of buffelhoeder, na (un mn <wi\ een

meisje tot vrouw krijgen door bij den vader als het

ware als veehoeder te gaan dienen, alleen voor de

leus een paar dagen voor de voltrekking van het

huwelijk, zoodat dan de vader zijn dochter als het

ware aan zijn veehoeder ten huwelijk geeft, en dan

ook alleen de kosten van het bruiloftsfeest draagt.

Zoo trouwt de zoon van een minvermogenden vader

met de dochter van een meervermogende. — mm

^ [jnihrn ^ïi r^ (Kn \ een zoon aan een meervermogende

als veehoeder aanbieden, om dan een dochter van

deze tot vrouw te krijgen. — ajiwn
[

ti
:
r>iinj]\ een

priesterschool
, priesterseminarium.

CY
flu,7r;\ kn. sterke stroom, sterk en snel stroomend,

van water; vloed; met kracht, zoodat er kracht

achter gezet wordt {vrg. m-(uiojin\ (kicki\ en mi/Ki).

—
.
otim\ er kracht achter zetten.

(Ki>r)Chnz\ kn. een harde vaart of stroom van water of

wind; met een vaart voortstroomen of voortvliegen;

sterke togt van den wind; (drijven, vlotten. Gr.).

—

mni}(H7 2\ tegen iels met een harde vaart aanstroo-

men. (hii cki on ihi zanimn (ei (hi/j\ blootgesteld zijn of

getroffen worden door een harden windstroom. —
(Mjo on ihrn\ met een harde vaart stroomen.

(kj](m\ kn. somber, droevig, treurig, van een plaats

en van iemands gelaat (vrg. (kjj(ihi nsiin).

iMrnanfmjisKN: besoesd; benaming van een spel , waar-

bij een jonge of meisje onder een mandgezet wordt,

daar men omheen zingt en muziek maakt, totdat

die er onder zit , als besoesd oprijst, op de maat

van de muziek gaat dansen, en eindelijk in slaap

valt. ihv xm (Ki on i/Hi (Hiji \ zich besoesd zoeken te maken.

(k.1 i(Hi_asri/i\ KN. droevig, treurig, van de uitdrukking

van het gelaat (vrg. (kiC(hi).

Li tna <hii n\ kn. 1. een hoepel van gespleten rotting of

van bamboe, met katoen omwoeld, die mentusschen

den houten raud van een tërbam het daarover

gespannen vel doet, om dit strak te houden. 2. toe-

grauwing (vrg. (Kiiininij}). — irm (miun/i^ 1. een

tamboerijn met een sëntak spannen. 2. iemand toe-

grauwen, int? tuin (ki (Hi an hu n\ voor schaterend, van

gelach.

on n o o o
(KiKHitHnn en mm ihi (hii/i\ zva. ajuhpiHnji en myi^n(Hriji\

DO "

a„ O • n • ,— ik/1 rei (fa hii/j\ zva. (kji (kji asnn\ m alle opzigten

knap van lijf en leden, van een meisje.

(Kim (hi2(hii/]\KN. naam van een boom, laurus Malaba-

rus, waarvan de schors, een soort van kaneel, lot

medicijn dient.

(Ki(Hi(Hiyi en <CT'/j£?*™// N z^e l
'K1

jfS?'
ï
^//

N

m(mktj\KN. handig, behendig, knap, bv. in het han-

teren van wapenen of in de letterkunde , van

iemand, die door zijn bedrevenheid rustig handelt,
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daar hij zijn zaak meester is ; kalm en. bedaard van

gelaat (Skr. sj anti ka, kalmerend; rnstig; ver-

zoenend, enz. Vrg. 17 na z na \ en OJiaa ). — apnojt

na aai \ zie hoven aai cki asn aan w — aai na na aai aa n

\

bedaardheid; knapheid, bekwaamheid, behendigheid.

-~? asimm am naaxi n (Ci z mi \ de kunst omaan oj) na am na _J asimm aai aa na n
«^ co ^cr f

olifanten te temmen.

cKinihnd(K.i\E.iH. veilig, zoodat men er gerust kan zijn,

van een plaats of weg; stevig, hecht, sterk, Iv.

van een gebouw of een stok; standvastig; vertrouwd,

van een persoon , daar men zich op verlaten kan ;

veiligheid, stevigheid, sterkte; Skr. santósa,

genoegen, vermaak; maar santós ana, ook ster-

kend, vertroostend. Vrg. naiiai^). ajivtaazajimjiah

17 (ci\ sterk van mannelijkheid of mannelijke krach-

ten. — aar> 17 na z na na \ iets, zooals een burgt , be-

vestigen ; iemand of iets ondersteunen ; in iels met

standvastigheid volharden; tegen iets standvastig

weerstand bieden. — xa7ii7aaz(Kiam ^niriaais ste-

vig, hecht, standvastig maken, sterken; tot stand-

vastigheid en volharding aanmoedigen ; zich sterken

om iets met standvastigheid te verdragen. — aaictJi

m na 1 aa oa ?\ stevigheid, hechtheid, sterkte, stand-

vastigheid; zekerheid, securiteit.

n 3

gelijkt. rj na z 17 i-li z \ een vaartuig met een

van een weegschaal {vrg. Mtag(Kihi ui ,/)\ kn. evenaar

mai).

(Kitnja2<naji\KR.'} <M rj aa z rti najj KN . op iemand of iets

zich beroepen, er op steunen, het er op schuiven;

iemand tot borg hebben; ook voorwendsel, daar

men zich achter verschuilt; wat men voor de leus

zegt of doet; voov de leus (vrg. <unnq»n2(n^). —
<cin in na z n ; -n aai \ op iemand of iets steunen of zich

beroepen; iets tot voorwendsel of leus gebruiken,

om er zich achter te verschuilan of er zich mee te

verontschuldigen.

oJ aa irui/i\ KN. de huig (vrg. ajn ap trui ~nt nsi na aan); de

trekker van een geweer; de tong van een gesp (vrg.

en na z 17 ihii z .? ) ; het kniphoutje van een val; ook zva.

mwi^ii\m. naam van een boom, waarvan het hout

tot timmerhout gebruikt wordt , en van de eetbare

vrucht daarvan.

O
ojtmaattnaruizs kn. kabeltouw, ankerkabel; ook naam

van een groote wilde vrucht, die op een doerian

(K) na n\ zie aa

o
ajinansnn\ zie oa asn n \\

OJiaaasrj/jiui\ of aJinnna asnniui\ zie bij aaasnn(hJi\\

iki 11 na z am n\ kn. naam van een soort van mangga:

tüi ariiEi ~=*.ii na z am n\

(Kina cit7/i\ kn. een onaangenaam gevoel, onaangena-

me gewaarwording. — oji fai M<mji\ een onaangena-

me gewaarwording hebben, zooals van een stoot,

duw, drukking of steking; ook fig. van het gemoed.

%jtmmcmjt\ kn. digt geweven, van een weefsel, door

het sterk aanhalen of aanzetten van den inslag. .

—

i:»n)M)in< iets, zooals ee?i weefsel, sterk aanha-

len of aanzetten; fig. met aandrang.

~>j ia ra mpKN. een gevoel van voldaanheid of genoeg-

zaamheid, ook van het hart; zich sterk genoeg ge-

voelen om zich te helpen; sterk genoeg, bv. van

tabak). — KjiiEinncmn\ zulk een gevoel hebben

;

zooals van iemand die zich goed verzadigd heeft

,

het voelen zitten; iets, zooals men zegt, in zijn

hart voelen, van iets dat veel indruk maakt ; zich

sterk genoeg ge •oeleu.

a^i na 17 am na 1 \ zie bij a^i asn cm w

iKHhï KN. naam van een kleinen visch, van een bloem,

"1

n
all o

en van een meisjesspel.

noy.no n
?;?m\ beter namn\KVf. zva. [naas:\ en aanx,i

ienm\ KN. het daaropvolgende, van een kind, dat

in ouderdom volgt op een ander, zooals op het

oudste of het middelste (zva. amxariaay Vrg. aa

17 (Ei naam \).

771 \ kn. op een norschen of berispenden toon (vrg.

n n
(Ki cm run \ 17 (Ki zij cm z rein en aa aai aain ) . — azm

n
crm\ iemand berispen, verwijtingen doen. nzmarm

aairLixanari7az(L-vai\ liefderijk berispen. — olida

i7anmzaaji\ elkander berispen of verwijtingen doen.

p777\ kn. op elkander, tweevoudig; herhaling van

een klank of geluid (van ajnam\ vrg. asnamn\ en

(taiKJinan); Tj. Sengk. twee; ook naam van het wes-

(Lnaanrn na/j\ de Soen-telijk gedeelte van Java.

dalanden.

i7Mi7cim\ kn. onder zekere voorwaarde, waarvan het

zal afhangen, of een koop of verkoop doorgaat of

niet; (leunen, aanleunen. G. Vrg. rjru 17 7777^). —
oa 77 (Ei 17 7777 \ of fa 17 (eji 17 mm \ leunend; op of tegen
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iets leunen; tegen iets aanstaan, zooals een stok

tegen een wand; op iemand of iets steunen, zich

verlaten, vertrouwen; het ergens van laten afhang-

en, niet zelf een besluit vnllen nemen of een keus

willen doen; zich aansluiten , onmiddellijk op iemand

volgen {vrg. o^tirin). •?? irii 1 to /to r> <ei ?t 0777 \ lie-

den, die zich door de omstandigheden laten leiden,

onzelfstandige menschen, die geen eigen keus heb-

ben. — t? vrm ?? ïrti 70 \ of 77x777770777 xn\ tegen iets

gaan leunen. — 77 ,0?? ?? 077? ,707 on 77 un \ iets tegen

iets aanzetten te leunen, of zooals een stok tegen

een muur , {iets vaststellen. G.). 7? TO rn 077? X/l ?\
' ' C\

1 rn 0777 JO 7

steun; iets daar men tegenaan leunt, op steunt of

op vertrouwt, 77 oji 7? .???? m ió\ leunen of steunen op

de leuning van een stoel. ?? -Kirtmi cm _ix?o7\ tegen

een pilaar geleund. .70 .77 TO rn ,7777 hl 1 of OJi 7? OJi 77 0777

X7 ï) ? t ? 77 7777 IX? 'hn/)\n 70 rn

CJ
leuninxLKhni\ leunen. —

een stoel of bank.

ko 2 arm\ KW. zva. rn to z<n ,?o?.1577 7\ (een heilige. G.).

— ajicnnaaji\ kn. verharding, klonter, in de borst
Ui

van een vrouw ojianm ?.~? hi
Ca,

}

3
o O

en xm tE/ioJiom to_

Cv O
verharding of klonters in de borst hebben.

(Kicnr)(hn/)\ zie rn TO l 7777 \\

' CJ
O

zva. <to 77 077770, en 77?0???N\ KN.
CJ ^ ' Cd ^' c

praeludium en praeluderen op een muziekinstru-

ment, zooals op de rebab vóór de muziek van de

gamelan; ook een gezang van een cun onun on door

den dalang, begeleid door de gëndèr, gambaug, rë-

bab en fluit; een air zingen met begeleiding van

muziek, zooals van de aoxTi^i^rw Zoo ook bjioji

rn OT77 l hl 7

flO7?07??7O7\KN. gezang en zingen bij een dans of mu-

ziek. Zoo ook ?o ui ?? 7777 xnn {vrg. cui x,i\ en xmzh\).

accom-

— XI

— xiin-nirnxn-, muziek of dans met gezang

pagueren. — wx; 77 7777 hn (hip al zingende.

ckj <t7 arm !hn ,i\ zanger, zangeres; ook gezang, een

on (ïö 77 0777 TO [)\ zie bij rn X f) rn 0777 \\

q cV j. o aS
9Jiorrn\ of x/wnKiv. zva. xni rn rvi r> iz) xrn (i\

•rj <?o 1 rn cmt \ kn. een door een danseres om den hals

geslagen sjerp, waarvan de slippen onder den gor-

del vastgestoken aan weerskanten voor neerhangen,

die nu en dan in de hand genomen en naar ach-

teren geworpen worden {vrg. 77.7007/7).

7XK?7?7Tm JO?^ 7770777C72 ?077\ 77 .70 77 1CI i 771 Ij e'fl 00k

Wel 77 .70 77 0777 2 J,77y7\ KN. , .7X7 .7,7 T7 UT) ft \ KI., lepel

{vrg. a^ny II.).

(700777 (70? 7\ kn. zva. xm o77? 7S7? ,? \ ook zva. (Ki (n2i\ draa°;-
Cü ^' du -'
zeel, touw, waarmee een vracht aan een juk of stok

gedragen wordt; en een net, dat aan een touw een

visscher om den hals hangt, om er vjadende mee

te visschen. — xnmami X7?,?\ om iets een draagzeel

slaan; en met een sandat visschen.

Qjiamnasnn\ kn. belemmerd; niet vlot, niet goed, wil-

len vloeijen; niet willen vlotten, slecht vooruitgaan,

haperen; traag van verstand {vrg. .?o ??// 75777). to

xmxm 700777 x7?
;
?\ daar net aan Hapert.

30 077? t7s>ijj\ kn. TP. vleeschmade, zva. iKirrnxm/j of

77 toto? ,?\ — ,?o"77? ,G?/ on /i\ met maden bezet.

^7 0777 ,is?? ^\kn. knoop, daar twee einden touw of koord

mee aan elkander geknoopt worden; vastgeknoopte

strik in een touw, om het te verkorten {vrg. xrn

n . o O
0777 TLJCHlfl). X
CxJ '\

strik; zich vaststrikken, van touw met ander touw,

rxiruin). — .7O77 077iii5??
/

7\ toeschuiven, van een

daar het mee in de war komt.

(ki arn rixnji\ kn. goed van de hand gaan, goed in trek

zijn. — x7rnrrrnrLijj\ rukken; een ruk doen; &&niets

rukken; iets met een ruk trekken; iets afrukken,

ontrukken, wegrukken, omverrnkken. ?o 7771 .710 _ï*

70.7777 7X7,7 \ elkander rukken. — .0?? 077? .770 77 <?o? \a cj -I cj \ '

met iets rukken, met een ruk oprekken; trekbees-

ten of werkvolk aanzetten. — iKicnn ttoto ,i\ ruk.

— x.ifqjjimrrxin\ het rukken, enz.

(Ljrnaim ?x??\ KN. ; 077 77(7777 ii7X7/7 \ zva. rnxTniricmM

ar
(K]crrr><riAj\ KN. met het hoofd, den top of het boven-

ste iets raken of aan iets toe komen. »o 1777 ?xi 01"

(rxix7)iun/j\ met het hoofd of den top tot aan den

hemel reiken, ajtarn arvi xn asnji\ naam van een wel-

riekende olie. i^(Biajin-mnjixnasnn\ naam van een

batiksel. — icrnarpi!rian\ tegen iets, dat boven is,

met het hoofd of den top stooten {vrg. rnxnm-n 7777 1

7x7,7); op een ander onmiddellijk volgen, hem. vol-

gens beurtorde moeten vervangen, xtt? 0777 ?7o~ 771577 \

een ander of nieuw voorstel doen omtrent hetzelfde

onderwerp. — oo^£77777 7x1,7 \ poet. zva. xrrnniij ïijp

onmiddellijk op iemand of iets anders volgen. —
<?o? floo777 7x? 70 ,7 \ onmiddellijk gevolgd worden door

of iets anders; ook van een kind, dat,

nog aan de borst zijnde^ door een jonggeboren
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CJ

(KI 0711 ^

CJ

broertje of zusje vervangen en verdrongen wordt.

tna>.i2'ncrrmtrvin,KN.; <ri>mn ion arm rLiji\ tegen iets met

het hoofd of den kop aanbonzen of stooten; tegen

iets van onderen aanstooten, bv. met een stok {vrg.

(kjj arm ruin en (Kj] rj cmi z ai^in \ )

.

Q^)anmnj)\ eign. van een Déwa en van een Vorst.

iKiiarm iui/j\ zie bij tjci^izw

(tjjcrm\KW. zva. wnqw kn. kleeding in een algemee-

nen zin {vrg. tui (óiricmz). OjI tui on ^jiam \ voedsel

/ ^
en deksel. cK/inirhmjxEts het borstbeen, van een

CJ I)

mensch of beest. (Mnrhirwn(0}\ naam vaneen groo-
CJ '

ten watervogel, een soort van ooijevaar {vrg. 70)

armrwnaji). a^iariiun ,ci\ naam van een goed tee-
CJ ' CJ

hen in het haar van naarden, tuirrh > i rm rjmz vis1 G Ca)
'

spr. — (cmnrh\ ook wel (maih\ kleêren aanhebben,1 CJ C .

;

kleêren hebben., goed in de kleêren zijn; zieh klee-

den ; iels aantrekken ; iets dragen of te dragen heb-

ben, lijden, verduren, ondergaan; ook zva. xm*riq\

iels opvisschen. a.~inarmarui'rn\ pijn lijden, smart

verduren, aan een ziekte laboreren, tem rpiasna n\

een wond aanhebben, aan een wond lijden, (cmcrm
CJ

(unm om mui ;'i ij du y jon zulk een leven lijden of

te dragen hebben, t wcnrh n mz i>\ zonde aanheb-
Gó O

ben, d. i. zondaar zijn. ara rmaia i nii een ziekte

hebben; ziek ziin van verdriet.— (cm ni> i ;\ Iemand
J G

kleêren geven, vau deksel voorzien; ook zva. cm

ii:n iels uit het water ophalen, opvisschen. arniKi

arhiïn(Hi/)\ bekleed; behebt ziin niet een kwaal, aan
(J -' ' J

een kwaal laboreren, fwn ki rrh ii y i i zim\ zonde-
<

.
' C-

schuld dragen, een zondaar ziin. — oji arh <o tui/i\
° ' J

CJ -'

kleeding, kleêren, bekleedsel; ook benaming van de

leesteekens in het Javaansche schrift, zooals het

vocaalteeken , de Lajar, Tjefjak en Péngkal, die

bij de aksara s gevoegd worden, terwijl deze an-

ders (vv mi ^&^i ccytrn\ bloote letters, genoemd wor-

den. — tu icm (ïrii \ en (Li(Kjajri\ het lijden, enz.
CJ Ö CJ J

oj)arrri\ KN. nevens, naast, aan de zijde van iemand
CJ on
of iets (vrg. ikh aut ,mi n) . o^i miï isri nj\ nevens of bij

iemand slapen. — tcmmrn\ iets nevens of naast

zich hebben of houden. — azmarri'acis naast iemandJ CJ

of iets iets anders zetten of leggen; naast iemand

CJ
of iets zich plaatsen of zetten. —
rnhii\ iets naast iets anders zetten of leggen. —
ojj^ ten r>in\ naast iets staande , zittend of liggend

;

OJicrrrinn (xi/j\ de zijde van |

CJ

iemand of iets (vrg. cun nrt cci i-nn) ; naast elkander.

.. .Otf^ormKN. m ajicrm'<uiasn\ zva. o^i arn (ai dn on wn iets
CJÏ GAi U/t co

noodlottigs, waardoor iemand verhinderd wordt, tui

minyi 77_? (Hl

en zva. micrmw
CJ CJ

^[77?)u,t/'/\ spr. Momruffh buffel-
en y

OJè t

vleesch aan de borst {vrg. a^arriiru(£i\). — tem

mrh\ tegen iets met den voet aanstooten of loopen.
GA
(tfnojiarrhs bij ongeluk met den voet tegen iets aan-

, ., .. q^ O a.
stooten. ,7,7? i7^7 amcLii^i asn - >>m x:d on aj) ~/n a_/n V) (lh

GA ™b
o\ en iKtHkamma/naJiaSn^ spr.— xnn mma^i\ iemand

CJ GJl

in de weg liggen, zoodat hij er tegenaanstoot; moei-

jelijkheden ontmoeten, met moeijelijkheden te wor-

stelen hebben. — aj)<rjrncciiHiji\ aaustoot; iets daar

men den voet tegenaan stooten kan; struikelblok;

aanstootelijk. ki i inii tamns hinderpaal, tegenspoed,

moeijelijkheden; anrnitjio^yanrha^yanjis aanstoot ge-

ven. ,io,i.-; Kiith >i 7.7 1\ een aanstoot of ergernis

zijn. — (ukhtj] nh\ het met den voet tegen iets aan-

stooten.

KJiarni\ KN. een bron, uit den grond ontspringende

'\
i / y o q v o

waterbron {vrg. /i./\ tcniruaain en tèriMnji) ji

uii ii i i n i i,i p naam van het verblijf van God

Narada. — cmarrh\ zich tot een waterbron vor-
Gü

men, van het water, uit den grond ontspringen.

) G) j. O (?) O O) ) •)
; / )/// of i i im\ kn. zva. (Kri(rm\ en n\iinin\ pees

CJ J
O. GJ Cd i

van een boog , en elk gespannen koord of snaar,

zooals van een citer, viool of piano.

i i \ih\ KW. zva. ilv ir lann en tünnrtasnns of harde

wind met regen.

o iiiii \ KW. zva. a~i izi \ of ;criii^amn\ — (Cirjrin\ zie

(crnih\ en iemand die ligt , zooals een zieke, het

bovenlijf opligten en tegen den arm, de borst of op

den schoot laten rusten, .rrnarh en Kjrm 1111A\ spr.

amojjarhs van een omgevallen of omgehakten boom,

half tegen een anderen boom blijven hangen; fig.

met zijn werk niet klaar kunnen komen, er in blij-

ven steken, door beletsels of verhinderingen.

(Kinii\K.vr. zva. rii zni,iii\\ KN. zva. ji.iibi.\\

I GA vQ -

'

(j li

<n(KJiz(cm\ kn. een kort familjaar bezoek; voor eenige

oogenblikken bij iemand aanloopen {vrg. teii'rji^nm\

(E.1 £7 ~7 N (kil 77,7 (ICIl n en (£.1 (IJl 0T1 ;IU Z J \ ). (KYI 11 7.7 Z 17IT1

(cn(ihi\ spr., een bezoek krijgen van een gevaar,

een oogenblik in gevaarlijke omstandigheden komen.

— orirrni!Ki\ bij iemand aanloopen. ojimhm^jpi

,irnipi!hnji\ malkander wederkeerig een kort famil-

jaar bezoek brengen. — 7.7,7^777 ttm\ een kort bezoek,
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dat gebracht wordt; een kort bezoek gaan brengen.

— tui (k.i arm aa n of (Li (kq nrrn ia aa n\ plaats waar men

een kort bezoek komt brengen.

o*.

)

ij77?i tui/1 \ zie bij ai oj} z xan w

t ... * O
0JiK7nasn\ 1. KN. poet. zva. cm cm iei aan en xmauia^i

cm art i&i rn <hn\ {Skr. sandjdta, geboren, voortge-

racnt). Z. K. , zie xm azi ax.i n\ \\thJiicmasii ajiasnmji\

kn. hulp, bijstand van werkvolk met de noodige

werktuigen. Zoo ajn arm rin aai ^.xriii asii tui -xsri trCp\

ojimnajuis eign. van een zoon van Arja Widoera ,

jongeren broeder van Joejoet-soeh , ook o^j ik (tiii ge-

noemd {Skr. San dj aj a).

.o .
/

CKixrm\ ,nnarinaj)\ enz., K. , zie asïi,asri\\
<?> &> ' ' BB

tKiirm\ 1. kw. zva. irui^h^ 2. td. van elkander afge-

zonderd {vrg. .viak). 3. K. , zie as:m asii/jw — trntcm

tui en oan \ td . zva. ri ia ai ok aai ~jn tl om \\

O - O
a^iaan\ oj 0Jiaan\ KW. zva. aiaaz 11 ai zasiin en ajia.a\

, on o
*"

»
{vrg. <M'Wjp en aaaaaan\ — aaicuiaojitKiji of o-m

tKioanoan\ zva. <hii Ti aa z n ai i aai an i en aniajiaji

a:iaa/j\

ajjagn\ (k.i aan \ <n oji z aan \ of rn tui z (cin \ KW. zva. ti aai

z

rnap?\ <M^, N en ojioji\ Tj. Sengk. nul {SJcr. sjoé-

rga). ai tui i aan aa aai \ of ai aa ? aan asii aai \ naam van

een haarkringetje aan een oor van een paard, dat

als een slecht teeken beschouwd, wordt.

(ntKidoap zie aaagn\\

O • O
(Kiaan\ zie aaaanw

(Kjaajj\ zie (KJiaanw

nriKizoan\ zva. aa aajiw

(Knaajias)i\ KW.; aai a^iaan asii aa n\ zva. aan (K.1 (ei -Jiaa

tmjl\

apia ai aa on p kn. tijdkorting (verb. van tui on (Én tanji).

tKjcimx kn. naam van een kleine plant , waarvan de

vrucht in den grond zit en lot medicijn gebruikt

wordt, een soort van gemier {Skr. sjoenti, gem-

ber, pk.). tunah(KJicrrn\ een kleine neus, een stomp-

neus. icLi -uiaa^jarn\ spr. benaming van eenmaagd,
^ bOÜ n /

wat ouder dan itLi ui aai~m\ maar die nog de ston-

den niet heeft.

tn(Kiaimrn\ kn. naam van een plant, die gekweekt
' ' GJ

wordt, en loaarvan de penwortel gegeten wordt.

JEr zijn drie soorten van, witte, bruine en zwarte.

aa .mi aai n\ kn.; xrin mm aairi\ den kop in de hoogte

steken, zooals een paard doet; ook iemand onder

de kin stooten of een stoot geven.

aa ai ara tipyi\ kn. ligte berst of scheur, in pleister- of

aardewerk , hout, enz.; een ligte berst of scheur

hebben, gebersten, gescheurd {vrg. arn ai <mi aayi en

tui oji asnji) ; ook het aangehaald worden van den draad

op het spinnewiel, waardoor de spil het geluid

ari op asn/j of aim asaijj maakt; anders (Li rim asiin\ —
(cw ai airj,hiijj\ een berst of scheur zijn; ook den

O
aianasnjp — <on

aj
orn asn ai aai i iets een berst of

scheur doen krijgen.

Uvj^mno. naam van een beest, dat, naar men zegt,

op een amaiarn gelijkt, maar de grootte heeft van

een kat, en dat met zijn kromme horens aan de

takken van boomen gaat hangen. J.

MonnKN. zva. (Kiahiw ook sport van een ladder of

stoel; spantouw van een zaag ; elke ingezette lat,

balk, plank of gespannen touw tot verbinding, tan

o O G) O O . , , O G)
as:a^iapi\ spanzaag. — arm mm \ iets met een^7<rmnin\ spanzaag. — xnnmm\ iets met een a^i arm

<^ OJ
bespannen; ook zich tot een ajicnn gespannen of

ingezet bevinden.

(Ki ai arh i \ kn. afgeschoten vertrek of vertrekje in een

Javaansch huis ; hok om iets te bergen. — arm

aiarh2\ in zulk een vertrek of vertrekje zich op-

houden; de kamer houden, in huis blijven; in een

kamertje of afgeschut plaatsje wegschuilen of zich

schuil houden; een kleine inham vormen, van de

zee in de kust; in een inham schuilen, van een

vaartuig tegen storm of golven. — aanncmizaziaajp

een vertrek, een kamertje; bep. benaming van twee

kleine vertrekjes tegen het hoofd- en het voeten-

einde van een Javaansch pronkbed, en daarvan

afgeschoten; ook kleine inham, zooals aan de kust

{vrg. cej.nri(£n^iz\).

rnt)jicmi\KN.; ai aan arh \ op zij uitslaan, duwen, stoo-
1 GJ ' GJ

ten, schoppen, met een arm, de heup of een knie

{vrg. ai asiiaji).

aaaa\ en aaaaasiaa/j\ zie bij aaw

D -O
all oji \ zie ffs.; asiin \\

(K,iaS\ KN., (Ka aai \ KW., rein, zuiver, heilig; onschul-
(i 6 Oh

dig; ook rein zijn, van een vrouw als zij geen ston-

den ((LitKnoai) heeft; Tj. Sengk. vier {Sier. sjoe-

tji. Vrg. (uitKoaaijj en aia^iz asnp). aa(Ka,am\ zich

reinigen, wasschen, baden. — aam a-a aai _?? rt nai \

iets of iemand reinigen; voor rein of heilig houden;

heilij tia(Fiad\ en a^ntsj(hJiajjtui\ zich als
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rein en onschuldig voordoen; schijnheilig. — 7,77^1

«o) vut iki/j\ reinheid, heiligheid, onschuld. — cuiaji

aj)(Lvi(m/] of oji ttjj rn tij) im n\ plaats om zich te reini-

gen; heiligmaking.

(nMdiut\ zie nnajiz mnnw

O .... O
(kiiks) (hijj\ zie bij ikjTWtij^s

iKirn(tj)zthm/i\ in de volkstaal zva. (kkl^w Vrg. oji

T
o
(ij)iKnihni\ eig. van een Patik der Boeta's. G.

O o . a
oj) 007 (U) asn \ zie a^j asr) n iu) iisiiw

a~ji (hj)l<si cm \ zie bij ojtii©7 ff/7 W
jca

O • O
oji oji arti (Eji \ zie oji ast) n tni (ei w

fl^?*3)\KN. naam van een kout, dat tot eenroode verlo-

stof en tot medicijn gebruikt wordt: sapanhout. —
on oji \ iets met oji oji rood verwen.

:(ui\ /qw\ of clvio.,}\ 1. K\v. schoon, schoonheid, luis-

ter; Zijn (of Haar) Doorluchtigheid; en eign. van

de gemalin van Batara-JVisnoe {Sier. sjrt). 2. knt
.

in zamensiellingen zva. oji\ naar ket schijnt, \cm

iinn(m\ Zijn Doorluchtigheid de Vorst, mviaa

rionz £)j \ n (er» ooi arrn \ zie

aiïarnarh\ \ icnia^Tirn onn\ eign. van een dockter

van Wisnoe. Andere zamenstellingen zie ben.— in

iflv'nKN. sierlijk, sierlijkheid, bv. van een kuis of

tuin (vrg. rniunixiq); ook in de volkstaal zva. (un

iaJ\\ — asin^iiji\ aan iets een sierraad geven (vrg.

ahamon\). — (Lwnto^i on -jnoiiw an/j\ sierraad. —
(uvniKitKyi'- versiersel; wat maar voor sierraad is.

{2>o\ of oji Ti \ en (un[oji\ KN. hard, hevig; met harde

stem; terdegen. — <vm-n\ iets met drift of haast

verrigten, er klem bijzetten.— (cm ri ni z oni ~n<nom\

iets hard of met heftigheid doen.

oor

nsn\ ketz., en zva. oJi

a

O
unoJtfn nu

(Hl[)\ te hard.

OJI \ KW. zva. tnijsiw kn. ontsteltenis (vrg. omriem

asnjf). — amaji\ ontsteld om (Bi (K/7 > ontstellen.

— oiooimion/p van ontsteltenis, bv. op de alugt

gaan.

o^i\ KW. zva. aj)tr)CLj) onn\ asncmoJiji en aiöffów KN. 1~

hlanknabootsend looord voor ket snorrend geluid

van iets dat door de luckt vliegt. 2. de draden

waarvan een touw of koord gedraaid is, draadsch;

cvo cy o cy
bv. oji asti iruf\ driedraadsch. ge/hui\j&\ of dKnaonoj)\

OCY
:(nttQOJiQJi\i

*M\ ofiuniK-j\ kn. gedachte, die men op iets heeft;

ook oogmerk, doel (vrg. oJriTt^ en {o?i\ 2.). in

/ ocy overk. van t&i oji J&.ww a^t

OJI\

tn(U)(Ki\ gedachte op iets hebben, mn onri.vionalis

het in de gedachte krijgen om iets te willen of te

(GiaJi^ns iets beoogen.

en rnvrn2(Kn(mj]\K1$.of cun oji \ KW. zva. ru) cm cmn

1. zva. (hj>\\ 2. het geld, dat men voor het koopen

van een anders post geeft (vrg. oi oji zoim zomos

oioiinzoinizomj). 3. ojis of oji osiion

%

\ het geld

dat men geeft voor den grond om er een lijk in te

begraven; een gat in den grond delven om er een

lijk in te begraven; en een offerfeest bij een graf

terstond na de begraafnis. 4. benaming van een

soort van vallende ziekte (volgens J. waarsek. hy-

pochondrische of hysterische flauwte. Vrg. ojyioaji

y /
onn). — (KiiKp het geluid van iets dat bij flappen

uitgestort wordt; flipflap (vrg. ojiajif). — (cioj>\

een door een ander bekleeden post koopen ; iemand

van het bezit van een stuk grond verdringen door

er meer geld voor te geven. azioji^iion^ een stuk

grond koopen om ér een lijk in te begraven; en een

offerfeest geven bij een graf terstond na de begraaf-

nis. Zóo ook a^nasnon^\\

nriojis kw., na oji ri ons KN, een soort van schepnet zon-

ajnri!hn\ of mini
Y

rn (H7\
CY Y /

der steel {vrg. oji<&i).

v tn\ kw., <n(tarnaji\ kn. , met zulk een schepnet

visschen.

-n.-ï^mKW. onder; onderdoen, iej^

onder een boom. vjoji2<Kriru(zi.in\ onderdoen voor

stroop en honing, zoeter dan stroop en honing. —
. r».. n Y

N
o Y . a. o Y

IJl 77 7.7 2 \ Of (Lil (Cl 11 <7~7 l
' a -7 arm (uin of iurï ;C7 errn

Cd Ul
. CxJ

o /
cLif/K., onder, beneden, omlaag, tun (Ki(cïrnajiz\ on-

dergeschikt zijn. -TT? cm f
«77 rim

i

\ omlaag zitten, op

een matje op den grond, niet op een cun -n tei aon of

Stoel. M(i~ir)M2n-ï\ of aJWC\°n(Liian-nn\T$., OJ)(Lnarm

(u~h ook wel (M(uncmi(ui-Ji\ en (Mmrn(ui~J ofui
C\J CxJ

(LTicmituSicLiMji^K., onder, beneden, iets. om una
O TT

(Kniuix 11. — cun

laag, zooals van rang, ook

ai (?„<? i \ (KW cui (L7i arm cuin \ zie

Y
(Lvam uo/i\K.

Cu J<
O

fnMZ\&.

in den zin van gemeen (vrg. cun rn arni arn ^) ; KN. ne-

derig, onderdanig, ootmoedig; demoedig; onderdoen,

minder, slechter, de (of het) minste zijn (vrg. cxn

tru^). (l/t? on oji z (üi ni na (en \ onderdoen in den strijd,

den strijd verliezen, (unamiu^mviajiis KN. nederig
Cd '

en onderdanig; nederigheid en onderdanigheid. —
(cinri(Kutunii(K<}2\ n. , (tri arn (Li ~.ai arm tut n\ K. , zich

' '
*

CxJ ^Oö U!

vernederen. — r)(hn?\ of (Lr>(nthn2\ kw. verlagen,
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vernederen; onderdanig, nederig, rt aaz nn <w \ zich

vernederen. — aairirKJiz\ en amarnaji/j of (hm run
Cd

amiuil)\ poet. zva. aai <n a^i zm aa/i\

kn. kippig, slecht van gezigt zijn.

kw. onderdoen.
O

rt aazrtanz\

y o
runrtrhnzni\

rei rt ckti z t> \ N. , rei arm oji —>i \ K
Cd

zich vernederen.
S

aai rt ckd z nnaaÏÏT

KN. , aai arm cui ~ji aa n of aaiajnarrn !ui~jiikiji\ KD.,

overwonnen worden; de verliezende.— rcirtojiznort'Kyi\

of ccirtrKaznirt aai\l^. , rei rj (kji z nn aai na n of rcirto^m

nrt aai na n\ K. , iemand doen onderdoen, ten onder-

brengen, overwinnen, overtreffen, verslaan; ook (ei

tn rui z mri aai \ N., (ciaari oji -jtikii aan\ K., iets lager

stellen of achten , dan iets anders. (cirtriJiznrirtaai

ajnru>iriaai\ hem vernederen, rcirt (ui z nn rt ckti run oji

aai/j\ zichzelf vernederen, al te nederig zijn. — cun

fnrKaznnaajj\ KN. nederigheid, ootmoed (run arm cui —n

/ Cd

aaji^K. zie lij rtajirtrui). — art oji z nrt (Li

z

\ onderge-

schikte. nrtaj)zrta^iznrt!cnrtarnariiji\ zva. rt rui z rt ikti z

ori asm rt asm ikiijj\ naam van een cactus met vrij weke

bladen, die tot het rijpmaken van gezwellen gebruikt

worden. — rtaaznrt(uiz\ met den snavel wroeten,

slobberen, snabben, snavelen, van een eend, gans

en dergelijke. — ajioiiEazrtrKiiz\ ondergeschikt zijn.

— rt tui z nrt (kji z ti aan\'N
.
, run arm rui ~mcrm rui ~ji aa n\ K.,

ondergeschikte, iemand die een rang lager is dan

een ander <?ƒ in rang op hem volgt; ook wat iets

lager, dan iets anders aangebracht is, bv. van ver-

sieringen; lagere verdieping, een laag lager. — tui

aJirt(Kiz\N., (uiazicrm (uj)\K., wat naar beneden gaat,

wat lager in rang is. (ki tui rei nt iki

z

\ al de lagere,

al de lagere in rang. — !uircirta^z\ ten asn erin tui /t\

' Cd "—''

naar beneden gaan; naar beneden, benedenwaarts.

o S o Q— (Ei) (Cl rt (K.n z nrt \ (Ei (Cl arm rui _? \

Cd

wa. tuitiaq\ aumrn ruin en artri/tarm ruin (Skr.

lager maken.

O • ,— (Eii (ci rt (i^i z no ri (Kn \ (Eii asi arm rui ~ji aai art n\ iets

naar beneden trekken, schuiven, lager hangen, enz.

WT1\K¥. Zl

sjara en sara, een pijl); kn. zijn vracht of taak

vermeerderen, meer op zich nemen dan gewoonlijk

of dan opgegeven is (verb. van rtiKizni). ojinnaj)

„ttt a o O o
*t) \ KW. zva. tui aa^ nui aa rui ^\\ \ (Kam cm hn\ KN.

naam van een met geweren gewapend corps pra-

djoerits van den Soesoehoenan. iKJinirt(un(aa\ zie

lij ni(un(a<i\\

(ko *»\ 1 . KW. zva. aai tz/i \ nrt on z aa \ rzi ayiaai \ ni no (kiji\

') o
nn a_i \ (un nrt aai ?\ art asn ? \ tunn N

rjni^w 2. KN., (ut aa aa/j\ kd., het stuifmeel in het

hart van een bloem; de bloem van de Naga-sari;

de beste, krachtigste bestanddeelen , de essence van

iets, lv. de suikerdeelen van suikerhoudende plan-

ten, de geest van gestookte dranken, het kleurend

bestanddeel van verwlasten , enz. (Skr. sdra, het

beste, de essence, van iets), asna-n ^mruinn\ kw.

haast maken, run amm cm _=*->? \ ki. vanLi(KJiKn\ (iuh

amnoaji.^.aaaa/j\'lF.)-, de maandstonden hebben. Q
o

asonn (Efizortcunzrui^A^ris naam van een soort van
o o _ , .mangga. oji na (umi \ naam van een geneeskrachtige

plant, die bloemen draagt. ni(Kfiz"n!Kiim\ naam van

een gebloemde met goud doorwevene stof. asiK&iq

(um>\ zie bij (isikeji^w asn (Efl on ^Ano \ zie bij asn (&i

o q„ O -, O(Kyj\ \ (kji (Kino ihj &i (Kin (kiji\ naam van een uit mi

aÜJ} :

^2Jl
gedistilleerd reukwerk (vrg. nuuitEKtui).

(Mtimn. storend, onwelvoeglijk, ongepast, onbetame-

lijk, ongemanierd, hinderlijk (vrg. da aai^.m). nrt

oji (of (ijiaji) (umi \ lelijk , misvormd , mismaakt.

rn run z tj mi rut rei (rt ren z tün on ,-s*,(&? rui ajirt ) tun cui nn \ niet

weten van onwelvoeglijkheid, lomp zijn. — (cmni\

iemand storen, ophouden, hinderen, azrn -n rxjtajt

(Kyj\ een gesprek storen, iemand in de rede vallen.

ann nrt (of (ki -n) (iK7i(E'i\ onheusch zijn tegen iemand,

aai (ki nrt ^ gestoord, gehinderd worden, bv. in een

gesprek door de komst van iemand.

Q
(Kt)iino\Kl. van asnnrt\S,., asn oej\K. •— azmnrtnn\YA.

a O o G) o
van (ci!£nruiji\T$. , ,cni rui \ K. ; maar a ï aart ni\'K.\. van

o O O o
ajiaciarm (EjI/i^ — ajt(airinn\ zva. a^Jianriniw — tem

'o
rtniria\ ami rt nq aai ~/n rt aai \ oji rt majvi aan en oji

oji rt nn rum aajj\ KI., zie bij asnniw \ rut (ki rnm rtvi

aajl \ ook KI. van aatrci

n
(iiin-t\ zie 1»>?N\

OT
(KQiinn\ kn. naam van een hooge, op alang-alang ge-

lijkende, welriekende grassoort, een soort van

baardgras, die tot specerij bij de spijsbereiding ge-

bruikt wordt. Van den wortel wordt een medicinale

olie bereid.

o5]m\ (van rutim\ 2.) 1. kw. voornaamiooord van de

derde en van de tweede persoon. 2. N. voomaamw.

van de tweede persoon door den Vorst gebruikt,

wanneer hij in zijn vorstelijke waardigheid tot zijn

onderdanen spreekt, nevens ayrrxijiaaj^ van zichzelf.

En in die streken, waar ruri'ajjaajj in de gewone

spreektaal gebezigd wordt, is het even zoo al
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in gebruik. Ook in de vorstenlanden wordt het

door hoofden tot hun onderhoorigen gebruikt in

plaats van 11 (hoi z <r\ aj) \ wanneer zij deftig en ex

officio , op officielen toon, spreken; of ook wel

door anderen als beleefder dan rjarnzriajiw In

poëzie wordt het ook gebruikt als een betiteling

voor eigennamen en benamingen van personen, a^i

o
wt}.7<7?\ zva. rjihfmrjajinjïKiniw

0^1 nrt \ zva. ot|\ in kindertaal. — azm -n \ zva. ccm

T TT O O , n,
ajj rri\ 1. KW. 1. zva. nr><m.u}\ en ;u:t.'M.ni\ {bier. soe-

ra, een godheid, godlijk wezen). 2. zva. a^n tj aai
,7

of wkn (Skr. soera en soera, sterke drank).

3. zva. aj)an\ en uuiaejnoasnonajips {Skr. s/'oera,

een held). 4. zva. ihirnn 7,7 mtjj {Skr. sjoêra, een

leeuw of beer). 5. zva. amasn\ {verbastering van

. a O Q« a
ajnajjni\). am.i n 11 1 > 1 n\ spr. ; 1 1.1 in - ; 11 11 t.i

>LLi\ {of cm(n,i>\) zijn heldenmoed ontwaakte (wierd

opgewekt). Zoo ook ,li ta mi^-nnhj 1 ninj \oji

n^a<i(un\ en oji t> asn iht\ en andere zamenstellingen,

zie beneden. mti.ulii\ zva. <unui<ui rr)\ en naam

van een Kawische zangwijze in de Barna.

II. KN., > 11.1 hii KD., naam van de eerste maand

van liet Mohammedaansche jaar, anders : 1 i.n n

(Ei/) genoemd {Ar. ^ .^, de tiende dag van de

maand Moeh'arram). — .>.» >>i.ii\ naam van een

feest ter eere van Hasan en Hosain gedurende de

eerste dagen van de maand Soera.

III. eign. van een ouden wapoismid , en van het

fatsoen van krissen en grasmessen (<un ni asnn) , zoo-

n
als die smid ze maakte.

iljrm 1. kn. de manen van een paard. 2. KN. paar-

dekam; en weverskam. 3. ojti\ in N., oji^nnayi

zn K., KI. van akamasii/j {vrg. ajmnasnjt). tJiojinn\

(ko iko ti osn /j\KI. kammen, zich kammen. — ozninn-)

o 7) o
(hi\ ,7j77ïT7,b/n iemand het haar kammen of uit-

^
Cl o c

kn. nestveêren hebben

van het jong van een vogel. — (l/ïoyt/jtiï en (o

m
«M-tïn kn. 1. de groote ondertand van een rhinoceros

o-nj)n-) asnpK.1. een kammer, kamster.

{volgens G. zva. a^ii\.r\). 2. (rvi on n^ ann\Ki.) een

hlad, meestal een pisangblad, dat in repen gescheurd

en gevouwen, bij het eten tot een lepel gebruikt

wordt; te Soerakarta ook in 't algemeen voor eet-

lepel, nevens het Mal. vj .K7 rjmm om
t
i {vrg. 3otj\).

3. naam van een zeskantige , lang groeijende cac-

tus met tanden en lepelvormige bladen, die veel

j. G) cy
wrat. om Ojj in sun z inn ~^i om

1. met de 'M'n steken. 2.

tot heiningen gebruikt wordt, om (iji ai omz om ~j om

oTV spr. - vVr
met een lepel scheppen.

77,7.7 2T)\ kn. luid, hardop, met luide stem {waarsch.

van ,7>jt)\ Vrg. <k#tjk); ook een hard geluid ge-

ven, zooals door een harde bons ergens tegenaan.

inajnni\KW. Vorstin, gemalin van een Vorst {verb.

van het Skr. isjwari, meesteres, Vorstin, pk.

_ o
vrq. (L7».7.7T7\).

° O
aia^7zaini\ n. , w^it ihi ann\ k. , avond, 's avonds, de

tijd van 3 uur of half vier na den middag tot

zonsondergang, ojiilu ?anaj)z<rini de avondtijd. ot.ioi

}.i) 11 1) ;j^ni\ gister avond. oivmojiiajiiCioiMZ1 n 1 1 11 1.1 tor

ai n\ spr. .; 1 r/ i.n ^ ij Kwn^n'

7
1 u 11 n\ laat in den avond.

rond. ai 0^7 znrini

.1.11 II ').»W'»1Mil\7
'

> i 1

k., te laat op denN. , 1.11 ij 1 1/1,1 11 hij

1 / gew. 11 1 />.kn. het overgegeven worden, over-

gegeven, overgaaf, in hel bezit, beheer, de beschik-

king of de magl van een ander {vrg. fi r£i\ (tn vin 1 / n

bij (untrin). > 1 > i,n 11 1 1 1 . :i n i.nia n 1 1 m ri\ ik stel

dit {bv. een sleutel) in je handen: ik wil van huis

gaan. \oji{\ (vn,a.i^\ oji\oji^\ a,)i> 1 >\ ofvn (uw-i^

overgave van iels aan iemand doen; zich overgeven.

1 n 1 1 j ij 1 n / »ƒ 1ju inorui\ zich overgeven als gevan-

genen, van vrouwen, (u <a^i?aji auxltj^h oj)jj\ zich

overgeven op leven en dood. (uuMq<uné&aviq\ zich

overgeven aan Gods beschikking. — icï/im^n zva.

aj)LKi?\ in de volkstaal. — aj)i^Ki?aJn\ ania^i?^n\

of izi 1 9-7 ? ajn \ en in poëzie aam ni^ajn\ of oa^n^

a^r)\ aan iemand iets overgeven, in zijn handen

stellen. — rsiiw^ojn 71 imi\ enz., iets of iemand

overgeven aan iemand, in de handen of ter beschik-

king stellen van iemand, r&i hui ^ ajrt rj urn ui a^n tun n t

rnM-^i\ zijn leven of dood ter beschikking stellen

aan iemand. — ojiuki'9 tun on n\ benaming van een

geschenk van den bruidegom of zijn ouders aan de

bruid of haar ouders , drie of vijf dagen vóór de

voltrekking van liet huwelijk, bestaande in keu-

kengereedschap, kruiden en specerijen, kleedjes,

en wat geld.

<fc.?Tj^\KN. iets dat op het water drijft en er door mee-

gevoerd wordt; doch ook van vuiligheid op den

grond, zva. a.maj)?\ en van het lijk van een ver-
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moorde, dat ergens gevonden wordt {vrg. \ajiirv)ni);

verder iets dat geheel onbruikbaar geworden is en

maar verbrand of weggegooid wordt; en gemeen,

lelijk. Zoo ook ooi ilu (ko no q \ (ook lomp, onbeleefd.

G.). — nrm^ 1. iets, dat op het water drijft,

er uit ophalen, opvisscben (vrg. minrh\). 2. kn. ,

(un 77 onrn 77m ooi n of (loiom min tnnn ooi ri\ KL, zich

geheel voegen naar de wil of verkiezing van een an-

der ; en aan iemand iets overlaten of volkomene

vrijheid geven om iets te doen. 77 run i nr, ooi cki nn
%

tuit ojii&i trui $\ niet aan de vrije keus gelaten wor-

den. — (KjjiEim^\ zva. osm^nq\ 2.

(Ki'n'-nq\ kn. bedaard, zonder overhaasting , niet ge-

haast of driftig , bezadigd, zachtmoedig, zachtaar-

dig, lankmoedig, geduldig; ooïc bedaard van een

ontsteltenis ; bedaardheid
,
geduld , uitstel (van ii^nq\

n-rr o a / o .

. vrg. wi^rt^\ (K/iicn\ en ojï)oo^\). vcmajtan^n.

^^ geduld verzoeken, verzoeken niet met over-

haasting te werk te gaan. oö) i.ii w»tj^ r aj)\ daar-

mee geduld, broeder! — ccmr)^r)^\ bedaren, tot

bedaren komen; met bedaardheid handelen. — 077

oi-n^vrnooi^ iets bedaren, bedaard maken, tot

bedaren brengen, bv. zijn hart ; iets met bedaard-

heid afwachten, geduldig verbeiden; met iets ge-

duld hebben, iets uitstellen; iemand de tijd geven.

i-(Kim>\K., ook wel als KL, van tunmcn^i,-) (Skr
LxJ

rah). iKono^funccnarn(njijt\ de nokbalk van een ge-

bouw, anders rn(&iztnarut2\ of tui aotca oo n^ \(Ki <~n^

o O o O o , , . .

iun(Lnimpra^ajn.m(naji\ de oorsprong van de rivier

de Nijl. ik) nq p r> ojï) ojti (E<) crxnji of CK)nr)^on xm o.m osn \

vertaling van 't Ar. \[^\) , ^| , het kapitaal.

flo) *j7 .? (K) nr> ^ \ sjpr., zie bij ikiukh^w cki nu q 77 nrti i

<r)nr)l\ spr.

O Q ,
iK)'~n^\ 1. kw. zva. (Kjjn^^v 2. !K) !K)

ni^\ zich voor een tijd een onthouding opleggen

(vrg. iKin-)ta)ft en aoxwi cm ?\). — aznmnq\ water

naar bezijden af doen loopen.

o o

• (ko ce) ni ^\ ook wel

)nn$\ zich zelf beheerschen, matig, geduldig,

met bedaardheid te werk gaan, niet aan zijn drift

of hartstogt toegeven, vooral ten aanzien van lus-

ten en behoeften (vrg. cKionno^). — (k.i ni ^ osn oo n\

het zog in het water door een vaartuig veroorzaakt.

1T^ L KW - z va. kd 2 ri oo) 2 oo n en
H

en cur^ op w 2. N.

(K)tij)^K. , het betel- of sirih-blad (vrg. !K)m^\ 1.).

ajtnrt^(uniuvj\ losse sirih-takjes, zooals die tot een

offerhande gebruikt worden, gewijde sirih. <M-n?

txv oj\ sirih-blad zonder £i'cejiu3 asru^ en bloesem

(wnè)). oo) cê^cKj)-n^\ betel-bloesem; ook naam van

een batiksel. azmn% (E^aji^naBajiasntK^dü) q ©%»\
titel van een vrouwelijke beambte van den eersten

rang, die het opzigt heeft over de huishoudelijke

aangelegenheden van den Vorst en het hoofd is

over alle bij den Vorst in dienst zijnde vrouwen.

— °^^ 'Un nKN-> diNMifa&vxD., iemand uitnoo-

digen tot deelneming aan een feest of aan een oor-

log (vrg. os),tïr)n->\) ccmni^o3) gei ,vi oo/j^ menschen

te eten noodigen. — <MTJ? tm ooji of £)(Koni^aj)i

aoj)\K$., oocio %tunaoji\ kd., genoodigde tot een feest

of oorlog; ook (Kicio}^iLmao^\KN. vrouwelijke be-

dienden aan het hof, die geen bepaalde werkzaam-

heden hebben. — cu(K>inj^iunaoj)\ aj)iQa.o^ajnoo,j\

sirih-tuin; ook ?taam van een residentie op Java.

)] maïtj^kn. zva. tr)(Kn7)(rvi^\ nctox.ocnn-) ^\ en ajxaj)9\\

\ corn tut 77 on ^innni^aj)) 0,1 00 ~j xa iei rut ooj)\ ontslag

van de werkzaamheden (cultuur- en heere- diensten)

verzoeken.

iqojizm^ kn. gelijkenis; wat iemand naar zijn voor-

komen lijkt te zijn. (Ar.
jj ^ , s o ér ah, figuur,

beeld. Vrg. 77?oj2(V?\ en cl,7)(Lj1cei\).

rrj(K)2oi'-r)2{\ 1. KW. zva. CKonr)^\ run ,t) mo m \ en tui

en ,tj7 77 u)

q

w 2. kn. zva. {oj>^\ cuf(Kif\ overgeven.

cn[K0 2nr)n^2^ajn(ij)oo)n\ zich overgeven, on ck) 2 rj mzq

0.7) (Ei Kn/j\ amok gaan maken. — 77 xnm2r)m 2 ,?\kw.

O O
zva. rem 01 ^ \ ajn ge.) ni 077 oo) aon en (tnr) 001 oo) ^r> 001

O / o o
ooj)\ \CK)itqnx,i(K))i!)0 2r)^r)2^!iJ)ax)\ spr.

<n\aji<ijn\ kn. afgunstig, misgunstig (vrg. o)CEi-nn\ en

luiooi). rnaj)2nr)!(K)ajn\ iemand die een anders geluk

of genot nevens het zijne niet velen kan.

7^? 77 "~n ? oj)) on 00 n \ zie bij rnm^\ I.

CKinnn^^ ajiï\ zie bij on^r) ^\ I.

o . 7 .. o
c^)i/ï)oooo/j\ zie bij ;^)\\

iKornoi^m zie bij oiniq\ I.

(Konoojri osr>\ bijnaam van Tembïloeng.

O • 7 .•

cki) t> nn'ajr) 2 cki n\ zie bij toto?n\

a^)nr)v\ojn2 0J)j)\ zie iKonniKOW

i(Kf)oo\ zie (Kini 00

w

(Koao\ of cKocnr)\ kn. verdwijnen, verloren gaan, ver-

gaan, te niet gaan, verdelgd worden, een einde heb-

ben, omkomen, verdwenen, uit de weg, vernietigd,

gedelgd; Tj. Sengk. nul (Skr. sjirna, verwoest,

27
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(

l

verwelkt, vervallen. Vrg. ojnnl)\). -— ismon\ on

j. a/ a . -o/
on \ of ten on on \ KW. zva. oen arm i~i ri hii \ of osni on

aS o/
(Kii ^n 11 K7? w \ icin ki ui na on\ kii m m l i isn\ l d

a/ aS a/ / a/
Oft (Hl (10) VA \ IL71 fpl On HCI MUI \ (L 77 hl hl I') L-7\ (LVK1CK1

a„ a/ o/
iruicms (cv (Ki on oji rjm

z

oji\ en wtj.ww.lioi\ sjor.

— ém ki kii _ï> rj Kr) \ iets doen verdwijnen, uit de

weg ruimen , doen opliouden te bestaan, vernieti-

gen, uitdelgen. — aai a-Jt ao onn\ het verlies van iets

lijden ofte lijden hebben; van iets verstoken raken;

ook zva. kii o_v aria cci on o of kii ei un _sï in ?\

(KTnnmarin\ kn. naam van een muziekinstrument met

metalen staven, een kleine on ej\ {vrg. m èt\ en

ananop\).

(Kimonox zie hij nnni\ II.

ciniinioni\ kn. naam van een hoorn, tcaarvan de hit-

tere last even als de kinabast gebruikt v;ordt , en

waarvan het grojfe hout voor gemeen timmerhout

dient.

rniKJi/nmoni Ky. wisselen, beurtwisselen, met een an-

der; de waarneming van iets, zuoals een post of

wacht , neerleggen voor een ander als opvolger (vrg.

n oji 01m > \ >n ki iiiin s\ en nnjinnrtaaa). »/'''/ "

KrhiKt.yon/j\ de wisseling van het jaar. i.iinnii

i. ,

ijniK) lii i n m p nieuwjaarsdag. nasmi&i~ji<nojivini

on/i\ de beurt van een ander overnemen, uiojivtasni

: i ^i )i ki n-ti hj l i) ï >j hi > de maand daar het nieuwe

jaar meê begint. — inxm'n'rnhny iemand de beurt

geveu. mi najiri n tn mi\ de beurt krijgen of heb-

ben ; ook iets of iemand tijdelijk (voor een tijd) bij

zich hebben. — ïiimn rianmo<n\ ook teel 771111

iniMuniMn iels, zooals een post , werk of zorg

voor iets, overgeven, overdragen of overlaten aan

een opvolger. — tli ii -ki iy~>i m o\ zva. oi-onnnnn
i

ij kii \\ \ on ki ij k i ij 11 on i \ pass.

/~)
""

(Kmion\ (h.mion\ of kiki\ kn. middel, hulpmiddel;

door middel van (Skr. sjarana, behoed- of be-

schermmiddel. Vrg. tun 11 V. IL) 0,1 T) hl 1

oimihii). vi ilm ? il) ni ki door eenig middel ver-

fraaid of opgeknapt, zooals door hlanketsel, be-

schildering; met sierraden. — (ewïtxhin iets of

iemand op die wijze verfraaijen of opknappen.

o o . oKmiKi\ en ajiitny zie joxhthw

kiiiki\ kn. naam van een hloem, de Roomsche

kamille ; ook naam van een soort van hobo of

clarinet.

Kim oi \ kw. zva. vi<nasn\ ajitnarmaejy en kiii i&i

ihixm tui onj)\ \ inm on k> j_?j m mji\o. het geheele

lijf. ij tl) 2 m )n ki ni hi ij rq\ iemand met zijn heeie

familie. — oz)nniKi\ zva.

\ hi) mhi\ zva. hn )n il \

n o o
XHDOCIJ) LI Dl )\

Kini hl Kl\ van Batara Éndra, en zva. kii

enrivier

,

aytun(apiM/i\ (Skr. soeranadi, de god

de hemelsche Gangges).

>7V'v2 N of on 77 )L>i)n\ een naam van God Én-

dra (Skr. So er én dra, van soera en Indra).

> j7-jni
[
_hi i n viki\ de wereld van Batara Éndra

(vrg. ij on\hi,vii oon\ hij rj.i_77^K}\ I.).

d/'l':^ °f K ' nV}'t^ KN - een toespijs hij de rijst

van gebraden katjang met geraspte kokosnoot en

wat specerijen.

o
i) n;y\x., ,i 7)7ihn)i,p k. , geduldig (vrg. onrjnni

ki\ en mi) »»^). 7i x. mni >ni) ki \ ongeduldig,

van iemand die niet wachten kan. — xnimnoion

i. D^uijh »\ i mi, n ))>>.)~ i hnoajs wachten totdat

iets plaats vindt; iets uitstellen.

i ) i i >.) kx. , j ) D y i.i > > i j\ kd. , niet tegelijk (rjojm

mviiKi), de één naden ander, Iv. aankomen; (ook

verschil, verschillend. G.).

' '
'/

'"',!' °f '/ K\l$8 s KN - i'ustig , kalm, niet drif-

tig, gekalmeerd (Skr. sjrdnta. Vrg. Kim op \).

ntunt ii ) i ii n? i i driftig, met drift.

3 .... O
i i i.i Lu zie o ij ii,

i I non in kx. naam van een corps gewapende gees-

telijken (: ) Lu vu >n) in dienst van den Vorst. —
ii niiLuiiK naam van een moskee binnen in

de kraton, de hofkapel van den Vorst, waarin

door den Mas-pangoeloe en de Soeranatas de dienst

gedaan wordt.

o
Kimt) M20Jin\ K.

mi l.) ii ki ? ki/j\ kd. , zie UI Kl K) w

on fi? 777/1 \ kn. zva. onin\ middelmatig van grootteWl 77^ 1\ KN. ZVa. ) ) i-i

bv. van de horsten van een vrouw.

ajtcrm\ ook v;el ri ki?itii\ kn. paarden, of voer- of

vaartuig, op halfweg of ergens op de weg plaatsen

en gereed houden tot verwisseling; van paarden,

voer- of vaartuig wisselen. J. — (xnrnrms Yaapaar-

den, voer- of vaartuig wisselen. J. Ook een vaar-

tuig boegseren, op het sleeptouw nemen (vrg. am

eni 77 nh \ ).

in,ki z arm \ zie (Kicrmw
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o.);ini rupKS.; ajiasnoj^amirijyis overal met fijne krul-

letjes. OJiatrn trui ^rai <njin\ fijn gekruld, zooals van
tr Cd ir Cd ^-/ '

fijne krulletjes aan de slapen van het hoofd (vrg.

wrm\ £» ,o?i ">i t> jo \ zie bij tun oji .7/77 n\

0Jtnr)afnji\ Ar. £«,£> sjar', kn. religie, instelling

o/ voorschrift van de godsdienst, wet (^r^. ojitn^n

ccmsnn). tna^a£iarnoJinri(Kriji\ sj9?\ yoor het zoo nauw

niet nemen met een belofte, iets beloven alleen om

iemand te vreden te stellen. (&t'riQJi<yvKnji\ (verb.

^jttrCaoJi^narnn) van de religie en wetten afwijkeu

;

zedeloos, ongehoorzaam, vtccnzaqi^ {of tun oriiimn) (e/i

t-7 iwt) ikm n\ ongehoorzaam kind. — tui ge/i *rj oji no

'a-mp ongehoorzaamheid.

o
ojimtnitp kn. ongeveer zva. cui trui asntp en asnona^

\ama<ia^iiaji cnafna\ zich een straf van God op den

hals halen. xmuuKMUJiiimiin spr.
6- -' c,/

2

OoJinwKnp kn. 1. heesch, schor; heesch zijn, een hee-

O
sche stem hebben (vrg. ijiumd). 2. een lapje of

dot in een inktkoker,

de keel droog maken

idmiMn heesch maken.

;. van wrange vruchten,

als men die eet.

oJintam^KN. grief; gegriefd (vrg. (KKKnjj en tui oen asnn).

— ,unm 7,77 ?? inti \ iemand grieven. — oji^na^imip

ligt gegriefd, oji oji ni arn afin of oJiojinri.taian^nasn\

een grief tegen elkander hebben, met elkander in

onmin leven.

ajinoafnj\ kn. te mijden, te vermijden zijn; waarvan

men zich te onthouden heeft (vrg. oon^\); ook de

rugvin van een visch (vrg. tn tun <n oji asnn en tui asii

a o
aruin). — cthimi^ van iets zich onthouden. —
ojiniamcKin\ iets waarvan men zich te onthouden

.^ UI

heeft.

ojninTMxKN. juichen, hoezee roepen; gejuich; krijgs-

geschrei (vrg. o%omocnji). ojino arn^ATi oaiji\ aan-

houdend juichen. — 0:77717.7,-777% bij iets juichen.

thm <toi7.,wn rui ri/Ki\ onder het gejuich van zijn volk.

— 07777177,-77% mv., en iemand of iets toejuichen.

—

oji on 1^1 Knp het gejuich maken of toejuichen.

<nm /nm urn /i\ KN.; tn azm ri -n (Kn n\ iemand ligt wonden

of schrammen, zooals van een scherpe grassoort

(vrg. ten tn trui). ornri oji rini anti n\ ligt gewond of

gesneden.

tn oji rn 17 z uii n
- kn. schepper, platachtige schep, van

gevlochten hamboe, om iets uit of af te scheppen;

schuimspaan (vrg. <n 70 z n 17 z acnn en n ck.i ri 0777 z nmn).

(isn(Kiion(ij)nri^izKnji\ de schuimer in een suikerfa-

briek. — 77 ,7T?77 tn 1-72 mi n\ met een rj iki iinnzamn

scheppen, opscheppen of afschuimen.

71 70277172 m)|\kn. soort van schop, schopje of schof-

fel van hout of van bamboe met een steel, daar

men bv. vuilnis, mest of aarde mee opruimt. —
tnvnnzii^m^iip met een 07.702 07 172.70)0% werken;

ook voortschuiven ; en iels voorschuiven (vrg. rj.mm

tnmzanj); ook iets, zooals een horloge, met een

sleutel opwinden ; en geld geven om een post te ver-

krijgen, een betrekking koopen (vrg. oji\ 2.); den

regier in een regtszaak omkoopen; voor iemand met

geld het stoppen. — nitcrmtn^marn\ iets, zooals

een geut, met een 77.702 07 1-72 007,1 schoonmaken.

70177,77% TS.yv.zva. 0000?% (vrg. «57717707%). 00177,
tr'i

.77.7 777 \ Spir.

o . 7 .. a
00 7) 7) 7,17 \ Zie Olj 0O17W

7.717 7,7} <?\ KW. zva. nrnmm\ (verbastering van

soékara, pottebakker ?)

.

Skr.

O
OJI 17 707 ^ \ Zie OO 17 (Kil ^ %%

ooi7«o7^\ of 00 17 .7,77 <? \ kn. 1. ruim, wijd, hv. van

een huis of een tuin. 2. hebzuchtig, inhalig (vrg.

007 xnajn\).

{OJia-rnpi\ of ?o 17 .7,-77 (HÏ\ KN. naam van een padisoort;

ook verbastering van het Holl. sponning, ineen

deur- of vensterkozijn.

o o
\ zie o^-),irn

Co
iiKinaiarn\ zie .707070777%%
vJ COs " cy
oji 7,97i7\ !KiiKimi\ en (Kiitm^ns KW. zva. 077 7x7 \ tui

c777\ en (&ian\ (Skr. sjarkard, suiker). (hKK.nh'n

17 \ de zoetheid verliezen, van het gelaat, door

droefheid, n

u

(kji tmmo 71 iini iki 3~.jp spr.

rn 7^7 2.7,-7717% zva. OJinmno\ G.

ojinr>iKnasn\ of 077.17 .7,77,7,77 %kn. naam van den rijks-

zetel van den Soesoehoenan op Java; ook van de

geheele hoofdplaats , anders Sala genoemd, naar

den naam van een grooten kampoeng in de nabij-

heid van de kraton (van mti\ 3. en imasn--).

oji (uw asnn \ Ar. '&£Ji , sj ir kat, maatschap , venuoot-

O 'X
schap, zva. (tn om r» np z cmn

(70 17.7,-77 «577^ \ KW. ZVa. 0^1 1<11 (htll/j eil Kll-ll(LriJ)\ .70

-n.To? «577 (hij)\KN. druk in beweging zijn met de han-

den, bv. om muskieten van zich af te weren (vrg

{^ir}(V)(btQ(hnji).

.7,?17 7,77-óJ.\ KW. Z

G)

nrt (en (Kn _b*\ (K) <nfrg$(Mi\ en itui
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OKmagntui^ {Skr. soeraxa of soeraksja , goed

beschermend, goed bewakend of beveiligend; van

(kj\ en mihii^i\).

tn uiaai(ruiji\ kx. ; nri (tem ckti truin\ valscbe streken ge-

bruiken; iemand verschalken , door een valschen streek

bedriegen {vrg. tun i&i trui a^itunji) j ook iemands woor-

den verdraaijen door er een anderen zin aan te

geven {vrg. tncciaji trui tui \ bij ntKnajitruiji). — V ^]

iKnix.ia<in\ met streken, asn &<n[0 i aai trui tmn\ woor-

den om iemand te verschalken; strikvraag.

S o . . ... /
tnunthiirus zie bij rj^uw

ia^inmajLi\ of ikitimmim kx. naam van een lekkere,

aan een heester groeijende vrucht, [ojitcnaMtbi

O
rn.rutMis zva. i) },i? >-n i i >j jd> i-n\\

ji ni.i] kx. een slede van ecu gevorkten balk met

dioarshouten gemaakt. J. — ?/// >m.m iets slepen,

van iets zwaars, zooals een zworen balk, een kar

of rijtuig trekken; menschen pressen om dienst te

verrigten {vrg. tnnrmna nzmvj >m;? en uh<nam

n-naxin). — > m in i ia gesleept; geprest] gepreste

menschen of j gedwongen dienst; een aan-

wendsel, malle of belachelijke gewoonte, zooals bv.

van bij het spreken altijd zelf te lachen , of, als men

plcizier heeft, zich op de billen ie kloppen , of,

zittend aanhoudend de beenen te bewegen {vrg. i n

ornni\); ook zva. uionmanjtKin en neem van een

heester met dorens, en van de vrucht daarvan.

O ^ .. • O
tuir/mztuin kx.; u/u)0)m:i)\ in poëzie > 1 ») nzajcin

een snelle vaart nemen, eig. zoodat het suist {vrg.

oww'masrJ i); niet een vaart een aanval doen op

den vijand; een werk met een vaart aanpakken en

er meê voortgaan; rusteloos op iets aandringen,

zooals op de betaling van een schuld. — rnniTi?

tptn<Hri\ iets, zooals een rijbeest , een snelle vaart

hi ;

JI
(L/J hl )

'

(

doen nemen, laten rennen dat het suist.

tairizaxiji\ het nemen van een vaart, enz.

ini,i,i|\ I. rw. zva. ui tui \* 2. kx. afnemen, afloo-

pen, van het water; ebben; eb {vrg. ?ik)M)i).

3. KI. van cisnm ?t_7j of abiïcrrimoruiztmjis voor tui

o o . .

asn\ en ^ï.Lir {vrg. Dnini en ^i-ninp). .-ei

nm ihrn^.ipin /j\ vloed en eb. rtmixni^-n uirm

(hni\ tij, getij. aanm riA'-n(uin\ poet. onverminderd,

aanhoudend.

on ui min xctn\ KX. zva. rt %ji ri nn tsii 7\ — ?7 ui rjm ri zn _t*

i]*r)zc>/i\ verruilen, zooals van zitplaatsen.— wrm

mnwuijp slepen, langs den grond slepen, zooals

een kleed dat sleept; iets slepen, slepende langs

den grond trekken {vrg. w>iun i~nmii.ii); ook

bij een hanegevecht of dergelijk ander, het beest

van de partij, dat verloren heeft, tot prijs nemen.

iivrmnnni ui ^ïtuiaaia/ntuioAorna en mtemtnmaa trui

r> x ? tin ap napii K7i _^ ^?; a. n i
j ui >m i\ spr.

iets dat langs den grond gesleept wordt; met een

sleep gekleed zijn; het beest, dat men bij een hane-

gevecht of dergelijk gewonnen heeft.

MdOMLW. zva. <uiq\ {Skr. sjraddd, welbehagen, pk).

o o o
ui'n&nx/nasnsEyr. zva. o ui ia uw

\a

I

i.j utiji of tui ij iq hii.p zva. <^iiq rmfi\

j i nMZQjin\ k., zie i i mji\\

ui i.) ili\ of Kin il n > kw. zva. (&icui<mji {Skr. sj dr-

doel a). uimntruinji imtuiasrïs ?iaam van een Ka-

wische zangwijze {Skr. Sjdrdoêlaw ikridita. pk.).

a
1

1
j
)n • of i i m in in y kx. ruw, lomp. [^Jt-iami^.

tj rna\ ruw en lomp, bv. van tcoeste jonges. —
))/ƒ*.) rnn of i n> >ji.) mp met het hoofd op den

kop tegen iets of iemand aanloopen of stooten.

>i i i > 7) ui > hu
f

kx.; >> unviaxittiafn ^Aeneuii-imjj\

digt opeen overeind staau, borstelig, van het

haar of de knevels, uianïoi uizri(ia2trnjj\ overal

digt opeen opgeschoten, van jong plantsoen; hak-

kelig aan de kant, van een voorv:erp. — rn(tn~m

fiajcitnaiiiy digt opeen staan, van opgeschotenplant-

soen of onkruid , ook van grjze haren tusschen de

andere.

i i in
Y'

zva- tufn lii y
O Q j. O O O tt , T

) i lh< «f uimoiny kx. khpzwaluw, naam van de

zwaluwen, die de eetbare vogelnestjes maken {vrg.

(fa) ij) ru \ en anj -rj ui %m ).

2,i Ln of i i mr kx. behoedzaam, met voorzorg; voor-

zorg gebruiken {Skr. sjroeti, gehoor; wat men

hoort, nieuws; oor, de TTédas, heilige schrift. Vrg.

trui tLi/i ojiy )•

Q Q ") O
cm iuii til ,bi/ n tui rj <ui hu \ en 7-7 vu

,7i77\ naam van een boek dat zedelessen bevat, n.i

lukt)om \ eign. van een docliter van Salja, gema-

lin van Vorst Karna.

[j^fisrj\ of <MTi«sn\KM. Manilla-cigaar, en elke cigaar

met een dekblad van tabak {Tam. soeroetloe. Vrg.

nm > rj hm hii ,i) . — [armasn> stijf doorloopen met

het hoofd voorover zonder op of om te zien ; blindelings

op iets of iemand losgaan; zonder overleg handelen.
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/ CY
tei asn \ of teiasn\ kn. "benevens, en tevens, alsmede

w - a„ . , CY
{vrg. aJiturw en !k~n-n rte>2\). <hii {oj ten hii) tei asn

\

CY . /
hetz. met nadruk. 0JiasntniHi\ en daarbij. — xttti

/niM\ iemand of iets van het benoodigde voorzien;

aan een verzoek geheel voldoen ; iets met iets an-

ders gepaard doen gaan of vereenigen, tei in asn

aan\ pass.

/
""

CY S CV
Kiasn\ of <m.is»\KN.; vmasn\ of tem isn\ iets, zooals

een kopje, afwasschen; van iets zich reinigen; van

iemand of iets de Landen afwasschen, er niets mee

te doen willen hebben.

Y Q Qm ten \ zie [tei ihn w

ri i-nnrjasm\ kn. buffelvleesch aan kleine stukjes ge-

hakt en alleen maar met wat zout en lombok ge-

stoofd. — or)(vrmri^m\ sroto maken; vleesch tot

sroto toebereiden.

umnamns kn. 1. volgeladen, zijn volle lading of last

hebben, zwaar geladen, van een vaar- of voertuig

;

hoog zwanger, van een vrouvj. 2. wnasnj\ ten tei

-70 mi ij ofin\ni asn i\ middel, hulpmiddel; behoed-

middel; toovermiddel; werktuig; bouwstoffen; kos-

ten, onkosten; wat voor iets, bv. voor water op

zijn rijstveld, betaald moet worden. 3. Ar. \*
r&,

sjartd, kn. beding; vereischte, noodzakelijk ver-

tei i).)\ het is een vereischte dat.eischte. oji ni v^/
Q Q.(njiaji^ojinriasnn of tei ti asnkiari fi\ overladen, tot

zinkens toe geladen, tei <"n asn ten ? \ braakmiddel. —
te)n^n,:~n\ of tei ui t> ten \ voor iets als middel iets

aanwenden, iets van een middel voorzien, voor iets

een middel aanwenden om te maken, dat het wel

slagen mag; belasten, een belasting opleggen, a~m

*tï«sïi\ ook voor iets als noodzakelijk vereischte iets

stellen. — nn m isii n hii \ iets tot noodzakelijk ver-

eischte stellen. — tuim nn asnn\ wat voor iets be-

taald moet worden.

w<-nasnji\ 1. kn. vezels, plantvezels, bv. van de pi-

sangstruik, daar touw of doek van gemaakt wordt;

de vezels, de draad, van Jiout ; spindraad, spindra-

den, van den zijdeworm; streepje, aartje, bloed-

aartje in het oog. — 2. K.van xsn ruteip om op unji

en iMjtin 2. {vrg. tKi-teiisnte 3.) — 3. KI. van akten

3snn\ — teinnitenji\ 1. kn. met bloedaartjes zijn,

van een oog. 2. K. van m-idi^i en ten e? vi hii v

o— iomi«)\K. van tKiaruoji^jk\ en icrnnmmw

O Q T— mi :kv) nriasnjrs K. van tel tin irui (Kin en tel tin ,im \

— tuijinvasntmji^ k. van tei isn tlkki ^Atmjj\ — tei

Cl o
aTpj^nasnan^ K - van «-am<njiaJi^Aann\

tijiajiasnji kn. stroef; stroef gaan; moeijelijk gaan, bv.

van ergens binnen te komen, van iets door de keel

te krijgen of uit te brengen ; beklemd van de stem;

vast ergens in zitten, zoodat het moeijelijk er uit

te trekken is; in de keel blijven zitten, van wat

men zou willen zeggen; {pok gekneld, gewurgd. G.

0511

'

Vrg. £n teiasnji). — rrn tui ten ri mi \ iets stroef

maken.

tümi asn p kn. fijne kam om het hoofd mee te zuive-

e ei 7 .

.

O <, . O n O
ren {vrg. teini asr^/j bij ikjit)\ 2). asn oian ^arrt asnn

r O O O 7 7
of ten ^iKi,^f.ein-) asnjr\ een jonge komkommer van

de watang-soort, een augurk, tenteitei^n asn/j\ naam

van een rups, waarvan de aanraking sterke jeu-

king veroorzaakt.

9Ji^nasnji\ kn. naam van een heesterachtigen boom en

het blad daarvan.

tei r> '~n asn te kn . , tun tui aJiji\ KI. , het gerookt worden vanw
i O Cl

opium; bv. rj vm z rj is: i ioi teni t> rj ten in ri izi \ mijn

man rookt grof opium {zie ook bij ojimam asnjj):
—

temrjno ai^o., tun tei tei i\ ki., opium rooken, am-

fioen schuiven, door den rook van de aangestoken

tenriKn door een pijp op te slurpen. {Zie ook bij

teiriam tisnjj\ en vrg. tei ri^miten/j \ tcm'nnmasnn en

zi ui hn ). — teimi^i teji\ iemand opium te rooken
b^

O

'yi?,ten~n-n\ aanhouden

f)

geven. — rrn ri no asn nn hu \ iets, zooals zijn geld,

tot opium rooken bezigen, verrooken; iemand opi-

um doen rooken, aan 't opium rooken brengen.

tKifrjnmtisnjj kn. het slurpend in- of opgezogen of ge-

snoven worden {vrg. (Lirinitenfi en tei n nm m ?) .
—

teiiten-mosn^ slurpend in- of opzuigen, insluipen,

opslurpen, tem ri nn i isv/j ri

met de neus snuiven. — ttei teirin^t asiin \ poet. het

geluid van een gezuig of geslurp maken. — cli tmn

rinmtenji\ het inslurpen, opslurpen, enz.

o . O'S S
(Ki nn asn n \ 1. KW. zva. riteizrinmasn!i\ thii tei j\ w,o\

(uj^ojntrij en teiteiw 2. kn. met straaltjes in 't

rond spattend of gespreugd; sprenkeltje, in eenfig.

zin voor een weinig, bv. geld of berigt. {Zie ook bij

termKisnfi\).te.ini asn^ni asn n\ rondom of aanhoudend

stralend of spattend. •— tem -n ten \ kn. besprengen,

besprenkelen; bestralen; zva. bmjjtiw — asmni

asiir]iKn\ iets uitstralen, stralende van zich geven,
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verspreiden. fem <~n fenn nn asii ri arn \ iels , zooals een

tijding, al verder en verder verspreiden. — nj d
masn/i of it^i (&inmsnjj\ stralen, stralen schieten; iu

stralen springen of spatten, van water; het stralen

van de zon of maan van onder de kim; liet mor-

genrood. — cu)(Ki'-nnsi)jj\ naam van het gedeelte

van het dak van een groot Jav. huis rondom, de

aji/hnnmiuip en van de gaanderij daaronder; Lin-

nen-gaanderij {vrg . on (LD <n (E>i ~i \ en fexm <z-iq\). QW '•'

(utMimasnjj\ de gording onder aan de oji mini asnn\

(K!)
<-rms)iji\ 1. kvv. zva. (nojiz'nnizqsnjis 2. kn. fijne

strepen van licht of kleuren. ij nasn~mtch\ met

fijne roode strepen. 3. Ar. j$' 4WJ , kn. hoofdstuk van

den Koran. 4. oj., n. {> i nasnn\ k.) zva. niiii^

— nrinr) asn n\ poet. zva. ii n i > ; ?\ >.> i.i murui^

een brief schrijven.

(Kfjirj nsitn\ zva. a .• n i i
•

<r)(K}cn-nasn[\\K?i. gekleurde of vergulde rand, kring o/

streep om iets heen, zuo<>ls uut < /. —
i)i i ui ii n i n ) zva. ii i ii. y " '

>

;

/
i '" '/

'

een gekleurde raud om iets heen ma

nojiztn netlij i.\. straal, zooals van de zon-, ook van

water; stralende schijning van cru /ir/f; ook de

(meestal witte) zoom, raad of zelfkant p<

te stof (vrg. /'''/ nasnn). — nxnmt'n >u,n

bestralen, beschijnen; doen stralen. i.m/i i>ij m
aii wan/is een straal water krijgen, van sou-a J/s. —
ijijii'u ii'in) stralen, schijnen; (ook snel door

de lucht vliegen. G. Vrg. > i y maan)- — ijii'

m^ti> i~n il
j stralen ; ca benaming van sawahs, die

door waterleidingen gedeeltelijk van water voorzien

kunnen worden, in onderscheiding van

(m/j en cmrix?izchr)n\ \miuni<n<rut ^onajizm -masnanji

een straal water op zijn sawahs krijgen, zoodat men

die gedeeltelijk in de drooge moeson belouiven kan.

o . ^ a
aj]'rr}(isn\ of (Kim <hn \ KW. wagenmenner, voerman

(Skr. sdrathi. Vrg. arnojis); kn. olifantmenner,

kornak, axn ~n ^ ,£> ^>i feu \ hoofd van de kornaks van

den Vorst, cmrixm ? z?; um i_n\ het hoofd van al

de kornaks. — .unmirj un ta\ een olifant, ooi: zoel

jig. een kind of mensch , bestieren; ook fg. iemand

of iets verzorgen, bedienen, oppassen, er aanhou-

dend zorg voor dragen.

'O o o • o a
(KI ""T) feil \ Zie (!K) fel) \\

O^)m fel) \ KW

.

^3

de bijslaap, en een uitstekend krijgsman

(Skr. soerala , teeder; de bijslaap; en sjoératd,

heldenmoed); ook eign. van een Vorst van de Sin-

doe's, zoon van Djajadrata.

ajj mi isn\ zie bij ckii\\

(ka *-n feu (hi

\

kn. naam van een soort van ambtenaren ,

die voor den rijsiboiuo op de landen van den Vorst

moeten zorgen,

o jfenia%\ zie bij t*Jt\ 3.

' ' " '-
'/ '/ $

' /''"•• '1
'

-^'-
/
*jÜÏjUw.a!) isL*o >

naam van

de brug , die volgens het Mohammedaansche geloof

naar het doodenrijk leidt.

ii >ji ii,-i, zie ui<n'nzasn(&t\\

i i ;/ n>> il ; i\ of ii ïj i n : i\ KW. zva. ai i,i
f
n i i.t

i i >\ en naam van een pijl van Ardjoena (van cki

n\ en i n feu , n).

i i

>l
n > ij t 'u ? s of n i n ii i u i \ kn. een oudtijds gebrui-

kelijke tabakspijp met eeu bamboezen of houten

1 en een aarden kop; thans voor een groote

n ii' nimoi i. ii
j of _'/''/ ft tp. tabakspijp ; td. opium-

(vrg. i ii i ii. ii. ij hij ,iiiii:ij).— rnojjirjfehi

! langwerpig, van een fatsoen van huizen.

iiii kw. zva. i ii i i > en tJiarui\ (Skr. saharsa,

met genoegen, geneugte, genot).

iiii KW. zva. iiiii.ni\ (Skr. sjirsa, het hoofd);

(volgens G. een bloem (mogelijk naam van den

bloem, die in 7 Skr. sjirisa genoemd wordt. va.).

i i 1 1 1 i
j zit

i .i ii 1 1? i i ! zie bij ij ma yi

i i ni i\ 1. N., zie bij ni )\\ (2. kw. visch. G. Skr.

s dra sa, uit een meer komende, in een meer zich

ophoudende, pk.).

o . O
ij nii ki. van >i ii en van feV }fi^ ofiunxnarua\

zin van iemands woorden of van een brief (van

ij en ii i i Skr. soerasa, welsmakend, zoet;

en smaakvol, elegant, van een geschrift).

7.mï./n i\im:ij)\ of [ojioji%\ 1. KN. belegsel; be-

vloering, zooals met planken; plaveisel; émail, in-

legsel met goud , zilver of steenen; mozaïek; be-

legd, bevloerd, ingelegd, geëmailleerd; ook naam

van een batiksel: als mozaïek; en 2. algemeen ver-

spreid, bv. van een gerucht (vrg. 0Jinrn&ii>\). —
omizi.n r»mw;\ of m <~naj>?\ iets beleggen,

bevloeren; met goud, zilver of steenen inleggen;

plaveijen; émailleren. w knj;\ of K)3n^i^\

u hioj)?\ ook zva. x;t>.^7.>\ van een ba-
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tiksel. — ojiu&ioji^ belegd of ingelegd; en zva.

<n\aji<naji $\ kn. familjaar, vrij. — ojit^^ttioji ^\ op

een, faniiljare wijze, zich als iemand die familjaar

is, gedragend.

oJim.(Kiji\ JEur. sergeant (vrg. ojirinnajijnHiji).

^mï**q\kw. liefde, gunst (van (untv*ïr>\ met het voor-

voegsel (ki\\ Vrg. ojiud\).

ZiiVAan\KW. omtrek, bv. van de aarde. G. (Skr. ra-

sand, gordel, pk.; misschien voor (koojio^khi ^).

/ / . ... /
(k.iik.j\ zie bij ojiw

oji 71 oji Z\ zva. oji ojij\ maar harder.

7itu2ti^it)\ zie bit mtiw

\oji oji mi asii n\ zie uuiavinTb

o . o
•kitim(Ui/i\ zie OJini (ki .ik w

<Kj>nii(Kv\ KW. zva. (Kini<un,oJi^\ wjin^ïKHtma mi

ti \ sj&r.

(#«» (Kini\ en iw»\).

o . o
k? ti ,iu txj

<;
\ zie a, i iki oji ?t ; .;

nn

0JiaJiaJiji\ zie bij kikiojiji\

O • r.. o
<J^? «Tl (W ftóC <\ Zie b IJ (K 1 «T) (KI (tfC w

a
gf

Mi(èiasn ottti \ (Skr. sarasidja, een lotus); kn.m

nnojiae:\ of OJiniaJia^\ naam van de tvjeede ach-

terpoort van de Kraton te Soerakarta , oo& tjmiz

nnaji<&i(m genoemd.

^inr)tKT~n\ bijnaam van Batara Endra ; ooJc de he-

mel van Endra.

o o - o o . o o
!KiKim-it)\ of uinricKt om fi\ zie iasntKioruj\

o -o
™r kn. het snorren door de lucht van een me-

nigte pijlen.

ojkui\ en volgens de gewone uitspraak [ojiui\K^., oji

(U)\ kd., al, alles, geheel, volkomen (Skr. sarioa.

/ o
Vrg. tui tui \). tui oji coi rui \ geheel zwart, geheel in

t zwart gekleed. {9Ji(vioaiah.\ in alle opzigten on-

handig. tHh(ui(aiom(Kia<ri\ al wat gekocht wierd.

ui(una^(unm\ allerlei kostelijkheden. [OJitui

tui tunji \ 't is alles mis ; 't is al verkeerd.

Ml OJI

suitui\ 1. KW. zva. moouiuimji en ojiosiiw 2. KB. zva.

a^iui\ bv. (ki ui <ui tui run /)\ è. K. van oji(&i\ of om
<• c_/( co

/ . , / a o

co
i\ (vrg. ojiui\), bv. o^iui iuoji^\ K. van nant^ituv

(ui\ met olie; o~.iuicm^n(i<irifi(Mji\ al murmureren-

de; (ui ui cm mioj}^A.(isn~m(biuij\ al schreij ende en

klagende; (Kiui<n rei oji ti t&i oji (&ifi\ al glimlachende.

a^i.uim ui ihïtui <ui\ poet. al de benoodigdheden tot

den krijg.

[Oji oji \ zie tiKi.unw

IOJi7iui\ 0J (K,|«r)/no\ KN.; [OJI 71 (VI (lUiri tvi\ en CUl asu

{ojivj(vi\ overal in snoeren neerhangen, zooals van

ranken, lange bladen en spinrag (vrg. t)t7<on); en

veel beweging met de armen en handen maken, van

velen. — itKQ ti ui <lw mj\ ojinn ti ui ojvi anji of (Kinq

rn ui (tvi onji\ veel beweging met de armen en han-

den maken, ook van iemand , die drok gesticuleert

(vrg. (Krnihmasnanjj). — (mm ri (vi \ als neerhan-

gende snoeren; hangen te wapperen.

l oji7iuiz\ KN.; mi ioji ti tui

z

\ zva. Miasiiaji\ onder een

hoop verward raken; (zich buiten noodzakelijkheid

in gevaar begeven. G.).

[oji tui \ zie oji ui w

(kq ^ji 7j ui \ kn. zich aan iemand laten gelegen zijn,

zich om iemand bekreunen, belangstelling toonen.

— um rri7)ui\ met iemand op een vriendelijken

voet omgaan; iemand toespreken (vrg. tui ttij tun tt\>

ajh\). — <m tui ttiTi iui\ zich vriendelijk jegens iemand

gedragen; iemand aanspreken.

Ti [tui Ti tui %\ of tui Ti n-i Ti ui ^\ KN. in kleine spruiten of

waterleidingen zich verspreiden , van water.— ti ki

77 tui ^ om anji of ajiri'rinn ui ^ un on ,i \ spruit van een

rivier; kleine waterleiding.

oji -rj ui (Hijj\ zva. o^in^?(un(Kin\

(U)tui(Kiajinri\ naam van de hoofdplaats vanden Vorst

van Tidjomoerti.

cufriiuinn\ zie bij ajimw

ioj)ui(lo(j\ zie [OJi(viasnji\

(ki «ti oji on \ kw. zva. ui &ci(ia-t)\ (van (ki ti \ en ui xci \ )

.

tui ti 77 tui do \ of (un aai (umi tj ui on \ KN. diamantslijper,

juwelier. — o?i ti 77 ui tui \ diamant slijpen. — turn

m 71 ui Tiaxi urn -jn 71 (hki\ een steen doen of laten slij-

pen , aan een juwelier tot bewerking geven, ^t? ah

(Kioqnirnuiiuu zva. oji na ni 77 ui tui \ waarschijnlijk

o o
een schrijffout voor oanoxituioqaxi^riTiuiaxi^

[OJitüiosnji of tui *£ (3 asn/)\ ook wel ^ui cuiji\KTii .
naain

van een jonge <uria3i\ waarvan het kriel in menigte

in ondiepe rivieren gevonden wordt en van een

o O o O
krivlugge beweeglijkheid is. [ojiuï <isn i^ui asn/j\ Krie-

len, wemelen, in menigte zich ergens bewegen (vrg.

\^KYilui(isriji). (ua3ï[M<viasn/i\ overal krielen of we-

melen. — [o3(Q asp a<y^\ in onophoudelijke beweging,
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zooals van een menigte ergens rondvliegende vo-

gels of in een hamer rondloopende honden.

(nuKizriiu}2(ibnj\KN. haartjes of ruwe vezels, waarmee

iets bedekt is; harig, ruig, borstelig. iuia?n<n a^iz

rnaj)za5rin\ overal met haartjes of ruwe vezels. <ri h.u

ni aj)i<r) isn u^zrinji2asnn\ borstelig, tui rnri (ti _y*2 rn (ui

a^yi\ naam van een soort, van kleine mangga.

o o o CV o o o
\oji v) ten \ KN. ; xm (hm asn asn l^a tui asn \ naam van een

lijzonder en zeldzaam soort van berkoetoet (vrg.

a o o .

uui\ en tut(i>n\).

o
Mjtï <n mi apè.\ zie (Kj)nr)xrn xuw
o o o o

\aj) V) run \ zie a^i V) run \

tjr],v).run\ 1. KN., ruxnrntanmnsKl., een wijde broek

tot over de knieën (vrg. thniri ipi i~ni). 2. kx., ooi

trutm\K.l., een broek tot aan de enkels, ecu panta-

lon (Ar. jj.^j, serwdl).

en ukiz i i n ii i - n i i ii
1
1 uf ti > i? < i ij n i ^-i> >j i i? i)

1

1

kn. spr. ruw, ongemanierd, in het spreken.

<Kjinia_) l< ili\ naam van een wapentuig in de B

joeda (van a^i'-n\ en i ii . c m ).

iiKiritvt hhi (htji oj ii n n i i ui i,i )> zie (jij i ui «V

(KnnrtintunLHiiiHTns zie bij i ni i i

IOJ).lJ)\ KN.; jiiii'i. zva. M<Ót\ van hisryri — / i

u&taj)\ of i i 1 1 i'i duidelijk zien ofte zien.

\qji xji \ of oj) -iiajj\ kw. zva. icti Vj w — i <W7 o \ of on-n

ajj\ zva. tun T.miw — i.Mirti\ of WM ii i i zva.

(uniEti'rixn\\ (jcmajLcei kx. zich in iets, bv. in de
co d I

beraadslagingen of het werk van anderen, mee in-

mengen. — iii-iiii.)) kx. een ontmoeting heb-

ben, bv. met een tijger in het woud', iemand in 't

voorbijgaan ontmoeten op weg ; omgang of verkeer

hebben met iemand, of met andere volken door

handelsverkeer ; met iemand in betrekking staan

door genootschap.

(ck)>:)\ KN.; 0Jiuwiij)\ of ,9.7 £7^7 l.i \ zacht waaijen,

ruischen of suizen, van den wind; (ook geraakt,

getroffen. G-. Vrg. {M&h )•

{0;j.iji\ kn.; MÜ^i'n of mu^^ bij afwisse-

ling hoorbaar en niet hoorbaar, onduidelijk hoor-

baar van een suizend geluid (vrg. m t»\).

(oj) o\ of 9o?TT|«a\KN. suizend gegons, zooals van een

vliegende bij (vrg. [r.jrh). <uiabuaJinrtaJi\ overal sui-

zen of gonzen, zooals van veel kogels in de lucht.

— (ui\jenajt\ suizend gonzen; suizen, van de ooren.

(3j?'o\ of ojinnajts kn. naam van een distrikt. — oji

^?o,v ruischen, vanden wind door een opening

(vrg. [<M<vi^ en \0J)(Ui\).

<ri tui z ti ili i \ KN. ; ri {jam z nr\ iui z \ en n^i ri uetn ri oji z\ door-

zigtig , doorluchtig , met grootere of kleinere gaten

,

daar men doorheen kan zien of die licht doorlaten;

ergens licht in krijgen, iets beginnen te vatten,

van het hart (vrg. \QJiaji\ en r«5»/u>\).

t(Ki rv) ^n \ N. , hi hi h n xiiji \ k. , een ergens gevonden lijk

met teekens van mishandeling (waarschijnlijk van

\oji\ 2., en ?l;t>\ voor (cirum\).

n.jnin tut hii\ kn. zva. h,j ~n ,7h).tu\ (Skr. soeraló-

ka, de verblijfplaats van de henielingen, de hemel

van Indra; van o^^n\ en <n<rvnaai\).

i i-i) ui tn\ kx. het verblijf van de goden en heme-

lingen, de hemel van Batara Endra(5£r. s o er dia-

ja, de heilige berg Méroe aan het einde van de

aarde, de verblijfplaats van de goden; de hemel;

va ii ii n\ ea aruiOA/iw f rg. i ) >>ni 7uza<n\ en >i

om).

i / i ; ). zva. i i > i i m\ en grondvorm van (tma^t hjijj\

i
J - i

J

k. van in/ i: ij — ; ir) .? hn/j\ kn. gelukkig in

zijn ondernemingen, wien alles gelukt wat hij bij

de baud neemt; ook gelukkig van een hengel of

vischnet, daar men veel mee vangt. ntóizMOJi^Ji

iij een gelukskind, gelukkig jager of visscher.

; / li kW. zva. i tj rui\ (Skr. sarpa, slang, serpent).

ii n l;i kx. 1. onderzetsel, breed maar laag voetstuk,

onder iets (vrg. i y / Jtwnn en cmétntnaay — 2.

ontbijt; ontbijten, zich ontnuchteren (vrg. rnMnit&i

hui). — 3. naam van een boozen geest, die bij

zuigelingen een soort van stuipen veroorzaakt, rut

nrmjinrt lm, de sarap-ziekte, genoemd, verschillend

van tui v) 70 7 w <ri cm i r> th z .1^1 -n xjijj\ naam van een

blad dat tot genezing van de sarap-ziekte gebruikt

wordt , en op het vjater drijvende met den mond

opgekapt (tnyioJi'-nscnji) moet worden. a^i r~nr)(Lj}ah\

gewijzigde pokken, of een soort daarvan, bij kleine

kinderen. — zwnajia', zva. rrnnnvrnj\ — mn nn
'ir

oj)~ji\ aan iets een onderzetsel geven; iemand te

ontbijten geven. — Tzmnnaji^iriurw iets tot onder-

zetsel maken. — aji^n(ui~JiiHia\ wat tot ontbijt ge-

bruikt wordt; met elkander ontbijten. — ctjm^iui^i

tKi,p door de sarapziekte aangetast,

xjun kw. een enkele. G. — zmiuiui/p zva. .on

T> lui/j of rrm ^n isnji\
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|\ Ar.
, %}j\ j, ,, kn. een afstammeling van Mo-

hammed, een Mohammedaansch. edelman.

(Ki nri (u)n\ zie (fjinriajiji\ — tmn ni rui -^i \ of ium (Li -jf\

kn. iets met ££» <2W# <?ƒ anderen wisscher ligt <?ƒ

voorzigtig afvegen, er de stof afnemen.

O
(ki mi (ljiji\ zie o-ji ni (uiji\

imtim^\kn. houten dakpan; met houten dakpannen,

van een huis. [nsiitui ^.nn cui[i\iosiioji ^kno ojijj\ benaming van eenze-

Jcere wijze van het te droogen zetten van de padi.

— (cm^na-nji\ een huis met sirappen dekken.

h.1 mi (lij]\ kn. stil, gestild, gedompt, gesust, geblust,

bv. van een brand; gelescht, van dorst; stil gewor-

den, van een zaak, daar niet meer van gesproken

wordt; tot rust gekomen ; stil worden; zwijgen {vrg.

o O v O o /. o O o ,

(K) tut t&ijj ) . (K.) (i^i (ui (Liji \ of auïi ae: (ki (ki (ui ui/i \ too -

verformulier om iemaud in slaap te brengen, (uituuiq

(Ki tui 77 (Li

2

flsj) ^ \ de tijd waarop de kinderen te rust

gaan, de voornacht tusschen 8 en 9 uur. ojioah^cki

cuirri(Laz\ {poet. .iK-.rxïx) de tijd waarop de menschen

te rust gaan, de voornacht tusschen 10 en 11 uur.

— (cm tui (uiji\ iets stillen, dompen, blusschen, sus-

sen, tot rust brengen. — tuin tui (ui ~^i \ mv., en

iemand door een tooverformulier in slaap brengen.

mi (ha/j mi (uiji\ het stillen, enz. a^N

C) o
zva. (kiiki (ui (ui/j\

O,
ajinriojins n., I., (ki -n (Li n\ K., het ergens ingaan; in-

gang van een woning ; ondergaan, ondergang van

zon ofmaan; zonsondergang, avondschemering^^.

(ui(ui-~i(ui/i en mi tuiasn—,! (uiasiiji). Somtijds wordt

(uiji ook wel Krama gebruikt. 'M*"*!

aji<i*?%(L7i(Hyi\ zijn ingaan in (overgang tot) den

staat der afgescheidenheid. mn mi mi ~ji <n ikhmti\(ui/)\

tegen zonsondergang. (Kinq(u^n^(uin\ al ver in de

avondschemering. — n^iri
rri(ui-^i\ (cm no aji -^i \ er-

gens ingaan, zooals een draad in het oog van een

naald; in iemand gaan huizen of varen, van een

geest, (frnn^ini (ui^i an/i\ (kikki tui (ui-^ia-nji\ iets bin-

nen krijgen; door den ondergang van de zon ofmaan

overvallen worden; ook bezeten, en in dezen zin

ook wel (uiicKin^cui-jianji in Krama {vrg. (Knnoiurrï

(ckhij). — (Kit^inrt (uin\ (KjitEJinr, (uiji\ ergens , bv.

een deur, of door het oog van een naald , ingaan;

ondergaan, van een gesternte; verdwijnen, onzigt-

baar worden iwii (Kii no cui/i\ (fni (ki Ti (uiji \ geheel

uitgegeven, verteerd of verbruikt worden.

zoeken te mogen weten.

II. N. , iKi (ui ajiji\ en ook wel, als het met na-

druk uitgesproken wordt, (Uim(ui/]\ k. , kennis,

het kennen van iets; bekendheid met een zaak;

verstand, begrip, van een zaak; te verstaan, te be-

grijpen, te rekenen als {vrg. xmcuixAj^ ajnSn\ en

<r^(W(ai). (unr^(ai^(K/inrj(uijt\ kennis geven aan iemand,

«ji\ naar mijn weten.

asnon ^i
a^i

-yi (mjj\ zonder te weten waarvoor (waar-

voor te rekenen), (kij-n

^

oji -^i \ te rekenen, als het

ware. (ki ni mi -^i na na uu asii aji(io(hn\ om als 't ware

tot kornak te dienen, ikkui tui^iui (uiji\ zie bij iun

cujiojijl). — aj
l\

(

^l
n
l\

(
\ajl

x <M feï <Ly? <lAtf N bekend met

iets; met iets bekend zijn, iets kennen, weten, be-

merken, verstaan, begrijpen; te verstaan, te begrij-

pen, te rekenen als; voor, zooals geldofgeldschuld

voor iets dat men gekocht heeft; ook tot bewijs van

(zoodat men begrijpt dat...), an-ri rui eji n~> (ui/i\ nog

onbekend aan iemand, (ui oji r^i m tui\ zooveel {of

zoovel ) ik weet. motio ~ji na na tui tlh myi \ om als

't ware mijn gevolmagtigde te zijn. arn ^tkkjj (ej ttj

ri(ui-^i\ niet in verhouding {tot iets daar het bij

behoort). — xminriaji ~ji\ aan mi cu~^i\ ook wel (cm

cEini aji^i\ (urn (Ei (ui rui -^i \ iets kennen, weten, ver-

staan ; van iets kennis dragen ; met iets of iemand

bekend zijn; ook in evenredige verhouding met iets,

dat er bij behoort. — (ciTinoiui-jirnturix (cin(ui(ui-ui

(Kn(Hifi\ ook wel (cm (B.1 nr\

'

{

(Ui —i nrt urn \ (cm t&i (ui tui ~->i

(Kii.ui^ iets te kennen ofte verstaan geven, doen

begrijpen, verstaanbaar maken; iemand iets doen

begrijpen, aan het verstand brengen, met iets be-

kend maken; ook iets voor iets rekenen, bv. voor

koopprijs of schadeloosstelling. — mmti oji -jukiji\

(ku (Kimi (ui ~ji <hiji\ wat iemand weet, zijn kennis en

wetenschap ; en met een ander of met elkander af-

rekenen, (hn asn cun ash azi an -jïi (ki oji tti <l/i -~^i chtji \ met

elkander afrekenen en vereffenen.

(Kn^nioJi cm n zie a^i nn ren ctvi \\

tojiiui asïijj\ kn. het tegelijk geraakt worden met andere

voorwerpen, waarop met een worp, schot of slag

gedoeld wordt; fig. het voorkomen van iemand, dat

uit alles van hem op te maken is. — [xxii tun asnn\

iets van een mensch uit alles wat van hem te zien

of te merken is , opmaken.

(5<?o «sm^nkn. slurp. — ((uiriajiasnn\ slurpen; ook heel
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vroeg in den morgen ergens heengaan, zoodat men

voor zonsopgang aankomt, tvat als iets onbeleefds

beschouwd wordt (vrg. lSi"Ll/ls' , l)-

(Kj^ri iuiasn\ bijnaam van Batara Endra (Skr. Soe~

rapati, van o^m\ en ajiasn\).

Mm«j?^/n\ kn. benaming van de déwa's en wida-

daris in de Soera-laja (za?nenstelling van i in^

en mn 3ji^i.ni\).

o O o . o O o
1 I LI 11(H1\ Zie \OJI > 1 LILlW

(oj) ia ? \ (rrn iwi ^ \ zie a.i wi ^ w

on cki z ia asn /i\ zie %Ji(njiamn\

ojin^&ndjis (sar a-dadoe) Port. soldado, soldaat

(vrg. a.iniLiij). Kinuii?:iiiirj\ soldaten of

zoo iets.

,ii i
-

1 of iii kn. welgevallen, mei welgevallen, met

genoegen, bc. iets zien of hooren; ook instem-

men met iets, ongeveer zva. nojtfnarmt (van

tK)\ en 'ii' • vrg. ook > * < ; en i i • ij), ij i n> n

./? ; : in i n , .. ij ii hem niet welgevallig zijn. —
aoiji.'ii in iets welgevallen hebben, wnaxtm

(Ln.i n i ii mei bij elkander zijn, van geu-

ten op een feest.

,) ii) > i' i . kw. zva. Lu
\

(un (Skr. saródja, een lotns); kn. voltallig, en

KW. zva. i.ii 1 1 ii i ii i 1 1 i ii i Cii 1 1 i n

zoo dat Diets ontbreekt. Zoo ook j mm; mtm >.

)

\ LI

'yv

i i i.n ~i ii ii > i c of i i i i in - / \
• ij > i i i . vol-

tallig bij elkander, zoodat er niemand ontbreekt;

volledig van alles voorzien zijn; ooi: van iemand

die al zijn naaste familie bij elkander in leven heeft.

ikm-<t,m\kn. schrander, vernuftig, ingenieus; een phi-

losoof (<Skr. sardjana, makend, scheppend. Vrg.

hu i i > ; ii iii, schran-

derheid, vernuft; philosophie.

:/'.'/

iijirtCM'^. zva. vn Lu i n i] ij>?\ (van ?)"m voor

fl.?7K)T)\ en (ltyVj<VM\).

(kniKUM ?-.7\ van een Kaïcische zang ie ijs in

de Barna.

o oM n?\KW. zva. nsn ixj\ iimz xi * xii ?,7? ;- li ki tai ui

«5ï?,9 en ki xn e-j mi ~n xi \ (oir. sj r aj a , sj r aj a

en dsjraja, steun, toevlugt, bescherming); kx.,

(f70?7 u7?.jo )nKD., iemand wiens bijstand en bescher-

ming ingeroepen wordt tegen een vijand, htijm

>ii?\ te hulp komen tot bescherming tegen een

vijand.

(KI tl? \ K) IK)
j of KKLL1\ eil KI 77,117 KW. ZVa. Ki LH\

ffc. 7 VI \ (Lil 7,7? 77 77 \ en OJÏIVinil (UI \\ \ (L71 (Klm,LL)(Kl

ki £?\ spr.

iKnvu\ 1. kw. zva. 9^vf«nvf«n\ ook wel als Krama

in gebruik (Skr. s o érja). 2. KI. van majn\ (vrg.

ui i.i ki ). -7^7^*77 ,7.) ii? \ de Zonnegod, gji\cuui ri <kvz

n ii \ kn. brandglas (Skr. soérj akdnta, een edel-

gesteente, kristal, gew. van een fabelachtigen steen

met fabelachtige eigenschappen). — o<n <kj.tu n nz

(m\KW. door zon of maan beschenen, un (Ki (lu m ia z

S~' a S
.i i • i n i.i i ikiki\ spr. — ? ) ji?(7i7.?\Kl. van ^itm

/ Q .
fl-7?N 7-7; 111)1. ??\ KI. Van -777.77N Of Van (Lil'Yl

iqajnooji of x ? n ij i » ?? ?^?7\ gelaat, gelaatstrekken.

> ? » i ii i v zie Tim.

M 'MM ZVa. I ) 7? M7W

) > ij n in i.>
j

1. ki., zie bij ?7? ?7,w 2. Uur. ser-v "/'/^

geant (vrg. i ? > 1 1.> ? ).

i'

I

i>> Li in >\ Ar. ^jo'o-a*»» Svrisch.

ii 'i in ii kn. benaming van regterlijke beambten.

die gezonden vonten om regtszaken ie onderzoeken;

ook naam van een fabelachtig beest, een slang met

i mensehenhoofd , en van een /?» m?\ — x:m-n

iiiii als S eda dienst doen; en zva. anasn

>

i i 1 1 1 o

/ . /
i i m zw i i 1 1 1 >

i i in i i ii
j

kn. scheurbuik, erge spruw (vrg. tncrnz

- / en naam

scheurbuik.

een geneesmiddel tegen het

) i i ii i zie i i iu\\

77 ) lij M ; / 11 1 KN".; 1) ? ? 7? 117 77 777 ^b» T7 XL.1 rmjl en Ij I )

ui n ui -dj in in j wankel, bouwvallig; wankel

staan of wankelend gaan, van zwakte (vrg. rj-ntLi

ij mij i l> Hl])- L) Lu ïj Kir) LD m/J OJ (UlLliTjl)

ui hij overal wankel of waggelend.SS ,
.i.-K. KW. zva. un asntun asn\ 77 l^c z 11 om on ,7 of njn

en lui > ij m ki 1 en xn kici<); kn. een geschenk om

daarmee een gunst te verwerven (Skr. sjarma,

hulp, baat, bescherming, pk. Vrg. -rivrns). niu

ii l ï 1 7 ) m ir o'? v op de kant van een ravijn dansen;

spr. voor iets gevaarlijks doen, zich in gevaar stel-

len. — (cm o7?j iemand door een geschenk voor

zich trachten te winnen.

KI 7_? dl 7 7J777 L? (.) Cil UI 7_? \ 1 KI 7 K. , Zie (KT) 117 ? \\

j.)77c)' kt., zie i-l 1 ]] Lii Lj im^i-n ^\ kn. r/<?

benaming van de hoeveelheid opium, die telkens op

aanvraag door het Gouvernement tegen eenvermin-
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derde prijs aan den pachter verstrekt wordt {vrg.

asnamaan bij abi>xm\). oji na tui^ma tEyj\ KN. aan t

, .... o o O « o
begieten zijn. o^m <&? ^fkni iei ajut (ei n^ spr. — (inTm

£M\KN. «>fo begieten {vrg. oji oji>m \ ) ; oo£ blusschen,

uitblusschen , lesschen. {Vrg. (cmajKuin). — asinm

(ei\ mv.; en ki. ##?£ asi <ui (kji ^&.\\ U
KI. 27«« (ui ctnoji ^a im /j\

a -, a O n
oji(ukbiji\ 1. KAV. 2#<z. (KjKijkeiji en iKnnaajins ó. KN.

achter de wolken gedoken, «;#rc ate zcw o/* }«««»

(p/y. ajim.(EAji). (K'i (u (ei ^i(u> (sui\ kw. het wegdui-

ken (ondergaan) van de zon.

<Kfi(ui<Eijj\ kn. verdonkerd, getaand, van een glans;

verbleekt, vaal, daar de glans af is; van Meeren

{vrg. aaiajKEin). — asni (ui ipi ai aai \ iets verdonkeren,

doen tanen, den glans of luister doen verliezen

,

doen verbleeken, vaal maken.

[aJi iei ito ni s een benaming van Ifahispati.

(tK/)iEi^i\ of oj)no(&i^ji\KN. benaming van een viertal

danseressen van den Vorst; een dans die door deze

vier danseressen wordt uitgevoerd {vrg. (criaaiajui\).

mtio^iot^no. plint, zooals boven en onder rond-

om een Javaansche bedstee; drempel onder een

deur {vrg. asnai (ei^i^\).

<^?T)(E7_/7iio
/

fl\KN. een touw met ludsen, dat aan een

boom vastgemaald wordt, om de voeten in de lud-

sen te zetten en zoo in den boom te /dimmen.

<n asn z ceji oji <~n csji ~ji aa n\ een zalf of smeersel van

kurkema en natte schelpkalk bereid, (ei (ei (ki na ceji ~ji

aan\ in eens toenemen en erg worden, van een nie-

tig wondje aan een been of voet. — oom^ncBi-Ji

aan\ bij het knippen of snijden buiten de regte rig-

ting of een streep gaan ; ook zich van een touw

met ludsen bedienen bij het beklimmen van een

boom.

o O . a O
[(ki (Ei -^i axin\ zie uk>i (ei -jiasnn\

ai uki ai ie/i ~? &n n of ckji tl na ai <ei ^ j aan \ zva. ai [(ki rn (El ~Ji

asnji\ — ai [asm nri (ei ~ji oxiji\ iets voor een oogenblik

leenen ofte leen vragen; en zva. 01(1x1101 (ei~.j asn n\

ari \ojiz ai (ei -~n z axui\ kn. onkruid {vrg. ixsiasiaaiaijiaaji).

— aj [ojit
tj (ei -jiz tip na n\ plaats waar veel onkruid

groeit.

o O ~ a C) / o O r
[a^itEi-^i asnn of \aji (Ei ~ji ajnn\ KN. ; lasm (ei ~ji asnn of

[nn (ei ^i (ian\ verwarren, van een touw of iets der-

gelijks om de beenen of voeten, aai ui^i (ei ~,i asnn of

a,n uk.i (ei ^iaxin\ verward raken in iets , van de voeten.

ajntrj((Eir](c;riasn/} en (ehet%(£ bij a%nï ). — aai

Cl

oj i^r] iei ^i asn/]\ kn.; niixamai (ei-^ji asnn\ schampen,

uitschampen, afschampen; schampend langs of over

iets heengaan en het raken; iemand een schamp-

scheut geven, door zijdelings van hem te spreken {vrg.

I"?

on \%yn (ei^ji asnj^\ een schamp ofschampscheut krijgen

(Ma^ioi^\KN. verminderen, verbrokkelen {vrg.

(rj (Ea^iaw/j). — (crn (Ei ^ji cruin\ van iets een weinig

afnemen, afbrokkelen. — aai tui iei Si auin\ vermin-

derd. — (Kt[(Ei ~ji (ri'i aa n\ het afgenomene, afa-ebrok-

kelde, gedeelte of stukje, oji iko ceji ~ui trui aan\ stuk-

ken en brokken.

(KJi(uitEa~,i (Win \ zie bij oji (ei ~ji rvi/j \

{oji(ei^i\ of (uini(EiJji\ kn. een wapen of scherp ge-

reedschap of stok, waarmee naar iemand of een

beest in een regte horizontale rigting gesmeten

wordt; en naam van een soort van werpspies in

den ouden tijd {vrg. qji oji asnn en riasiizaidJizaain).

— (<vm(Ei-J:i\ iemand met een scherp werktuig of

stok in een regte horizontale rigting gooijen; met

een sërampang werpen.

(Kn(Efi~ji\ kn. ; (t?r? (ei ^1 \ met iets goed voortmaken,

(kji_ (ei ~ji (d aan\ spoed ma-
e

iets goed doorzetten,

ken, met spoed.

\(kji(eiJji\ of oji na (Ei ~ji kn. een om de voeten of po

ten gebonden touw. — (vui(ei~jj\ iemand de voe

ten of een beest de poten binden

met de voeten in iets verwikkeld of verward gera-

ken {vrg. aai ukji (ei—i asnn).

O o
aaiuK/i (ei~ji\

Qj}na>Ei\ zva. (ki
ca L

a

o
ni (ei \\

CO

ajina (Eis KN. naam van het voorportaal van de groote

moskee te Soerakarta en Djokjokarta, en van de

priesterlijke regtbank, die daar gehouden wordt.

(aj)(Ei;\ of wtimmkw, zva. (un(Ei?\\ — ikji,
;
(ei iei ? \OoV J ca s ca^ (j^ca^

of (Kn (Eina (ei %\ naar overal verbreid; zich versprei-

den, verder uitbreiden of uitstrekken; epidemisch,

van een ziekte; verder. — (jcm isi qajn\ of (cinna

(Ei ?(imi\ zich over den omtrek verspreiden, bv. van

een geur; over iets of tot iels zich uitbreiden of

uitstrekken; overstroomen , bedekken; ergens heer-

senen, van een ziekte; algemeen gezag uitoefenen

(vrq. (Eini(Ea?ajns). — aaiia^i (En ?\ algemeen ge-

bruikt worden, bv. van een weg. tun to aai [oji ifi %

\

weinig in gebruik zijn, zelden voorkomen, van een

woord of zangwijze.
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i
(Ki) iei (ci on , of i(K) <si cm (Ki \ oo Ie itK) (ld ia a-t i \ KN. naamO «a, J v^> «a, vJ> "a.

(Mè\KN. omsluiting, al wat dient om iets te omslui-

ten of in te sluiten (Hoogd. Einfassung, Fransch

enclosure), zooals een stuk hout in een te wijd

ff
at van een krisscheé , waarin dan een nieuw gat

geboord wordt, om er een kris in vast te steken;

invatting van een bron; omtuining van een boom-

pje; door een omsluiting van rasterwerk gemaakte

val voor tijgers of wilde varkens. — (cm (Èi on \

iets omsluiten, een boompje omtuinen, voor een tij-

ger of wild varken door omrastering een val maken.

o 7 o O o
. . Of (KI i&)(O)0

«*.

van de noorder buite?ipoort van het binnenste van

de kraton, het hof van den Vorst, waarbij een

(cm (ui) asri (tn rii de wacht heeft ; ook naam van een

fijnen, lekkeren zeevisch (van uki\ 2., en (E>i(&on\

wachten). — uKorei (o on on)&q^Jï^ de zuider Sri-

manganti.

cu) cm/j v zie a^) iu) orry)\

(titojizcmn of mr) r) uki) 2 amjj\ ook wel (unr)[(Krizcmj)\lk'S.

ergens neerkomen, teregt of teland komen, van iets

dat een gang of vaart had, zooals met de voeten

of met de billen op den grond.— icm rnm z cm rn kii\

iets ergens neer, teregt of teland doen komen; met

een schip ergens binnenvallen of binnenloopen.

oj)T)cmn\ 1. KW. zva. tut tn no z on \ en wow 2. KN.

naam van een venijnig stekend insect, dat zich in

den grond ophoudt.

cu) nrjamji\ kn.; mii-rjam/jx met een voet of poot over

den grond strijken of slepen; sleepvoeten. (KnaJtnrt

<rr)ji\ ace. passief.

oj)iu)arry] of ojxmji kn. vervolging in regten, gereg-

telijke dagvaarding. — xnn cld cmjj\ en poet. ik) (u

<rnjj\ (Kiem f) of (un cki cmn\ aandringen, voortdring-

en, voortdrijven (vrg. run fci tui omn) ; iemand in reg-

ten vervolgen, dagvaarden. (unoncm-xion cm^ van

weerskanten op elkander aandringen, kd (ki cm ~sn '<ea

niosn\ door den wind voortgedreven. o5) kr tu) cmjj\

met haast.— <cm (V)cmrnon)\ op iets doen aandring-

en;; op bespoediging van iets aandringen. — (ki i

O O O
cm/j\ KW. zva. (Lon rei tui cm n\ an (Ei) (u> cmjj\ cm (EQfici

cmj en otioj (ki,i\ — oj) (U)cmonj)\ ingestelde ver-

volging in regten, dagvaarding; ook de dunne dar-

men van een beest. — cui (ko oj) cm n \ vervolging in

regten.

CKDirtcmn^

jjcmji^

kn. trippelende, of liever dansende, gang

van een daarop gedresseerd paard. — !cn)nacmj\

trippelend dansen, van een paard. — a^nr-ncm

cnom\ een paard trippelend laten dansen. — aj)a3

'Jitow zóó rijden, dat men zijn paard al trip-

pelend en dansend doet gaan.

r)Mzr)n^zcmj)\YJ\. sleutel. Zoo ook rn(Kf)zrnnnzcmxr)n\

(vrg. (n oj) z m cm z (kïij en rn (ko z oj) \) ; ook zva. niKiz

rnmzocr^^ — ni(cmzrnniz cmji\ iets schuiven, voor

zich heen schuiven, van zich afschuiven; (vrg. tem

-n ) ; en iets , zooals een kist , of een slot , met een

sleutel openmaken. — rnxxnzrnnnzcmrnoar)\ iets van

zich afstooten. — rnij)zrnnizcmonj)\ schuif, schuif-

plank; (ook schuiflade of laadje. J. Vrg.onnruiztnnm

ot)(kt^); wisseltoetsen of wisselketels van een gam-

bang of bonang , om het instrument op een ver-

schillende toon te stemmen. rnr&)ag:rn(Kr)zrnnozrm(K)j}\

een schuiftafel.

ojjcm\ kw. verdwenen, onzigtbaar. G. (misschien verb.

van (K)cm\).

O o
cmiK)\ zie bij (kotiw

o o a„

o. 'Ocm (ha itn cki\j)\

o o cu O
(KI B"((Kt au (Ki \ en [OJ) cm <k? (Ci onjj \ zva. uki cm on ,<y

u)j)cm(KÏ\ kn. naam van een kleinen, zwarten vogel,

zoo groot als een lijster, met gespleten staart,

waarvan het vriendelijk , eenigzins treurig geluid

op eenzame plaatsen bij tusschenpoozen den halven

nacht door, als het stil weer is, gehoord wordt

(van [0J)\ Z., en cm(Ki\). — uKacni ski ost iki /j\ onet-

fen, bv. van een ruwen steen; ook van schrift, als

de letters van een regel ongelijk van grootte zijn.

(ki nn cm ooi n of i(Kicm(Kr)j}\K'N. een fiks, knap voorko-

men hebben, van een man.

rn uKo z rn cm z «snjl^ zie bij rn toZiz rn cm z asnj)\

i,ik) cm on) \ eign. van een zoon van Batara Wisnoe

(waarschijnlijk verbastering van Sj ripati, d. i.

Wisnoe zelf. pk.).

(Kicmcuj) of oj) cui cm tu) n\ kn. vlijtig, ijverig, arbeid-

zaam; vlijt; iets met lust verrigten (van (uicmruyj

O o O G) O O
vrg. asr)car)m\ asn cru rn asn ik;j\ ajjjrnanj en ajinp

b*

(Th')jj\). — (crr^cm (U) rn(KY)\

sporen , tot den arbeid aanzetten.— oji

zich als vlijtig of arbeidzaam voordoen

tot vlijt aan-

O
(E/i m)cm (u)ji\

d̂aarvan.

)nncnn\ KN. 1. zva. (Kim cuiii\ 2. — 2. zoo diep ge-
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laden, dat het maar even boven het water uitkomt,

van een vaartuig (vrg. ajimasn/t). — xnnnKcnjs

naar iets, dat op het water drijft, van onder of bo-

ven het water happen , iets of iemand ophappen of

weghappen, van een visch of kaaiman; ook naar

iets happen , zooals van een tijger naar een slang

{vrg. jj) (n oji z myt en asm rt a_n z arn n) ; even boven het

water uitkomen, van een vaartuig.

°
i O n .

ajinr)07nn\ JL. KI., zie om ut asti n\ Z. Ar. KN. zva. tut

O ;.

[iK^iun\ ook t&jitui\ 1. kw. zva. ojmr* 2. [aj)ian\ of

w^^CT^ kn. geluid, een geluid voortbrengen (vrg.

(Kia7n(ui\). asvan^i (riajm rrta7iir)<rr)Z\ of art asn z asn

optut) tui -n asn \ zonder een woord te spreken.

(K^x7n\K.w. zva. <n asn rn asn (kj)ji\ (een wrok tegen iemand

voeden. G.). — aj)(E^(i7n\ zva. asnrtiEiaiasntKtn en

(zianmw

(Kjim\ of ik pi ijjo \ KN. naam van een soort van

dikke brij van gehakt vleesch: haché (Pers. sj oer-

ba, pap, soep).

ajinnan\ zie (o^iirnw

(tJinr)(cn\ of (Knma7n\ 1. kn. een soort van koekjes,

als onze plaatkoeken, met kokosmelk beslagen. 3.

(Kim nm \ kw. de sterren. G. (Skr. soerabi, zoet,

aangenaam, bevallig, enz. En under ajimazns zie

bij TKtrm).

w r~nx;ii\ zie (Kinoamw
1
CV
iKi fc7)rhnj]\ kn. turband, tulband, zooals de Arabieren

dragen (vrg. ilv (km asnjt en aiïjyt-).

oo,^?(io^\ of (K^én asnn\ kn. het waaijen of wind ma-

ken van een fladderend kleed; een voorbijgaande

geur of lucht (vrg. lajiKmasnn en (hrnasïi astijj bij am

Ci
s O j. o • o .

asn asnjt\). — (ut ^i xrn asn n of oji tz^.uv as)i n\ te r

ken zijn als een voorbijgaande geur; ook zva. wi&i
o Ci Ci a~ ,.

asn asn n\ \ (tm art cki (ei asn asn ~m rj aai ?7«w\ er is hier

een geur, er waait mij een geur tegen.

O • O
(Mirn ,ïS77^\ zie (K^asn on /j\

(flO(i7)7(infl\ kn.
;
[a^asrjaa art a\ voor allerlei werk ge-

schikt of bereid , van een mensch of van een werk-

tuig , zooals de pangot ; voor iedereen te plukken of

na te lezen, van reeds geoogste veldvruchten. mtastz

{^ivnicithnp iemand die van alle markten klaar is,

een factotum.

Ti^arn.tmïao^NKN. digt, moeijelijk door te gaan, van

een bosch. — (Kt rt n&j z ai xsnz art n of ait rt i(Eiz ai arn z

gen.

ftsr^N benaming van de padi in de vijfde halve

maand , wanneer ze het digtst beioassen is en de

aar zich begint te vullen (anders (Biam asnarnn).

O OM7)m^)\KW. zva. ok nër orutn\

Mrj(cnasnji\ Holl. kn. servet; ook een doek om af

te vegen of af te droogen. — (cmrjtcm (ép\

het lichaam met een doek afvegen of afdroo

O
<rj ikjj^z tj asn z asn^\ a-Ji on uitzon asn z asnj)\ zie oni^Jizmasnz

(KV istt asnjj \ zie (kq xnt aan \

[OJiarn asnn\ kn. het maken van een zachte togt, van

den wind (vrg. (K^arn aan en iOJ)i7nasnj]\). — ojjitzi

asnasn/j of oji {^tasn «mj>\ een zachte togt van wind.

uM^rtstt^KN. het maken van een sterke togt, vanI^IH"
Oden wind of een fladderend kleed.— oji^aasrtasrtjis

een sterke togt van "wind.

ff~ïTMm;i;i'?\KN., (K.]-n!ciïam\KT>., oj},ti <oji (m\ KN. of

K., ojjm vi <l» v#.\ KW., naam van de residentie en

hoofdplaats Soerabaja.

van een Javaansche mu-
O 7(K!)xmnmann\ KN. o

ziele op ae funiicrrn\ tKiirn&jt en iünt

* o
r^i rnajïicni\ zie ,-mm cm om w

i&~?\ oj aji^n\ 1

i' O
KW. zva. asti(£i~ji9s lasnn^ en t>

rni&iw 2. kn. waar iets, bv. een vaartuig , in zijn

gang of vaart regt op gerigt is of regt op aanhoudt,

wat regt voor de boeg is; de boeg van een vaartuig.

o. KN. zva. [(Et^i asii n\ ook voor icm o.j> *tu [&A&! asn
Ji^

\aKnriaL')ni\ ook enkel aji^h\ boegwachter, boots-

man. (imzi,(Kïni\ in een vuur van i ieim asn /> blazen.i^^asnj!

?
©n Of <rrj^Kyan2Jl>— ajniiKi\ KN. zva. ajnnm)

— .omi\ en poet. \tm\ ajn\>hh\ en <Eiiah\ regt

doorgaan, zich door niets laten ophouden; doortas-

ten; regt op iets, aan- of in-loopen; regt op iets

aanhouden of koers houden; iets moedwillig bra-

veren, trotseren; zijn weg verhaasten, haast ma-

Ken. (ki hino\ zva. asn (fn ten ~ji ^ •• en <£>" (Mokw \ (mi

(of om uk) ) n (ut m\ of urn m (hm aj){\ (of oji on turt tui ^)

spr. voor moedwillig in het gevaar loopen, gevaren

trotseren. {ah(irn(iii\~N. , iitbiaJcm\K., benaming van

een thans niet meer bestaand corps pradjoerits van

den Soesoehoenan. — (Kj/tt^h\ regt doorgaan, regt

aanhouden. — wo^r» in oji asnMarinr
i\ uit elkan-

der vliegen, regt door, ieder zijn weg gaan. — \oj>

i(Ktzn(hn/}\ tui {OJt 071 aan of m ukioti aan\ KN. zva. asn

hij en mi[Masrtamjt\ holderdebolder,*>7om on ut n en rti u§] asn om n \
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flCjN 22<? ,^7 flJIW

(-Sn of oji%\ en gew. ajn\a^ï\ of <uh{aJ\ kn. vaak,

... O . Oq.Oq.
menigmaal (yrg. ikiiclicuiji enri^jiztoin). wr)M'r)\

ajnuKJi(im[(K.ï\ of aJh [aJajrt iaJ\ van tijd tot tijd.

tnioji\ kn. benaming van een soort van voetzoekers £>ƒ

vuurpijltjes (#?y. (Ei m ikm art/» en asn(KriaJi^&<Hiji).

mt)\kn. 1. heet, van het lichaam, als een ongesteld-

heid; droog, van een grond , die veel water inslurpt,

en van een aarden lamp, die veel olie intrekt. 2.

een rooster, bv. in een komfoor, en alles wat men

onder een pot op het vuur zet of steekt, om te ma-

ken, dat het niet vlak op het vuur staat. 3. een

soort van koekoesan , die
, plat van bodem, in den

rand van den pot sluit, en daar een deksel hoven-

op gelegd wordt. 4. zva. (KnTitHiyi\ 4. KW.Ml.,zva.

(KntKjiiw a^i ni firn rn \ Ml. vogelnestjes, van de eet-

bare vogelnestjes (vrg. im t)cütiti\). — mn^h\

iemand mijden, vermijden, uit afschuw ; iemand

verafschuwen. — asmTi ca 11 (un n maken, dat iemand

verafschuwd wordt, dat de menschen een afkeer van

hem hebhen. — (kitixh (hnjj\ kastanje, Javaansche

kastanje; ook zva. m <ti\ 2.

tut cói \ K. , zie iü7i (Ci w

(mtï\ kn. zeef om vloeistoffen door te laten zijgen of

te filtreren (vrg. (viin-tcnifi en (ltjuhotj?).— <cm^)

iets door een zeef gieten, klenzen, zeven, doorlaten

zijgen, bv. door een lapje. aqmWivniM/jcKi/hnnïs

spr. — m tü 07} (htj>\ gefiltreerd; om te filtreren;

filtreer, tui asnm tïon wi y\ een leksteen. a*z ni asn ^a.

n7anar)j\ doorzijglapje; ook zva. aji tui op cvn anji\

<mttj\kw. zva. (u> on nh 2 *m w kn. étui, schede, koker,

om iets in te steken; een rok of kleed om het on-

derlijf, van een cumtiina/j of asncut^ daarin ver-

schillend, dat de beide einden er van tot een rok

toegenaaid zijn, zoodat men er de beenen moet in-

, 7 -O o * O *
steleen. a^.1 Ti,m)<rnicrui\ N. , oji *~n thii crma^i rei n\ K.,

hoofdstel, asn ten -jioji Ti \ de koorden van een hoofd-

stel. (K» Ti (chazh cm tui n\ roode gebatikte stof (linnen

of zijde); ook op nieuw gebatikt linnen, oji Ti osiioj}

0O7^\ brillehuisje. w-nmi (nï\ scharescheedje. mtï

asn (ai ann\ handschoen (vrg. oi <ch z n oji z\).— a:m ti

(cn\ iets of iemand van een schede, saroeng, hal-

ster, hoofdstel of handschoen voorzien, er een aan-

doen. — mn ti (& tn im \ iets, zooals een zwaard of

dolk, in de schede steken. — M7kim\ halster;

O o
en K. van virrjTizirnw \ -tot-i

,
ooi on nn> .n.i \ zva.

^ (
(I

r"\CJ
- O o

(U) t) ikv arn ru \\

oj)n^\ zie i(Ki\\

djraji\ of w\kn. 1. het scherpe vocht vaneen dj ëroek-

schil, dat bijt als het in het oog spat. 2. \het na-

brommen van een klok of gamelan. 3. ciji (£>\ KN.

on .K-m KI., misnoegd, verstoord; misnoegdheid, ver-

stoordheid, ongeveer zva. oj) an .isn n en chi ajt r3t,\ (vrg.

(K/jzn\). au) dnm (Ci \ scherpe woorden. — ajn(u>\ KN.

nabrommen; kw. zva. oonkn. zich ligt boos over

iets maken. — dfro^n en poet. an cui\ 1. iemand

het scherpe vocht van een djëroekschil in de oogen

persen. 2. iemand met harde woorden en bedreiging

dringen of noodzaken. 3. dringend zijn, met ge-

weld iets willen hebben. (un(hjiaji\ of omkniuis ge-

vaar loopen, in gevaar komen; zich de misnoegd-

heid van iemand op den hals halen. — aji(mnaj>\

of aji(hn(u>\ het dringen, enz. — MiÈim^KN., on

(K7t\ en Ti tui .un ,]\ ki., misnoegd, verstoord, knor-

rig, boos zijn, brommen op iemand.

of (cmxn(Mr\ op iemand misnoegd, verstoord ofboos

zijn; iemand beknorren, bekijven.— o^kki aji(mann\

boos tegen elkander zijn, tegen elkander kijven.

o^Ti\ kn. omwindsel van dorentakken om den stam

van een boom of een stijl, om het bijopklimmen te

beletten. ajiTikj)rnri(jiasnn\ stekels om den muil van

O * O a
OT7 Ojl 07i!Hl\

het kalf

ten. — a

melkk het zuigen te belet-

:mTi\ iets, zooals een boomstam, met tak-

ken omwinden, 07111 Tia^) ckyi tei n\ fig. voor zich op-

zettelijk van wat lekker of begeerlijk is, onthouden.

O - o
(CmTi(G)\ tj (ciafiji\ wat tot omwind-

sel van een boom gebruikt wordt of dient.

o a- -, O o o/ o o. o/
(kjti\ l. KW. zva. (K,i(Zi\ (K.i)rriji\ (trnrmacijis (K,knij^

thnj/e? ~7 (hmji en ojukq^ (uitgaan, naar buiten gaan.

G.). 2. kn. touwtjespringen (een kinderspel) ; ook

o *

zva. asn (Ei w
co

o . Cl G) o
(Ki->-i\ KW. zva. aj](hn\ ajixrjosnn en (lti nr) (vn ru/t\ KN.

donker, van het gezigt van iemand, die een ander

verstoord of boos aanziet.

(Kn Ti \ KW. zva. asrj(ciri\ en aji(&iTi\ zva. (Kirrrhw —
om (kj Ti (kj --tl \ kn. door overal tegenspoed of weder-

waardigheden te ondervinden, ronddolen, rond-

zwerven.

(K.i(Ci\ KN. zuur, van het gezigt, dat iemand zet (vrg.

(Kj(u)(Ei/i). — (U!Ti(Ci\ een zuur gezigt zetten.
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«kWi\KW. ;?##. w cm cmn \ KN. ?2#tf«i #<m ^» visch.—
(M'n\ kw. zva. ajn (en tui amn\ — c^n^^ bln. i<?^

duwen, voortduwen, schuiven, voortschuiven; voort-

stuwen, kruijen. — 0.1 fhq^n\ benaming van een

soort van pieken, die tot de staatsie van prinsen

en hooge ambtenaren behooren.

or>cKi)<n<yiz\ kn. schuins, scheef (vrg. cnajnvi<urn\). —
rn<cm<nniz\ schuins gaan; iets schuins snijden,

knippen, zagen, enz. Miii(iJir)^hz\ schuins af, bv.

afgesneden.

(umnazw a^ir)"no7i\ oj wotkltx Ar. sj ar i, wet-

tig, overeenkomstig de wet en godsdienstinstel-

lingen.

o • o
OJirn^n cm\ zie /uim otiw

(Kna7i(hn/i\ zva. eKno7iann\ zie bij ckd ojiw

<KjtK7i^ri\ kw. 1. zie (Kotxnniw 2. iets dat den onder-

gang van een rijk voorspelt of veroorzaakt (Skr.

sang Je ara, vermenging der kasten, beschouwd als

één van de gruwelen, die den ondergang van de

wereld voorspellen, pk.). 3. benaming van het lees-

teelcen Jcëret {waarschijnlijk verbastering van ckji mi

iKnni\ hetgeen beteeJcenen zou met Rëkara, d.w.z.

met het leesteeken Rë, en dan eigenlij/c de bena-

ming zijn zou niet van het leesteelcen zelf maar

van een daarmee verbonden Aksara.).

(Kirn<-n(in(isnji\ Ar. &&} & , kn. wet, instelling, gods-

dienstinstellingen, instellingen van een propheet of

heilige.

(«e? ,»j7 (d non \ zie bij u£i\\

o O O a« o o
ojjrnnn (uiasn\KW. zva. ikv tip rui ^rn tu osn\ -naJicKtiri en

mnm tui aji nifKjj•&! ^Jfw {naam van een bloem. G.).

(Mcm\Kw. de top of kruin van een "berg (Skr. sreng-

ga, zie bij (Kicm\).

V(Knam\ kw. zva. \ rui ajn \ cm rnnj)\ (Lf OJ) hni/j

».ion\ ook eign. van een voornamen Boeta (Skr.

srënggi, een berg; gehoornd; van srëngga, top

van een berg; hoorn; hoogheid, majesteit, enz.).

(3j? cm \ kn. naam van een dorp in Toeban.— (rnn cm \

tegen de draad of den loop van het haar in wer-

ken, snijden, scheren, kammen, enz. (un[aj)cm\

tegen iets, dat puntig is, inloopen.— aji[ajicmiHiji\

allerlei tegenspoed en wederwaardigheid ondervin-

den (vrg. (Kti(KJj'-r)(K.'}^n\).

/Knnicmim\ ook wel (kj rn «tj cm on \ kw. een hemel-

nymph, wida-dari (Skr. soerdngg and); (Kncn^h

cmoo\ ook naam van een bloem, en van een goed

ïeeken in het haar van een paard.

ei^nrinr) cm tm \ zie (kjj to cm on \\

Q .
/" ' O (P) S

OJtnirncms zva. (uimojriv) cm\\

iwtoti\kw. zva. <w m{(G) (afin \ (Skr. srënggdra, de

liefde, de min; sanggara, belofte, toezegging).

—

G)<crnmni\ en 07incmni\ zva. eu)\iu\(Enj)^ wTmcm-n

(of Luimno) r£<jffO)<wT^\KN., <cm cmm (Kno7i\ ki. J lief-

kozen, zooals een tijger dat doet, voor: iemand

dwingen, noodzaken, met geweld. — a~m cm np <*o\

iemand zoete woorden geven.

(K<)rn^h;cm(Hi\ voor oji <~n cun\am on \ KW. het puntje (de

spits) van de neus.

o^jrqnizcm(Hnnr) \ kw. zva. om a
L
nrui^}.rnmztKn\ ihnihn

iw) ~m trui (Knji en [ajiae:nriasnnj)^\ heldhaftigheid,

dapperheid; dappere held; ook naam van een slag-

orde tot aanval op den vijand. Het is een zamen-

stelling van mto met ojhcmirnnns dat door imi

(lejnTrjasngoji en <aj}?v>ni verklaard wordt , of wel

met 7inj)i2cmnrnn-i\ dat door tv) rui oJn oti non ver-

klaard wordt. Waarschijnlijk beteekent het iemand

die zich als een (Knm vertoont of er de gestalte of

het voorkomen van heeft).

riiCMzencmzosrtji^ kn.; nn(x7ihzr)cmzcisrij)\ met de slag-

tanden bijten of stooten.

tunajj\ (Skr. srëgdla, een jak-ei^ianrui\ KW. zva.

hals, vrg. (Kncmontvizon/i). oji cm rui rn een en osh z oji

b> U
ri cun z nrm ? <n urn z art en (ui ^ aji (Kfi \ en (tJi cm cru arn m

o e
nncenzcKfirix^nzcm vu ceij \ spr.

(KD om (cy csin \ KW. zva. cui cm rui n\ n ckji cm (£1<&i yu een ~rn
1

o O
(ƒ&?? on (en z cm rt ae: z (ia on een n\ spr.

(Ki -nm (in \ zva. (K/i ri no 071 \\

X
(K>i

)
tn(u}iriaz)\KN. de zon (vrg. a^(wi\ 1.).

(u)(ui(hnjj\ zie bij ojiojiw

(ui nn oTi (hnjj\ zie bij ojnmw

(uiikhji of ajn(i-j)(hO)n\ kn. 1. zva. (kji %ji nain\ en naar-

heid, grief; het naar vinden, zich gegriefd of be-

leedigd gevoelen (vrg. o-ji tui amji en (iJinithrnj). 2.

zie bij (kjiw (3. zva. <nctjizn<nn\ G.). oji ihïi ^n.m t^njj\

zich naar en gegriefd gevoelen, ciji aai ^i (ui asiiun asii \

gevoel van beleediging en krenking.— een (Kiornrjjrns

een naar gevoel veroorzaken, te beklagen; ook als

uitroep: 't is naar! ach, hoe naar! ook iemand of

een beest beklagen, medelijden met hem hebben. —
07) a^i ofn nri ,h~» \ iemand gi'ieven of deeren.
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(Kiaain\

(Kiaain\ of mi om n^ kn. , grondvorm van (KJiajiaaih en

ciJicKiamn {vrg. (K/iaayj); en klanknabootsende uit-

7 7 7' I 7.
O O _ O Q 1 ..

drukking voor op eens! bv. iciajimm t woti asn\ hij

wierd met een knuppel geslagen, en op eens was

hij dood! (KJiaai-ri^ op eens viel hij in slaap! (kiooi

m?^\ op eens ging hij zitten! Zoo ook (Bi aai (ki aayt\

enz. — (Ei im JMn~nn\ hetz., bv. (Eiasn (E/i aai ^aooi n\

— oji aai ^t.aayj\ spoedig, spoedig! met spoed.

ckjj aain of iun(Kjj(irnn\ kn. ; «57 ajt aain\ iemand tot in

zijn schuilplaats vervolgen {vrg. ajniKiaain).

(n(Kizaain of rijnn Kizaaijj\}S.N. I. storting, het gestort

of gegoten worden, bv. van water. (Kinnen ^az

(hfnji\ flip flap! ruw en wild of onbesuisd te werk

gaan, zooals met gieten, schenken of scheppen ; het

er maar uitflappen, maar ruw en wild ingooijen of

omhalen. — ajn en tut z aaij\ storten, in den zin van

betalen van hetgeen men te betalen heeft, bv.

pachtpenningen. — (a rn aj) z aain of (vrn oji z aaijj\

iets, zooals water, gieten, ergens in- of uitgieten

{ook betalen en geven. G.). — aai n (ki ? aai n\ uitge-

put, het uitgeput zijn, van ziels- of levenskrachten,

en van een gevoel van het hart; moedeloos. — act

(ncKDKHJw iets begieten, ergens iets in- of opgieten

of storten; iemand iets , zooals een kop thee, in-

schenken; iemand het geld betalen, wat men tebe-

talen heeft. — (Cnr)w z aai 77 aai \ iets gieten, uitgie-

ten, uit- en afschenken; geld betalen aan iemand.

(imajonnaaaaiaA^)ajriajnr)(Kizaair)aai\ het regent alsof

het gegoten wordt. — <c? rn :k.7 z aai rj aai {van aai

rn (kji z (hrnjj) iemand uitgeput maken, zoodat hij niet

weet, wat hij nog meer zou kunnen doen. — cun

(ei 77 (ki z tain of cun (eji Ti (Ki z aain\ poet. gietende, schen-

kende zijn.— rn(Kizri(Kj)z(toi(Hij)\ iets te betalen heb-

ben; het te betalene betalen, zijd pacht storten. —
cm <n (kj) z aai aan\ storting, termijn van storting of be-

taling; bij storting {van pachtpenningen); termijnvan

een half jaar. (in)ajrii^(Ei^A(uirn(Kizaaiaan\ per stor-

ting, in het half jaar.

II. on (K:i z aain of rn(K)Z(hrnj}\ en in Djokjo en wj.

ook rnxnmzaain\ telkens, in den zin van bij elke

gelegenheid die zich maar voordoet; soms wel; als

{het, hij of zij) maar, gew. met volgende Jussief;

Cv

zoo ook rn (ki z aai ~m cm \ en rn(Kiizaai(Ki\ {vrg.aJh

am\). tno^wnaojzan\ als het maar een mensch is,

d. i. elk en een iegelijk, iedereen.

iaai\ I. KW. zva. (KDcmaain\ ajjaai\ en tnojiizaaiw

kn. pilaar, pijler, stijl, paal tot ondersteuning;

post van een deur of venster, cun do cru ~m axxm ^a

aai\ staan als een pilaar, zonder van zijn plaats

te komen, ook van een op één punt draaijende kin-

dertol. (Ki(Hiinrn^n\ naam van de vier hoofdpilaren

van een Jav. pand'apa of groot huis. (Ksiaamrixjw

de twaalf pilaren daar omheen. (Kiaairticmz-n(Kj)z\

of (Knarnion&j) asnn\ de vier rijen pilaren daar weer

omheen; de stijlen daar de apiaa van een huis op

rusten, (Kiaaiiasiiasncmn\ de buitenste vier rijen

pilaren, (tm ae: a^i aai \ eign. van een Vorst in de 3a-

vaansche mythologie , van wiens komst op Java {in

het jaar 76 of 78) de Javanen hun eerste bescha-

ving, en ook hun jaartelling , ontvangen zouden

hebben {Skr. Sjaka, benaming van een Vorst,

met wiens regering een jaartelling begint ; inzon-

derheid Vorst Sjdliwdhana , van wiens regering de

jaartelling begint, die met het jaar 76 of 78 van

onze jaartelling aanvangt; en een van de regering

van een Vorst beginnende jaartelling).

II. (K>aai\ en gew. tnaZ)ziHn\ kn. afkomst, waar

iemand of iets vandaan komt; en a^nai\ ojiKizaai^

en in de spreektaal ook a^aai en m7\N., (Kiaaï\

of (Kiaai\ en in de volkstaal ook tnn\ K., vandaan,

vanaf of vanuit gaan of komen ; komen of komende

van, afkomstig van, vandaan; van; uitgaande van,

uit; in onderscheiding van, in vergelijking van; dan

{in een vergelijking) ; ook om de onbepaaldheid

te kennen te geven van een genoemde hoeveelheid,

zoodat men die hoeveelheid of iets meer bedoelt

;

7 o
bv. (KT(Kinn7X,izr)Tiz\ een paar; (kiooi id(Ej1\ een

stuk of vijf; i7^9 aai qji asn (ui.p een honderd; a^iaaKKi

or)a.jtaru\ eenige oogenblikken Verder oji taï\ kn. van

wegen, wegens, door, uit; ook, vooral in OJ. , we-

gens, in den zin van omtrent, betreffende, zva. (Èi

Do a„ a „
crn q w \(Kiarn ici(hn\ (ki aai ajj tm \ vanwaar r waar

vandaan? (tm (ui asn ^laai \ ajn aj) asn _b? aai\ uithoofde

van , wegens, ajn (Eiicma^taaix ajn iei cm (k>i aai \ door

middel van, door. trvt z.u iki arn \ njiiuuioJiiKiï\ anders

dan. (i^anianf)\ komst ergens vandaan. aZiam

(hn^inianjj\ waar iemand vandaan komt en waar

hij heen gaat. rn ,v) z (isn arnm om ojntKi aai an ^karn aan \

menschen die van de een of andere reis terugko-

men, asnaa ~.i(Kiaaiaan\ zonder een waarvandaan te

MM
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hebbeu ; zonder dat men weet waarvandaan ; ook

van iemand die bij een ander komt, zonder te zeg-

gen, waar bij van daan komt, van wien bij komt,

of weswegens hij komt. (k,) aai tvnim^i hm <n iq \ waar

komt bij (of het) vandaan? aCi arn ajfthji trui amjt\ van

klein af aan (zva. rEarvtajirviarn/j). ad aai (Krasrn&i

<&nj)^ door middel van een list. (Iemand een stomp

met de vuist geven) tiZiaaiinchncrnori&izp zoodat hij

er van gulpt. — (miihaia<r\ het ergens, of met iets

of iemand , aanvangen. — cunnchbz aai \ zie ben.

»j)(hrn\ 1. n., zie (uiaai\ II. — 2. K., van (uiaais zie

bij cunaais en '.uiaai\ 3.

o o .

(K)<hr»\ kw. zva. a~l
l

(i3)
l

lh™JI^ (uiin->\ asnim (Ni
ji

en ritvm

amp of rn(u)zm^\ (Skr. sjifcd, punt of top in

het algemeen; een tak, arm). asiioa^*aai\ zich niet

verroeren. w aai nr> rna \ naam van een Kawische

zangwijs (Skr. sjikharini).

(Kinn\ KW. zva. mnn^\ en qjiqk\ (Sd. korrel, zaad-

<3'Korrel), oji asn "«jon vier stuks, aai tiaiaji mui oji aai <

een broeder. aj)!Kji,h-n\ zva. ojittaa^\ en ojim ,k u ik/i

O O O Q Q
thH\ ZVa. OJi<V>(l&tLH.lK\\

w,w|\ I. kn. iets berispelijks , een berispelijke daad,

een vergrijp; berisping, om een vergrijp, calange.

Zoo ook 9JHKnajiam\ berisping, bestraffing. — <cm

aai\ iemand voor een vergrijp bestraffen of laten

boeten. — (cm mormaan ^/n"ri<nn\ iets als een ver-

grijp berispen.

II. kn. een regthoek; een hoekklamp of schuine

klos in een hoek van timmerwerk tot steviging

;

parallel met iets anders (Sd. Ml. elleboog. Yrg. o3

(KTjasr^fj). — (Kji on aai i an n\ een haak, winkelhaak of

driehoek, instrumenten van timmerlieden en metse-

laars; parallel gemaakt.

a~jiaai\ I. kn. genoegen; genoegen, pleizier hebben;

blijde; vreugde, pleizier (Skr. soekha. Yrg. (Liaa\

en (cn<ci?\). II. K. zie rnaj)^ — (kjj aai rK,i aai \ pret

of pleizier hebben of maken, feestvieren, n^aaiaji

«7JK7\ zie bij (lakjw \ a^i aai cu aa\ hetz. — ojmj

oa^haiiia^ vrolijk feestvieren. — aai (Krirhmaans

vermaak, pleizier, dal men heeft; ook voor spel,

spelen, zooals kaartspelen en schaakspelen, ookioel

van het këplekspel (vrg. mttm ru aan). — asrrn aai ia\

vi ij <tj)$(un\ zie bij on ,v»
^
w — arrn aai iai ~ii

vn riui^ajnr)!Kn\ zie ald. — cli qjj

aai\ KN., oji oji \ KI. , iemands goedvinden (vrg. in jd ).

O
aaianji\ ie

ojiMn\ I. k. van cui aai auiji\ — 2. kn. naam van het

schrijfteeken voor de klinker oe. — 3. n^aai\^s , <Hji

aai \ k , ook wel (k/) iun aai \ en a-ji türi uii \ een kwart

Spaansche mat of 6 wang, een halve gulden zilver

(van ajnaaiy). — 4. het naar beneden meer buiten-

waarts staan van stijlen of pilaren tot meerdere

stevigheid {vrg. ai oji <n om > \ en aznaai^). asiirviiKji

aai\ 18 wang, anderhalve gulden zilver, anuitêraji

aai\ 30 wang, twee en een halve gulden zilver.

(k,i .Kn asn tv) \ een kwart van een onna mui arvitai\ (zva.

een rnnooAn(rvion(cnz\). a^iim lEiminx benaming van

het schrijfteeken voor de klinker oe, tot onderschei-

ding van de n^i aai ii oji aai avij , zooals de Péngkal

tot onderscheiding genoemd wordt. rui aai wn n asnj}\

naam van de lange Soekoe. ajii aai _yj.Ti rui itai cuii

inj\ een letter met Soekoe en Oeloe, zooals een

letter geschreven wordt, die verkeerd geschreven is

en niet gelezen moet worden. rnióiin^aaitunnrüp

iemand die, even als een zoo geschrevene letter,

niets beteekent, een nul in 't cijfer, an ika aai on \

Nga-soekoe-da) naam van het vocaalteeken xj)\\ tut

a^l/iDi&n^ naam van het vocaalteeken a:)\\ ^(kjiikti

4tj \ naar beneden

TT
i0(O)\ zva. oji ihm.no (O) \\

""Tl
meer buitenwaarts staan van stijlen. — anrtrihnn

<K7j -j>i rn tim \ stijlen naar beneden meer buitenwaarts

zetten. — a.pi^m (hn,p op een Soekoe, bv. uitgaan;

bij, of in, halve guldeus.

rjMam\ kn. een warme doek of kruik als pijnstillend

middel; het wasschen van het lijf met een doek en

warm water. — rn innam \ met een warme doek,

enz., pijnstilleu; met een doek en warm water het

lijf wasschen; iets, zooals de neus , afdrogen, afve-

gen, met een doek of zoo iets; een muur of graf

met kalkwater witten (plat Ml. sèkah of sèkat.

Port. secca, droog, se cc ar, afdroogen.).— rnxnn

am!ha\ mv. — on xnn hm arn -jn on am \ met iets afve-

gen; iets gebruiken om af te vegen; iets doen of

laten afvegen.

tri(hj)zam\ 1. kw. zva. ajioj>^\ of iKimip bedroefd

(Skr. sjóka, droefheid). 2. KN. zie xmona^mihcnw

rn (K/i z hm on (hn\ naam van een welriekende rijstsoort;

van een dorp in Banjoe-mas ; en van een vrouwe-

lijke bediende in de kraton, die voor lekkere ge-

bakjes e?iz. te zorgen heeft. rti(K.azhmnrnho\ naam

van een berg. G-. onm ? kd ?j? om > N. , ti ?.? ? vn ei n vn, ?

28



434 fl- 1 on un r) (LH "\on om 71
Cl Y

!Kij)\K., naam van een boschrijJc gewest in het Soe-

rakartasche {waarschijnlijk waar veel asokaboomen

groeijen. pk). ria^izun ru tei\ (de vijf asoka-boo-

meri) naam van een landschap onder Tjampala

,

door den Vorst Droepada aan Drona afgestaan, die

daarnaar de pandita van Soka-lima genoemd wordt.

r, 1 7i run Ti mn \ zva. (kj) on iun ^ on a/n \ zie on om q S\

(K/iam~/nun\ zva. (Kj)ajnam\ zie bij am\ 1.

>u ï ti om z onji^ zie bij (Kj)!un\ II.

oji om on ?\ zva. CKJiomann\ — onaman^om anj]\ zie

bij iKiomw

(Kiurm (hn/i\ KN. zonder pitten (van vruchten); zonder

tanden, geheel tandeloos (van een mensch; vrg.

rnxmz<r)(&ir^M\)i zonder horens, van een beest, dat

gewoonlijk horens heeft; en naam van den brood-

boom en van de vrucht daarvan, cm ih ,un n ajizanjr^f

i, n an/j en cm ah oni ui ani^om ona > namen van twee

pisangsoorten zonder pitten.

> ]7i uil z aan \ zie bij o- i om \\

o C o
ik } (uil on onr. \ zie (Kt un t) \\

1. 1 om on omn \ en azm om on om o \ K. , zie bij n run z on rui ?

w

(ki ri oni 7i om \ Ar. Iskander , eign. Alexander.

(isiomci7n\ gew. i(Miam<rm\ eig. van een dochter van

Droepada
,
gehuwd met Ardjoena (Skr. Sj ik-andi,

naam van een zoon van Droepada, tijdelijk geme-

tamorphoseerd i?i een vrouw. pk.).

(k i Ti om z onji \ Holl. schooner, schoener, soort van

schip, (ar (eji 'ti (Ki) Ti om z on/j \ tp. soort van kastje met

pilaartjes van voren.

ik ïTi om f nmn \ naam van een paard van Vorst Krësna

en van Vorst Bandjaransari (Skr. so ekantha,

een schoonen nek hebbende, pk.).

o . o
(k i uii ^ zie mi aai w

(Ki7iuna<Ji\
1

K.. van un ti ajian uno\ zie bij 7iajnanunn\

O a O o
(Ki 7i uii ooi ^ zie o-^o Ti om Z !K7) \\

tki ti uu z (uj) \ kn., (Kj)7iom(Kj)\KT>., Holl. schuitje, ook

voor schuit of boot.

cm,\om\ bijnaam van Batara Endra (Skr. Sjakra).

<mioai\ eign. van een Eesi, vader van Pala-sara

(Skr. Sjakti).

w:am\ kw. de planeet Venus (Skr. Sjoekra), en

Vrijdag.

o.i(uri\ of <ki ajii \ Ar. ..^uw, kn. het eten vóór het

aanbreken van den dag in den vasten (van het Ar.

sa h-ar, de eerste morgenschemering).

o y Tr o . O * , o S\
(K>7un\ K. van iU7i(Ei\ en van asn (ei\ (vra. ajnom). —

co en v y ;

C Y O - o Q„(Knom^n anti \ k. van om ieh on onji en KI. van om ik w

— ajKuiun\ zie beneden.

oCY Ö
(Ki uii \ kn. omtrek, maat van den omtrek van iets

o CV
,

o CY . , ,

(vrg. >unam\). — (cmam\ den omtrek van iets me-

ten door het met een band te omspf

aj)om\ ook (Kj).un\ Ar. sih'r , betoovering; een too-

vergebed; een toovenaar, duivelskunstenaar (vrg.

O
[aj)'<im\ tooverkunst.asn ah \ en (kjitu*) nj)/i). «

(Kj}am\ kn. vuil, morsig, onrein; vuiligheid, onrein-

heid; hindernis, beletsel; moeijelijkheid; zwarigheid;

de maandstonden van een vrouw (vrg. 0O)^&?\ tiojo

. n cv
(dj ^ \ en ti <un rui

sen; de maandstonden hebben

of iets bevuilen, bezoedelen; iemand belasteren.

B

'/

L^). (kj)^/jiun\ vuil, drek; hindernis-

CY o .
7a:rnomm\ iemand

Y . Y
CKJiom\ zie ti a^i z anjw

ri (Kfizom \ of (Ki om \ Ar. oekr en sjokoér, dank,

dankzegging; kn dank, alleen aan God; God dan-

ken; ook God loven met onderworpen gelatenheid,

bij ongeluk; verder zich gelukkig gevoelen; als uit-

roep : God dank ! en gelukkig ! ook bij vreugde over

een anders leed. asriosi^7i(KQZu'7i\ en (kjj om onm z^

<KYi\ zich dankbaar gelukkig gevoelen. tnaiuiasn,^j.

ik reken het mij voor een bijzonder geluk, bv.

Y"f
om je mijn dochter tot vrouw te geven, riajizom

7i om z Ti aj)\ goed zoo, dat heb je verdiend! — (um

o,na Ti om \ voor iets God danken; over iets zich

hartelijk verblijden.

unnr,\ 1. kw. zva. runfi\ asn (ui anjj en amajn\ (de

armen van een Boeta. G.); Tj. Sengk. twee (Skr.

sjikhara, top, punt, en elleboog).— 2. KN.,*j?fm

anan/)\KT>. , kwaad doen; iemand kwaad doen (in

gebruik gekomen als grondv. van anomnn\ kw.
,

Skr. nik dra, kwaad, tegenwerking). — a:inamni\

kn., anamni\ kw., kwaad doen; iemand kwaad

doen ; iemand tegenwerken.

a^jj om '71^ kw. zva. ria<ji7irui\ varken, zwijn, everzwijn

(Skr. soêkara. Vrg. ajiam'-n\).

a/ . , .. aY
(KJia~inan\ zie o ij o<non\\

aj)omasnjj\ zie bij ohiajiasnn\
lY ^ O

'

l o
(kjj om asn \ oji icn asn\ of /kjj om asn \ KW. zva. a^rn ^ x:n ~n \

en ()Zaamni\ wat iemand kwelt, plaagt, stoort of

hindert (waarsch. voor .i uüiiohiasn\ hindernis van

rust; volgens pk. verkeerde opvatting van 't Skr.

swikreta, toegeëigend, bemagtigd, bezeten), (kji

M



,; / ih n m asn
I

O
1 hl) ,D) j \ 435

a^n iisiiuia^ii (ki/j\ spr. — ari arn asn \ \±N . 1. zva. (171 -n

a~n-ti\ en aJn crii cnicrhamw (2. tevredenstellen, be-

vredigen. G. Skr. soekreta, weldaad, goed werk,

vriendelijke hulp en behandeling, enz.). — ar
l\

!K
!}>

asnari\ iemand hinderen, storen. arn (ujarn asn on a\

het gekweld of gehinderd worden of zijn van iemand.

aJ itrii ni asnji\ Ar. sakrat, en meerv. sahardt, kn.

agonie, doodsstrijd; een moeilijken dood hebben.

ck/i arn ^~naj)\ zva. ajiarn r~nui\ zie hij (uiam\ I.

tui arn oji ojiji en arm arn mi (u/j\ zie lij aun tui uia\ II.

o^iamornji\ kn. een klank, waarmee men een hond

wegjaagt: marsch! pakje weg! — arm arn arn -n arn \

een hond wegjagen (vrg. ajh iii(kqj\).

(Kiamarnji\WJ. zva. tui arn \\

a^i arn aruiji\ zva. (ui urn iuin\ zie bij om rvia\

uiarn\ of <ui up\ KN. magt, van meer dan gewoon

menschelijke, bovennatuurlijke magt; magtig, op-

O
°1«permagtig (Skr. sjakti. Vrg. ,Kri(uiaj)\).

arn\ zich met bovennatuurlijke magt begaafd ver-

o Ci o
beelden of het air daarvan aannemen. — ajiaria<n\

magtig. — irn ikji nn ihii anji\ begaafdheid met boven-

natuurlijke magt; bovennatuurlijke vermogens van

iemand.

O O
<ki amasnjj\ uin ari/i arn asn fi \ arm urn ai i \ arm urn asi i on i

a a a a
ann\ (kq un asii anji\ ui aruitrii asii n en (Eiuiani asnjj\K

,

zie bij naiiw

(U}arnasnji\ kn. borstel, schnijer, boender; ook kwast,

zooals om te verwen of te witten (vrg. ajn<ui\ II.).

o^i trn uu ^rq (m \ kn. , (ki kii asn i^r \ KI. , tandeschuijer.

— um nm asn/i \ borstelen, schuijeren, boenen; iets

borstelen, enz. — arrn arn asn \ mv. — uniarnasn

aianu iets laten schuijeren; met iets schuijeren of

af borstelen; iemand, voor iemand, iets borstelen,

enz

aanbreken van den dag als een lijster fluitenden

vogel, een soort van kwikstaart (vrg. ajionuiaiap

fcTTyi); ook naam van een half kruipend struikge-

was met welriekende witte bloemen aan lange bloem-

stengels.

Kiiiirnaspji^KN. de elleboog; en de lengte van den elle-

boog tot aan de vingertoppen, als een maat (vrg. ai

ff/r» \ II. en a,nKi\). — arm arn asiiji\ den elleboog

gebruiken; met den elleboog stooten of iemand stoo-

ten. mi arn\asn ^nuarnasnji\ elkander met den elle-

boo"' stooten.

ut arn asn tin n\ naam van een kleinen, bij het

O
(Kfi!Hnasnji\ kn., maar veelal ni re.a ^ji,asnji\K.

,
gras. oi

arn asn ^m arn \ verdord gras. a.juiiabrinn hooi. —
ajjom asiiaria\ kn. gras, het gras, als collectief; bv.

in het gras zitten of liggen.

grasperk, grasveld.

oJKujarn asn an/i\

o o • o
ri (ui arn asiiji en ai um urn asnji \ zie ai un urn mii i \

O o o o"'

"~

(i^i arn asn \ gew. (ki arn 11 mi an ri > KN. , (Kiarnon asnta^iji\

kd., naam van de bijzonder zware gamelan van

den Soesoehoenan, die bij groote feesten bespeeld

wordt, (iii arn asn \ ook eign. van de dochter van een

hoofd van Toeban (zie ook bij amasn\).

O . O o
(Kiarnai asn ann\ zie ajinni am\\

a^a ai arm ri asm \ Holl. kotter, een soort van schip.

• O o
zie ui kv un w

1

O
a^i om ai asm a,i/

(K/iam^Jk\ KW. zva. arn un oma en unan auaa\ (Skr.

sdxi, oog). — (KiicEJiam^JL\ zva. uiarn^si\ en arn

Cl n
(E)(tn\ arn ui un ui n en arn om asn n\

anji\Kl. zva. ajnabw

(KiamJi\ of (kjiamJii\ ook wel (ki(i3\KN. getuige (Skr.

sdxi. Vrg. sdxi bij ojj arn ^a.\) ; (Marn^n.\ of a.11

(Kiarn^A\ iemand tot getuige hebben of nemen. —
ariam -y*\ getaigen , voor iets instaan. G.

O
on

(nam^&ari^ iets getuigen, als getuige bevestigen;

van iets getuige zijn, iets als getuige bijwonen; ook

zva. ai ui >i,ii ifi\ (als getuige), arn uunasn^a aria \ ge-

tuigd, door iemand als getuige bevestigd; in tegen-

woordigheid van iemand als getuige; getuigenis. —
on nri arn _-* kii ~jii ai anu iets door een getuige laten

bevestigen, iemand tot getuige van een zaak nemen.

— ui(KiKn^i\ iemands getuigenis.

O o a
(k i im _i* zie tui arn ^iw

au Kn _t*\ kn. straf van God tot kastijding (Skr. sjik-

sd, leering, les, tucht. Vrg. ajiauiasnas (ajiajnoji

asiifi en oji uiiirn uaanji). — on trn _t*\ straffen,

iemand straffen , van God.— ajiariarn^a\ het straffen.

o o
ii KI 2 arn _b* \ zva. aiuiz a^i w

o ~ o
(Ki arn ^a.an\ KW. zva. ariaui of asrifEirun en ajiarnnji\

{van 't Skr. xana, een oogeblik, met het voor-

voegsel rui \). ^nKiam^ian\ hetzelfde.

(Ki arn ^i arn a zva. (ui(K>iam/i\

Cl o .' ... o
(Ki arn ^Atrnjj\ zie bij (Kicnip

iu) arn ^Aasnyi\ zie (Kia^i a^y>/j\

(i,iam^\ zie tuiapiw

a.1 rnam^ (h i s OJ ,ki ri kii ;i ^ u i \

bij rnam»\).

aj}riarn^rriun\ (zie
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m ClSl Kil <ZJ) 05*1 \ ain^
a a

!Kifn-n,iJ)(hit\ zva. ri(Kf)2am!iJiasn\\

ïi (ki 2 am <vi (hit \ zie bij na oji 2 arn w

oji arn (vi r> asn 2 (ki n\- zva. na oji 2 arn ooi ri asnt üJiit\

majizariitviri asn2\nji\ zie lij tnajidwnw

.ui am nui/i\ zie bij arn run\

O O a a . O O .

Kaarnruji KI. van uui jajn osikmijix {vrg. arn oji ruin}.

cijiarnnruji\~&.., zie ojxrrtw

o o
(K/j arn aru>/j\ N. , (Kjjarn\ K.j (U)(ia\ en (Kri(ri(EJt^iiaj\,i ariji\

kl, voet, been, poot {ook Iv. van een stoel, tafel

of kast); voetstuk {vrg. amKn\ oji ttJt arnji en am

(Ei ^7 arnn). oji arn fru aai ,ari \ ckj) ven tfnojttuis voet van

een berg. oji am anji-^i asii/jM^S. , <M<*T7 <*->i asnn of ojj arn

oji am oj) a<yj\ K., met vier voeten, viervoetig, oji

arn ru d3t.(uijj\ aji aai 01 (Ei aa \ naam van een gereed-

schap bij de houtzagerij , waarsch. een balkhaak of

aanhaler J. (Ki <h n ru nér arnjix zie lij tvias;aaij\

(Ui arn kw. en wj., spaak van een wiel {vrg. ajia^amji).

Li <n aai i(rui$\ kn . Port. e s c o 1 a , school {vrg. (lh (ei

aüariaaji)-, ook school gaan, op school leeren {vrg.

O t .. O TT S
(~^

ana^\ bij (uii(tK\ 11.). — arm ij (uti 2 ru % ajn na am n

iemand school, of naar school, doen gaan.

r i na (kii 2 or> arui ^ \ en arm ni aai 2 na ru ^ \ zie bij «m?

pligtige dienst doen. — ojj<obi arn tun\ kw. zva. arm

* O O a Ocmaamji of min ckii aruji \ — oji arn oji^ji an/i\ KN.; arn

(tuie/i {of nao^arnaru) oji un (ut -^7 aaji\ dienstbuïs,

lijzonder fatsoen van luis of kamizool, met twee

slippen en één rei knoopen, dat door de amltena-

ren als cosluum of ambtskleeding gedragen wordt

,

wanneer zij met een cviara, gewapend moeten zijn;

ook door vrouwelijke hofbeambten , die den rang

van Toeménggoeng of Kliwon hebben.

ajiamajinx kn. stikvol, van menschen op een plaats

{vrg. ftfc as: auiji en <wi aui asn/j).

^?(707_/7nkn. zva. (eji(kii~jiw ook de Luik geheel vol eten.

G) Ga ,.. TT(Ki!Kiid^\ en armarna^s zie bij am oji ajiri\ 11.

(tuijx bl. 56
D

.

(KirniK112\ ZVa. (KJ)nn(lX.12\ zie bij rnrL12\\

CL/ 7 .. O/
ojinmtnJi\ zie bij nruw

(kq (kii rn tru 2 \ kn. het beven aan hoofd of handea, van

ziekte (maagkramp, maagkoliek. J.). — njiamonorLiz

(li(kijj\ die ongesteldheid hehlben.

iK'i ri hoi 2 nn ni 2 iki/j of a^l (Kil rn arm 2nr)
<-ri2 (Hin\ zie bij nnnmw

on rui 2 (kii asii/i\ Holl. chocolaad.

O
^

• . O
<Ki arn iTLi asnn\ zie (k/i ckii ai ikisiiji-

(K/i (kii trui (K(ijj\ spelfout voor iko ikh ~jn rui ojiji\

(Kt (kii arm tvbi (Ki/i \ zie bij '>)
rn2\ en bij aai nri-nzw

Q^iiKii (iui(Kii\ oj (Kji (kïi ini\ zie bij ruirvi^w

lM \ 1. kw. zva. (Kj) (kyi ttiin\ (Knam (K~n n \ (Cl il cm 2

\

n O O
6. KN. (KKK11

O
(en (kii (utci-Ji

rx?^N (Miam (Kn /i \ cuiii

. O o
(un om «_7yi\ cm ced (Kin en urnm ^7^\

(usjl of onaji2(KitKii(u^q\ dienstpligtige, die met zijn

gereedschap tot het verrigten van heerediensten op

moet komen {vrg. xrn(Kii(Knnrj(cii2\

(un^); ook de weerbare manschappen die met hun

wapenen op moeten komen in oorlogstijd, (kikikl/i^i

Kcioncïrii

2

(hi n\ palaquindragers in den kraton. £n

:ncm2a^i(Kii (ui^i(i(ji\ met een zwaard gewapend of

in de hand. Zoo ook ojikkjukki tui-^i aJhw — (irnnKii

cuin\ iemand met de armen omvatten

j

dienst-

(K7i^a\kw. zva.

Q

(Kjirn\ en, wat de eigentlijke vorm is, (ui

R
^T(

E
n

a
^lfl^

ajrt!nJ
Jj

C)

y[ff
K 0o1(EJi\ (Kil (EjJ(K1J1\ (Kl (TUI (EU (K1JJ\

(ui mi ojiji en (um vi w kn. geest
;

geestelijk {vrg.

ri'-m^w Skr. soêxma, fijn; en de onzigtbare al-

gemeene wereldziel of wereldgeest), um a ojj un ^a.\

naam van de Godheid, als de wereldziel, tuh/iaj]

(kh ^ukt) (vi (Kn ojij y één van de namen van JSatara

Goeroe. — ccmarns en poet. (hq<Kn\ en (Ki!Kn^A\

onzigtbaar ergens indringen {vrg. (ejiziiï); ook zva.

(iri(uu(Kiji\ zich incarneren,- en in iets zich met zijn

aandacht {cunaat) verdiepen, bv. een brief aandach-

tig lezen. (K^viMi^^fEicnasps fijne middelen in

het werk stellen, (ki en uii ^a iun cm ru ~m ru asnn\ groflfe

en fijne middelen te baat nemen. — rn urn m un \

KN. invloed op iets uitoefenen. (Ki(Kiirn(Kiirn(hn\

naar gelang van iets, dat er invloed op uitoefenen

kan. (ki kii ki urn (kÏiui aai ^n \ naar gelang van den aard

van de zaak. on kki iki kii ikiicïi (ki na % naar gelang van

,

onder voorbehoud van, de verkiezing van den heer en

meester. (uukikii\ zva. asn mn a^i.p een incarnatie.

—

arn !kji arn (kiji\ geestelijk, in tegenoverstelling van

lichamelijk en vleeschelijk ; het geestelijke.

Qji arn urn asnji . ook (ki arn uiji\ Ar. fa\^\+o , sah' dbat,

gezellen, vrienden, discipelen, in het bijzonder de

gezellen van Mohammed; kn. leerling en volgeling

van een geestelijke of heilige; gezel of leerling van

een goud-, zilver-, koper- of ijzer-smid, ook van

een timmermansbaas. — arm arn cun asnji en armam

- asnf)\ discipel of gezel gaan worden.

(Kfiaai(ip\~K.V{. zva. ai na asn i of am ri na asn \ {Skr. sja-

kata, een kar).

(Kiarna;),\KV[. in geheime verstandhouding staan of za-
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menspannen; met een ander onder één deken schui-

len, het maats zijn; zamenzwering; wj. zva. asn

aiap2oaji\ compagnon, vennoot {vrg. ojiasn a,t/i oa\).

— asmaaiasp zamenspannen; zamenzweren , een

zamenzwering tot stand brengen.

oj) r) aan ai op \ of (Ki ri hoi nrj op \ zie bij art aai ai op "\

Q" • TT
»j)(K7i\ zie OJI hal \ 11.

oji oai ^ wj. zva. oji aai asn w

a~.i(Ktt\ kn. fijn mesje {vrg. aruixa\ en on ajiaioji2\);

vlijm, lancet (vrg. mito^); het mesje, daar de be-

snijdenis mee verrigt wordt (Ar. sik kin). Mimi om

cui asnji\ knipmes.

o~j)hn\ 1. kw. zva. x/n(K>)\ asn na > o) asi asnj\ — 2

kn. de fijne draadwortels van den arenboom, die

tot onderscheiden gebruik dienen, bv. om er vogel-

strikken van te maken. oji aai asn ast) n ojijj\ kw. zeer

verlangende zijn. aai aui oji aai \ kn. een strik van

arenwortel.

fMKTpKN. stut of kruk onder den buitensten beneden-

hoek van het zeil, tegen het boord aan rustend,

om het zeil uit te houden, als men scherp bij den

wind zeilt. J.

oi (kd on (hm \ kn. zwak (door gebrek, zooals gebrek van

kracht, moed, inkomen, of door te gering aantal;

zva. rn asn 2 t) aai n o3) 2 cm ^ \ en ai asn rj cuyi \ ; teer; hulp-

behoevend; moedeloos; zwakheid, moedeloosheid

z O Qv O . O-u .. t
{vrg. (uniuKKJij en n^oai^). (ui asn fliomwn overal

zwak of teer.

(Li(rjmiz(hoiruiji\ Holl. gekonkel.

ojianjj\KW. zva. cm (Ejiji\ (Skr. sad, sat of sas, zes).

oj)an-^ian\ of oji asn —,i an \ zva. aiaai2f£i\ en asn

rj ui 2 aaj\ (Skr. s atpada, bij, eig. zespoot). aai an oji \

on na
zva. niojioaaa (Enn \ — (haart -Ji an \ KW. zva. asi asn ia) \\

0Jtan\ 1. kw. verk. van ajiiiJianw ook zva. asnasnimn

n n n
en mi(hQ(ui/j\ 2. N. zva. rrian\ of wnanw 3. kn.

de rib van een kokos- of palm-blad; ook de rib

van een veer; en zoo ook om on a/n an \ J.). (Kianajn

ash \ eenigzins rood , roodachtig. ki an ru th {of isc

(m\ ) stevige rib van een kokosblad
; fig. zva. (li aai

o ooaj^ aji aai oji tisti a en cui as) aa OjIa 2 !BJ>ji \ wan aai asn

masnfl\ in tweeën gescheurde sada, die gebruikt

wordt om de padiplantjes in bossen te binden, oji

ajiojian\ een bezem van sada. asi oaji ? mnrci a/n n.ï

asioa -b?.,ia \ en o^i(taasiiaaoa(ijiaj~ji^aa\ sjor., het

laatste om een ware (hjiaxirviah in een fig. zin te

beteehenen.

(kqiuj\ 1. kw. uitmuntend; overtreffen; ook zva. (ka

ari ni q en cuiarrnas)i\ (Skr. sado e, uitmuntend, uit-

stekend; braaf, goed; een heilige of wijze). 2. kn.

zva. (vn art) aru)j)\ listig verzinsel. asri(Kia,iiïoa)tin\ be-

dot. GEjiin,ÏM(Ui\ spr. — (Zjini{K_iajrj\ poet. listig,

slim, geslepen zijn; list, slimheid. — icmeui\ poet.

listig, slim, bedreven zijn in het kwaad. — ajtaji

cin\ of (uoji(tn\KN. listig verzinsel, leugen, om te

bedriegen, cun oji (kq (tn\ liegen om te bedriegen.

o nMnqaxi\ ,or»^.to\ asm m axt hn\ a~rn it axi aai ^m M) on n\

oj) at an a,u oaji\ sj) mj\ ai an \ en Oji aa/joi in ajia aa/)\ K.,

zie nnamai/)jt\ en vrg. ojiaianw

(KJ)im\ N., (Kf)ariaAj)t(iJ^f)\ k., werkelijk plaats hebben,

doorgaan, tot stand komen, van iets dat plaats

hebben zou; het tegenovergestelde van (Uj
l

^h\ <*-»

. o o
rnanw (vrg. asicM^n\ anan\ axaixnajin en art a/n oji \

3.; Skr. sidda, voltooid, volvoerd, gedaan, vol-

eind, geëindigd), oj) an ai a/m n^ihrn asn (e/i \ het is ook

werkelijk niet gevonden. ?7 asm ii oji an ai rut q ,aai tun

aj)(ajicia\ ik zie er van af om daar naar toe te gaan.

Ti (ia i oji oji (ia ajnan asn tai\ hij zal er wel niet toeko-

men om het te koopen. or> asn 2*-n oji asi oji an an asn aai\

tot werkelijk koopen kwam hij nooit, o?) an a-m uu

an o,).) \ hoe is het uitgevallen? wat is er van geko-

menr 0Jiancnini\ naam van een plantje. a_rnnojia,a

a^asn\ één van de namen van Batara Goeroe. —
asmanhai ^mrihai\ iets tot stand doen komen, wer-

kelijk doen plaats hebben, gevolg doen hebben,

verwezentlijken. — aai oji an oajt\ ooi oji ai a/vi 2 oji ,m

aaj)\ verwezenlijking; uitkomst.

o q n cy o n a , cv • , .-, •

ojian^KW. zva. ajnih£i\ en o^)ifnhai\ (okr. siddi, ver-

vulling, voltooijing, voleinding; de erlanging van

bovennatuurlijke vermogens door de vervulling van

magische plegtigheden of dergelijke middelen). o3oa

am'~ri\ zie beneden, ojian lj oa ie/i\ eign. van een

pandita. ojii oa i&iojian^ zie bij (u<hri(&i\\ — aaia^i

n cy
ai anaaji\ zva. aai asii aa^n oaji\

ajjan\ kn. verminderd; vermindering; verminderen,

minder worden , afnemen, dalen, zinken, tanen (Skr.

sj o e dda , zuiver; afgetrokken, in de cijferkunst;

afgedaan, van een schuld, pk.), ojj ai an (Ka \ kw. zva.

/ o o . o n n
aajiaai aai n\ {van oji an en (cti(K.i\). art ai an o^i aai ooi

spr. (isman\ iets verminderen, aftrekken.
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korten; temperen, verzachten; tekort doen aan iets,

bv. den eerbied, de gehoorzaamheid, de beleefdheid.

turn ia aai £? \ iemand minder eer bewijzen, dan hem

toekomt. o-o?7 oo oj7 »o oo \ sjor. — 01777/10 00 > mv., en

aan iets afbreuk doen, iets schaden, verminderen,

ergens afnemen; schadend, schadelijk. — (hiiojioji

aan\ vermindering ondergaan; vermindering, af-

breuk, schade; Tj. Sengk. nul.— (cinia aai ~n on ;kii\

iets doen verminderen, minder doen worden, er af-

breuk aan doen. — aaiaaaji\ wat afgetrokken

wordt, vermindering; afslag.

(Kjjmf\ kn. niet ongenegen zijn; wel genegen of toege-

negen zijn; iets goedvinden, niet versmaden, niet

beneden zich achten ; niet afkeerig van iets of

iemand zijn; lust of zin hebben in iets of iemand,

of om iets te doen. 77 ,007 2^7 00 to\ geen lust heb-

ben; er tegen hebben ; lusteloos.— 00 axi cm n vi \ N. , ttj)

o O ei z' , . -,

ao do cei otoo\ k. , aji on 707 (uu \ poet. , hinderen, moeije-

lijkheden veroorzaken , tegenwerken (vrg. eni (htkuj^).

— nnri/r)!ui%i\ iemand genegen, met iemand inge-

nomen zijn. 77 .i})d.iC).iqr) ia ra mi q iemand, dien men

wel lijden mag, daar men meê ingeomen is. — ikjj

fn(iaihr)jj\ wel genegen om een ander nederige dien-

sten te bewijzen; wel wat voor een ander overheb-

ben; welwillend en dienstvaardig. r<£»<M<io\ of ei

(7^7 00 \ zie beneden.

o • 7 . . a
07 ia (in \ en r) isin ,10 ra , KI

.
, zie bij ui aai w

(KI OO
f
(L7I (KI (1 > KW. ZVa. (UI OO 0V7 7/7 7 \

- O /" /
(TO OO (Hl\ OJ OJKUH OO \ KW. 2##. 0777 OO Tl (707/1% (£7 077 \ 0.77

O O , Q„ , 07 ^
OS77\ (£7 00-^7 007 TO ,7 \ 0O 007 \ £» (UICUIO^S (OAT. 5 #-

da na, middel om tot iets te geraken; middelen,

oo\ naam vangoederen, rijkdom). 01 107 20^77 ;_b*oooo

^ gemalin van JVisnoe , anders icmw

(K^pict !mi\jlw. zva. iK,inm%\ (van <ui\ en Skr. dana,

rijkdom. Vrg. 0JinaiHi\). — una^jajci<rnimji\ zva.

a
007 0^7 f771 ^ (Lil iKl/)\

(7^? ito 70 an/j of a^i a

ki{oui\K\v. en kn. een gemeen mensch; iemand van de

laagste klasse; het gemeen (Skr. sjoédra, bena-

ming van de vierde, laagste kaste).

oj)iin\ kn. aangelascht stuk of eind metaal of hout

(vrg. mp;,). — o\ lasschen; bijspringen, de
Q) v .

plaats van een ontbrekende vervullen.— 077 on, ai \ mv.,

en ergens stukken invoegen.— 0077 00 ^1 07 ,7,77 iets aau-

la^schen, tot aanlassching o/aanvulling doen dienen.

07 70 2 07 axi \ Holl. soldeer, soldeersel (vrg. ajiasux).

—
• fnvnmrn.ui\ solderen. — rn iamri ia ai \ mv. —

07 wzo? 00 ni aaji \ gesoldeerd, te solderen; soldeer-

werk. — 00 77 to77 1 07 00 ai aaji\ soldeerbout.

o7X7 2 77,u)2\ kn. tournooilans, lans met een kwast aan

de punt in plaats van ijzer (vrg. ajiash\).— rnaam

met een södör steken; ook met een lange

stok of bamboe steken. Ov/7 2 01 00 2 T7 ,70'7 ÖT elk-

ander met södörs steken; ook haam van een struik-

gewas met trosvruchten , waarvan de pitjes tot een

meel gemaakt worden , dat gebakken of gekookt ge-

geten wordt. — 00 77,0^72 77 00 2 T) 00 /iN tournooiveld.

aaian\ kn.
#
de zesde dag van de lichtemaan. G-. —

ojioji Aoaa\ zie bij ojkuiw

00 00 -77 \ zie 00 0.77 <ia ni \\

va ia ai \ kw. zva. crui 00 ^ ui ra \ zeer moedig , zeer dap-

per; grootemoed, groote dapperheid (Skr. soédtra.

rr- n -1 TT- O O v O
pk. Zie ian\ 1. en (kj\ vrg. (hyi oootjïon). (Kjioxi

ni:(ia!Kn\ naam van een Kawische zangwijze. (ki

<io t) <vi 007 / 002 \ naam van een Kawische zangwijze

Ramd. — 7,7} KA IO ai (TOONl

'"'

/
met moed bezield,

vol moed; moed, dapperheid.

fl^iooaooN kn.; onifiiw^ spijzen of sirih en toebe-

hooren gaan offeren op een heilige plaats wegens

een gelofte of om iets , dat men wenscht , van de

godheid te erlangen. — ooto^oooon ergens zulk een

offer gaan brengen. — tiaran ,oooo(/oo\ een plaats

waar zulke offers gebracht worden; en naam van

een gebouw in de JBatangan te Soèrakarta, waar

zulke offers gebracht vjorden en in de voornacht

vóór eiken Vrijdag door priesters gebeden wordt;

ook offerhanden, die op een heilige plaats gebracht

worden. oj7 000 to 00 00 oro ,£j,i \ 's Vorsten offers in spij-

zen, die eiken Donderdagavond naar de groote Moskee

gebracht worden, en die dan door de Ketibs en

Modins van de Moskee op Vrijdag gegeten voorden.

o ] ia ia Ja \ kw. zva. aaiir.uar B j_7,iuoo/7 en

07 7Y77 2 7O77 w.o\ (Skr. soedarsjana, schoon,

bevallig; de rozeappel, Hugenia jambu; enz.; van

aa en 00 tjooon).

y , cv
of 7

ƒ
ia w> zie bij cia iui\\

zie 1 to iu ? w

aa ra XjI \

00(00,lu;

X S a . , .. s
a~ana(Ei\ en %ana ei \ zie bij oo,e?\\

(k 1 ito ie 7 \ kw. edelmoedig; en vader (van 1 i\ en ia ei ).

.mjuiciKii\ edelmoedigheid; en als vader er-
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keud
S

o o
aain \ \ n ojuikjioxi ihcn/j \

worden. asii on hii ikji aa (eji aan \ edelmoedige aard.

wmiuw\KW. zva. ihiinvm^w

o^aacm\ KW. zva. a<nna\ of wmarmiw ook bena-

ming van het leesteeken Tjakra.

ckimxis en (cwioox 2t><z. (Kiaaaan en azm\anaaj^\

oji na aoin\ 1. KW. 2##. rKwcrncm onui w 2. KN. een pun-

tig opgerold sirih-blad met kalk er in, dat in een

sirih-pruim gestoken wordt; en een steekpil van kur-

kema, puntig afgesneden en in olie gedoopt.

(Kiaaaaij]\KN. 1. waar, juist, wezentlijk; scherp zien-

de, van een ziener; voorspellen, propketeren ; voor-

zegging (Ar. ^'i.jt^.o, siddik, waarachtig, ge-

trouw; Ml. ^Jawj, £j<i>juu>' zoeken, onderzoeken,

^r^. asnaJiiains a/n uiuin en (eikji\). ó. zva. (ki op

een ziener, propheet. —
rm do i?vtï in .K77 \ naar z^s, o/" naar de waarheid van

iets, onderzoek doen, van iets zich vergewissen (vrg.

azjii <r> aai aan -Jii ai aai \ en icm asn aai ^n on aai \ ) ; ook een

voorspelling doen.

5(WW)m\ KN. een wapen of iets waarmee men steekt

(vrg. an aa rain). ajidjKKnan aain\ een degen. <MfcQ,

,h~n ~maj)(K7yi\ zelfmoord »2^ een dolk of iets der-

gelijks. (Kjdnaai ^ajaarhi-nida aa,in\ naam van het

verblijf van Narada in de Soera-laja. — cunhtc
]i

aain\ steken met een dolk of iets dergelijks. «M<iQ

aai^aqdnaain\ malkander steken. — a:nn
1
K)I -

mv. .— (LrnzniKn rn (hm \ iets bezigen om te steken,

(Kj an aai aan \ elkander steken

;

drie steken. — ;
j
na

met iets steken.

steek, bv. asn arvi (Kn tin oaj
'>K

aaiaan\ een

voelen.

steek of steken in het lijf hebben of

O Q O O
ojiaxi aai >kw. zva. xarLi iji > a.,71 \ en ajn da avin\

o O o O
oji(ia*mj\ zie ajia^atm^

o o o o . o o
(Kiaxiaama\ KW.; ra)noum\ of arm on aan '~n\ zva.

OG) O o
ren pa \ (&i oji \ (Eja^\ en (cmiuiw kn. een to over-

middel (zooals wierooken of het prevelen van een

gebed) aanwenden tot bezwering van een gevaar.

(Skr. siddik dr a , het doen van tooverij. pk.

77"'o o .

l an wan en hii ~>i ).

iets een toovermiddel aanwenden.

a / . ... o
nji na aai na \ zie bij <kji za w

(K/}oo.9rn\ KN. in een gebogene houding geknield zitten

n - o i
{vrg. (ia aai \ en na lci mi

\

)

.

O ^ Q
DiiUh/m!>r> tegenO °

kï ui asn n \ zie aa vn ia asnLH1 /

r,

(

?
'l^'^? N Ar

- {»*&**> eei1 Zesde -

oji da ui \ of (K.i(ia(K,i\ zie bij aaaaw

(Kinaaui\ zie bij (kjioxiw

(Kir)iiau)\ eign. van den jö7igsten zoon van Pandoe

(Skr. Sa h a déw a).

(Kjianaji\ of (Kiznaji\ kn. zittende op een arm of de

armen, en met een handpalm of de handpalmen op

den grond of iets daar men op zit, leunen; wat

voor onbetamelijk gehouden wordt {vrg. no.ujv).

o . O
CKnanxJi\ zie (Kidnajiw

s * O / Cl / . . ... X
(Ki dn rut \ Of (Ki iq i ii \ vrn in axi \ enz. , zie bij an axn w

(ki aa ~? an \ zie bij (ki dan

\

(Kjaa\ kw. zva. (K,ia<ii\ (Skr. sjoedda, zuiver, rein,

onschuldig).

a G) . o
(KidaaK\ zie iKiaaiuiiw

ui aan \ KW., (Kiaan* en gew. aii l?: \ kn. , doel , bedoeling

,

oogmerk, voornemen, wat iemand van zins of ge-

zind is te doen; van zins of gezind zijn, voorne-

mens zijn. (Skr. sddya. Vrg. Mtuviasnn)- — aa

(ian of (Faas: \ iets van zins of voornemens zijn. —
(Kfj(Bidan of (kjicea:i&\ van zins of gezind of voor-

nemens zijn. — aadgnun ~mtna<n\ of (ma^inn;^m

<niH7}\ met iets het een of ander bedoelen ; iets zich

ten doel stellen. — a.ifaaan\ of d/iihna^:\ voorne-

men, oogmerk.

(Kiaan\ zie

D
(KQdaa.u\ of.Ki.iu\ K., zie bij dam en nannriam^

•
7 .. -O O ." " .

'\ zie bij daviiw — acm da ojui inj\ zie\ajiaadi\xa xxi

bij iHDintcn^w

o-ji ia om\ zie .ki (io tt? w

G)
(ki iia mul \ N. , (Kfi aa as: \ k. , naam van een regentschap

en van de hoofdplaats daarvan, cüi dryri iej ? <ri aa >

rvi^A(iacuuj\ naam van een soort van mangga.

'o . ... O o
:ei\ zie bij aa :ei\\

u.tit.i.EMKW. zva. aiJiah\ (Skr. soeddmd. een wolk,

een berg, de zee, en Indra's olifant). ojncKn-nauti

(k.1 aa (eji \ spr.

'

j. O • T ..

(ki an (Ei aan of (ki an pi aari\ zie bij dnr&iip

(Kidaam\ KW. zva. ojti oti aan \ (Skr. s ad dg a , s add-

gati, de wind, eig. de altijd gaande, pk.).

(kq da m\ zie (ki iam w

(ui an cm \ of S-iaa cni\ kn. handelaar, handelaarster;

koopman, koopvrouw, in het groot; groothandelaar

(vrg. ina5izdaoTi\ en aernaanisaji). — itrfi ia > > .• i •.

koophandel drijven (vrg. ai) e j aaj aa cm ).

a^i aa cm ni ^ kn. naam van een onkruiden van een batikxcl.
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oji aa cm n \ zie ikji axi am n\\

a . o a o
iKnnairtyj\ of ikjj ui cni i\ kw. zva. tunmaji^ajn- zeer

uitstekend of voortreffelijk ; doorluchtig (Skr. soe-

diwja, zeer doorluchtig, pk.; zie oji\ en tuiamn\).

(Loï<hii(Kniacm,i(K,iW{as)>(uii\ die zeer hoog geadeld

is . (Kona asnnmm tui lasn on ai na (on iei asn na (Ein \ titel

van den kroonprins van Soerakarta. — amiKntia

arnnonns hooge voortreffelijkheid; doorluchtigheid;

niet uitstekende gaven uitgerust.

<n(Kjjrn(ia"n(Hi\ voor r) ski aa asnm on \\

a^iasnn of asn (ki asnn\ KN. .droog, uitgedroogd, opge-

droogd, van iets waar water in of op gestaan heeft,

zooals een poel, rivier of grond {vrg. cmni\ en

asnanh). asn iki tisn n\ uitdroogen, opdroogen (vrg.

O ^
v O -

asn asnasi n\ ajnasntKnn). — asKisiasnji of asi (ki asn as

iets, zooals natte handen, afdroogen; droog maken,

uitdroogen. — asn ieo tKn asn^\ poet. uitgedroogd. —
amtui asiiji\ opgedroogd, droog geworden, zooals van

de straten na een regen (vrg. amaji asnjj). — ani(Kii

asnanjis een drooge keel hebhen; zeer dorstig zijn

O O
(vrg. asunsKKnn). asn asi asii (ki asn on n\ erge dorst heb-

ben, smachten van dorst (vrg. moz nniz\). — oji

(Kias>ian/)\ een kleed om na het baden aan te trek-

ken (vrg. (V)(&)(in»j) ^A(hn/j).

rKtamfis Ar. i «>

^

j |
, zait, olijfolie (vrg. (Kiisnanjj).

»jtasnjj\ KN.; tci (ki as>i in om \ aanhitsen, ophitsen, laten

vervolgen, bu. een jagthond het wild; iemand tegen

een ander ophitsen, opstoken, op hem afsturen,

om uit naam van den zender wraak op hem te ne-

men, hem verwijtingen te doen of uit te schelden.

rq itji asn/j of iki om asnji\ kn. klein wormpje, made;

. •.
, / o

wormpje m een zweer (vrg. asiiisr\ ikimm asn ns arn

(Ei\ en {aai(Eji\). ij(M)asryi\ ook een bijnaam vt

JVisnoe.
O

11 (KJ) OS)) (hl
ia

)PA °f Mvnt*i>n<Hiji\ vol maden.

isnji of

7
o
asn on tui ? asn n\ kn. vervloeking; (ook de

O
stekel aan de staart van een rogvisch. J.). — a

rn (km (hii n\ vloeken, schelden. — asirntKizasnrnams

iemand vloeken, schelden, vervloeken, uitschelden

(vrg . xnri (ui (isn (%r\ asi asi asn ~m asi asn \ en (ekko ^asn\).

ia rn (K/n asn bn rjfKJiz asn rn mi \ zVwz^w^aanhoudead vloe-

ken , enz. na -n (ki 2 asn ~m rn (ko z as)) ui mi \ passief

luiasns 1. K. van asn (Eitianizw 2. KW. zva. ajt asn ooi
/j

of asn hui tEi^s 3. KW. zva. o^iasniKijj (Skr. sjata).

iki asn asi on \ KW. en K. zva. om cjvi (Eii~m trui <KSin\ \w

asn on mi z na asi \ de honderd Korawa's.

tuiasns 1. KW. zva. asn cm trein en amasn\ (een ander

zie bij asn\).— 2. kn. één, eens, in zamenstelling

,

als (K) asn ra aa \ eens van aard ; (ki asn tui aai \ een s

vau gedachte; rn asnz na (ko asn \ spr. voor niet eens,

het niet eens zijn. tui asn asn asi \ iets hoegenaamd.

. o o o/ a a
(Ki) asn (Ei 'n cm ni iei qd onn\ en arm tra asn rui (hi asi rm

on/js spr. — (Kirn asn zaan of cki tui rn asm aan\ vorm,

waarin iets (zooals brood) gebakken of (zooals een

kogel) gegoten wordt.

(Kirnas)i\ kn. speetje vleessch of iets anders, aan een

spit gebraden, om bij de rijst gegeten te worden.

— azir)rnasn\ saté maken.

(Karnasm\KN. , (kiosii\kw., een wild dier (Skr. satwa,

een dier; een wezen. Vrg. rn ohi asi aan en asn on nat

aan), (ki rn as)i z rn urn asi ann\ wild of tam dier, wilde

en tamme beesten.

O

of

1. kn. verk.

O
ajn(Ki\ el. 2. ki. zva. (ki oji \

zie rn cia

z

(lui aa n (Skr. sdta, vermaak.

genoegen; sjdla, geluk, blijdschap, vermaak).

(Kiasn\ 1. KW. zva. tij asn ^\ (Skr. sita. Vrg. ai (ki asn \ ).

2. kn. zva. <haina(Knna\ (vrg. (kd asn\); gew. (namz

q a o
na (Ki asn (ki asn \ zva. rn ajn znaan cm va cm \\ a^i asn oji

m\KW. zva. oji tea rui on n\ (Skr. sitarasjmi, eig.

de wit stralende. Vrg. (K}(hii(Ki\).

(uias))\ I.K., zie asi(Ei?\ en asn(Ei\ (Skr. xiti, woon-

plaats; land). (2. td. verpligting. G. vrg. aaiajias:

a a q , a o o . •

am aan ). (Ki asn oj) aani \ (laiasn tui aani\ KW.) eign.

van een dochter van Kresnd , oudste gemalin van

Abimanj o e). njiasii[ajiasnaui\ naam van de woon-

plaats van Dèwi Pratiwi (waarsch. zamenstelling

van xiti, aarde, en pat dia, de onderwereld of

afgrond, pk.). cKnas))ae:\ eign. van een zoon van

Kresna bij Dèwi Pratiwi (Skr. xitidja, de zoon

der aarde, d. i. de planeet Mars, anders Bhauma,

hetzelfde, pk.).

dj) as)i \ kw. zva. asn aa tKiin (Skr. soet a, een zoon , een

prins; soetd, een dochter. Vrg. tKi^q-s II. en a^i

o-n aai -jn oq oai/j of il 11 asn w

(Ki\ (zie ajiiaas). (k/i

de zoon van
(I Cd

den Pandita.

rn(Kiasn\ en iiajjasn\ kw. zva. tui «sn %\ (Skr. sjwéta,

wit; zilver; de planeet Venus. Vrg. a^i<un\); ook

eign. van den oudsten zoon van Maswa-pati , den

Vorst van TVirata.

tv)\). (U) (ki as)i\ zva.

\ (Ei cm (Mi asn \ zva. iei cm asn i

ai asn ojiom asn \ voor ki as)i a.n Oji enn asn
f 00 (l CJ
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najiasn\ KW. zva. am ah xn anji en cmpixn aehp (Skr.

sétoe). oi ki asn 01 asm op \ zva. asn pi ast m

<

}

(vt % cm on an \

{Skr. sétoebanda, een dijk of dam tot verbin-

ding en passage); ook naam van een olifant, onKt

n asn (of oixmz aa api asn\) insgelijks zva.urn z on asi

O c o O
asn on ast on ui ? cm rn tui

O - o
zva. (177? on tn ki ui ? tin ast w

(Tb
rLl

l)

S

en ai (Kt asri r) asn z op rut njir \

o o
(tj)Ojt\ en (Lnasiiwon (Kt z asn \ KW . zva. ti.ki\ ajt [ast oji \

o.. o q„ a
ZVa. 11 iKl K> KT? 0s)> h\oi(Kjiz ast) kj asn ft (M ceji "3

oi,Kt zoi asn o^i onjj\ zva. (Ut , ast (Kt Kn;\\

(nM?«5)]^KN. niet afkeerig, genegen, toegenegen zijn;

er niet tegen hebben iets te doen (vrg. ojian\ en

o/ .

majizasn\).

oi asn z onji\ zie bij (Kiasnw(KI

O - c
(Kt asn (tn/] \ zie mwmi\

(ki ai asn z on n\ zie (KO IL/ïW
.-v>nj

(Kt asii apji \ Ar. ^JL> j
, zaitoen, olijf; de olijfboom

(tfr^. (Kiasn/j en oi a^ asn apjt).

ai Kt asn aaji\ Ar. ^hiJ» > sjaitdn, satan, duivel;

een booze geest (as: <si~m orui\ vrg. ojiom asn art/t).

(Tj rut z <n (&i zoiaat^Aosn anji \ zie bij n ast asn o\ \asi

asn (of oitKiaut) oi (ki asn onji\ lapis infernalis. on (Kj1

O O*
asn art ~m cm ast ouv asn\ on (Kt asn ast on asn z arui en oj (Kt

o
asn art cm cm a^:^ spr. — rt asm asn art \ zva. on on z rj i^ z

oi ooi ~m z ai as; z ooi \ iemand opstoken, ophitsen; ook

iemand vijandig tegenwerken. — oorrm asn pi oi om \

iemand voor een duivel uitmaken. — oi (ko asn pi art /i

of alt oi (ki asn pi (tao\ satansch, duivelscb; listig en

vijandig tegenwerkend; wat een sétan moet voorstel-

len, een vermomming als een sétan, zooals bij een

bruiloftsoptogt.

(Ktasnan\ en rtari\ zie a_w (ki on \\

oi (Kt asn ast \ Sydney. as:noian^A.asna<r\ Sydneysch

paard.

O O .O o
cki oi asn z an ki o \ zie (Ktri asn zuw

aji<^tsn\ kn. 1. vijand, iemands persoonlijke vijand, te-

genwerker (Skr. sjatroe. Vrg. -eV^^n). 2. naam

van een Chineesch, in een vorm gebakken, wat

korrelig gebak, oiaxizan ,i u ï zo ia i.i kji asn \ s cbatten

worden vijanden (liet is gevaarlijk schatten te be-

zitten). Kiasn tisn'Ei\ naam van een corps gevjapen-

de politiebeambten in dienst van den Vorst, asarti

a^i asn \ voorhuis of voorportaal van een Jav. huis

(een afdak, doorgaans met lage omheining , zonder

deur, voor tegen het huis aan). (Ki\asn(Eipirn^\

spr. — azm(asn\ iemand vijandig, vijandig gezind,

zijn. — rrm oi {asitz pr\ tegen iemand zich vijandig

betoonen ; vijandig. — (Kminnasnzariji\ vijandschap;

met een ander of met elkander in vijandschap leven.

O q o
(Kjtiosn\ zva. oiajWhi->t\K., zie (vtoiaxtz(Hijj\

(KnasnxKS. zijde, zijden stof (Skr. soétra, een draad.

Vrg. oi(Kitza7t\ piagiLi(Kin en un out\). (K-7 {'M'Kjl â l^

benaming van een soort van schrift, waarvan de

uitvinding aan Adji- Saka toegeschreven wordt. —
a7m\asn\ benaming van een klein corps geheel in

zijde gekleede boogschutters in dienst van den

Vorst. (L77 ofijt asii\ met een boog schieten.

(Kjj ,isn\ kn. een touw aan den kop van een wat wild

paard, achter de voorbeenen om over het lijf gesla-

gen, om den kop omlaag te houden, een soort van

springteugel.

Ti (Kt iosn \ KW. zva. asn cm ruin en arn asn\ (Skr. xetr a ,

een veld; een reine, heilige plaats), tnt oi am ? asri

o
oi ix.1 (E,t asn ri (Kt

|
asn \ spr. ti (ki

(

asn oi arm art (Et ojui \ naam

van een woud. oen -n|7i k? iasn\ zie bij .nn^iw —
oimn(asn\ een lijk op een afgezonderde plaats in

het woud ergens neerleggen of neerzetten, zooals

dit bij bewoners van het Tengergebergte in gebruik

moet geioeest zijn; een kind tot straf in een hoek

zetten. — <n mn asiiaat ~m rt om \ zva. oi aztn asn \ en

iemand op een afgezonderde plaats in den omtrek

van de woning van den meester laten wonen (vrg.

ast oi rrn zpr oi (Kn\); ook iemand naar een afgelegene

plaats (zooals het woud Lodaja in Këdiri) verban-

nen. — out ri (Kt {asncHijj\ een plaats waar lijken neer-

gelegd wierden; en een plaats waarheen iemand

verbannen wordt.

a/ a .
oi ki z asn \ KN. zva. »-; ui\ of ri o^t z asn ^ w

(Kjtasn^n\ kn. de trapsgewijze of bij elke laag verwis-

selde schikking van metseisteenen in metselwerk. —
'7 nri\ de steenen zoo schikken.

O Q Cl O r j.

.7^,1 o-j asn z ii \ kn., (ki 7i asm (ki rut i)\ kd., Ang. story,

historie, in den zin van kibbelarij.

a^.1 oi i asn z (ki n\ zie bij (Kt xsip\

(Li'fciKKiK. Holl. kn.; ,o?7 isnhii\ iets strijken, met

een strijkijzer. Kii(Kiasno<ii\ of ani^t o^iikiix pass.

— ki h,i,kii (Kip gestreken.

Don O o o
(Ktiasii(üiautj}\ zva. (Kt a>n (Vi ruto\

(Kt asn ajin\ Holl. stroop, in de beteekenis van geurige

stroop tot verfrissching met water of wijn gedron-
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o

oji taai ojui'

ken. (K,i(Kpi (ui aqjjiEjiiiJi \ of oji[asnajiaj)\ rozestroop.

oji taai ojui\ kn. zoon of nabestaande van den Vorst,

edelman, ridder (Skr. x at rij' a , iemand van de

kaste der krijgslieden, waartoe ook de Vorst behoort).

oji taai (vii (eji on
%

\ naam van een Tiaarkronkel aan de

regter zijde van den hals van een paard, die als

een goed teeken, en oji \obnojvi ckyi oji on ^\ van een

dergelijke aan de linker zijde , die als een slecht

teeken beschouwd wordt. — aan taai ojui \ handelen

en doen, alsof men een satrija was; en iemand sa-

trija noemen, als satrija achten en eeren. ojipi^aai

ojui\ als satrija betiteld, geacht en geëerd; een rid-

der, ridderlijk, edelman. — on loaiojüi ons het voor-

komen van een satrija hebbend, ridderlijk, adellijk.

— ooi ojiinsriaAJi cnin\ de waardigheid, woonplaats of

het gewaad van een satrija.

<oj) (ei on n of a^i t(isii(&i tmj) \ Holl. stuurman.

ajiaai!N-nji\KW.; aan aai 1,11 \ iemand voorlichten. G.

O Q . O
oji ai aai z ocnji \ N. , zva. cm ai op z min \ zie ani ai op z arnjj \

o o
oj) >b/; .kt)\ KW. zva. (TL

er
a

aai hu ^ri w

»

o.

naji^ajioaoJin\ verbastering van

Kiaai ar» ~ï*.\ zie bij aaia.ii^aw

O
on 3srj aat/)\ 1. Holl. stoot; kn. inzet bij het stooter-

spel. (2. Holl. stut, schoor. !~m osn, aan /i\ stut-'"( Lnr
ten, schoren. J.).

o o , O o o . , .. o q 7
oji aai oai\ of (ki il>ii aai \ zie bij Obiiaai\\ ook KW. zva.

. G)au cm v.

O a a O o O
aaaaiaai\ en om oji aai \ KW. zva. azna<ii\ en oji(bji>\

6 ™l «o, co 1

(Skr. stoet i, lof, loving, lofspraak). — <&iojiaai\

"o Q O o O
(ci oji aai \ en (ei osi (ki osn ^ zva. aa isn .hu \ nm e 1 j \

^n ""b ^K crV

en «ffMTiw eerbiedigen, huldigen, loven. — ajiazi

M«i>'\ eerbiedig compliment, ajn osn ojI cci a^n aai \ zijn

eerbiedig compliment maken.

O CV
ojioriaaizaaiMLTS. naam van een Europeesch, bij de Ja-

vanen zeer geliefd, kaartspel, een soort van bluf-

spel: stooteren, stooterspel. (Men zegt , dat het een

JJuitsch spel is en stossen genoemd wordt).

QJiasn(iJiji\ zie bij ojïi asri(uijj\

ai) Oïii jj) anjia-s Holl. s t e v e 1 , laars.

ojj•aai (vi \ kn. een ascetisch leven leiden (Skr. soeta-

pd, een kluizenaar; zamengesteld uit oji en aai o_)\).

oj)Qjiaaiaji\ een asceet, een kluizenaar. —Mnajiasn

oji(ipj^\ een ascetisch leven, kluizenaarsleven.

tuioai^jioxis zie bij oJiapji\

0^.1 aai as \ zie bij ajiaaiw

iaajji\ kw., ojioaij\ en gew. ojku)\ kn., opregt, ge-

loofwaardig, eerlijk, trouw, een heilige belofte (Skr.

satya). 0^1 opnaai aai \ opregt en getrouw. oQaaii)

aai ojïi osi) (EjI on

(LZïl (H11 \

~ .K7 (C
~

ware opregtheid en trouw. ojKk»

rond en openhartig. 9^io^iaain\K-w. zva. aai

O o
(Hi oji iris kn. in iemandah\ of <ki(W!ki\

C) j. O
aan oji aai n ann of onicüiaj) (hiji^vertrouwen stellen.

opregtheid, eerlijkheid, geloofwaardigheid. — oj]

aj)(Hijj\ (k.) (ki oji ooji en (K)»j)(hi ihijj\ afspraak, met

een ander of met elkander afspreken ; elkander hei-

lig trouw beloven. — (ajifciaaiijs of ioj)(kiaj)\ hei-

lige belofte; heilige belofte of eed van trouw, ak

as ooi arm a.11 on {-JioJi aaj/j \ zich met een eed van trouw

verbinden aan iemand. (Hiiaft{(uiajiaai/)\ door de aan

een eed van trouw verbonden vloek getroffen wor-

den.— (M(ki ast)/) (m/i ^ een heilig verbond; met elk-

ander een heilig verbond sluiten of bezweren.

O
o^)aaifj\ zie ojioaiftwgf
rYi(U)zaajti\ of tri(KJ)zaj)\ 1. kw. zva. oji ooi \ (Skr. sjau-

tjya, te zuiveren, te reinigen; sjautja, reini-

ging, reinheid). 2. kn. edelgesteente of juweel, bv.

in een ring (vrg. aai on on n) ; en kwast in hout en

bamboe. 3. KW. en KI. van ,Eiaai\\ (ook van maa)\

G.) . rij oji z ai (i^i 1 aaja \ of oji >? ?^; z oajn \ KN. j uweel

,

edelgesteente, juwelen; ki. zva. ojioaji a<yi\ \aa)o:ij

osn (O). ^ rj (K>i z oji yj on\ spr. — rjoanzinin %i\ of ti'HI?

*ö)/k7^ iets, bv. een ring , van een juweel voorzien;

ergens j uwelen inzetten. — on aan 1 oaji k >; ~n <n h~n \

KW. zva. ofiar)a<aafn~m'nam\\

o . O o , O o
oj) osn 1 mi \ of 0^1 aai n oen \ en ver o. oj)(cma<n\ eig. van

den zoon van Satyadjid, neef , zwager en besten-

dige metgezel van Krësnd (Skr. Sdty aki).

ajiaai(i(uias)i\ of oji aai
f]
oji aai \ 1. eign. van een doch-

ter van den titan Bagaspati, gemalin van Vorst

/ o o /
Salj'a. 2. zie ajrtama<iah\ bij a.nani\ (Skr. Saty a-

wati).

o^j) aai f)ik oaiji of (Ui oainos oaiji\ eign. van den Vorst

van Zesanpoera, den vader van Sdtyaki (Skr. Sa-

ty adjit, eign. pk.).

oji aainam izi\ of ojioJiaTn (Ej1\ eign. van een dochter

van Satyadjid, één van de gemalinnen van Krësnd

(Skr. S aty ab'dmd).

o^.')aai!Ei\ eign. van een mythischpersoon , en oji ri aai 1

O . .. , T
avi\ eign. van zijn vrouw, en namen van twee //oog

geëerde stukken geschut, waarin hun zielen geva-



«m nasmiE/i\ 443

m* zouden zijn, en waarvan het tweede zich op

de Sëtinggil te Soerakarte , maar het eerste te Ba-

tavia bevindt.

o • 7 ..

unasnz (Z>)\ zie bij (ki as» (ei \\

asn asn s N. , oj}(asniuiasnn\ K. , duidelijk

(K!)(

CKoasnasiis N. . (Kifasïi aj)uii/)\ K. , duidelijk vc

duidelijk zigtbaar; (ook verstaan, begrijpen. G. ; van

(uifusnn, in den zin van het Sier. sdxdt, en ver/c.

O
van (kkkiosii/j, en f&iasnw Vrg. asnoiasnoui\ en tui

m^jiion). '
tb) Ti %(K) asn asn\ onder iemands eigen

oogen, bv. iets wegnemen, aj) iosn oruom _y» cm ajn cei asi

on^AOsn as)i\ spr.

<un tho ai)\ en cei oj) ~j> axi om ~jii ai oen w

(Hi as» as» \ KW. zva. az>iccf) (k,ijj\

on asi\ en au (ki ~ji on ik» ^m ai t

pass. on) kt asn asn \ 1. KW. zva. ar» ai asm onn\ 2. N.

,

om i)j) (as» aj) as»jj \ K. , duidelijk te zien.

dl) asn cm \ en (kï asn <n cm onn of (ki on ai cm on n\ KN. een

breede strook geweven goed voor een gordel of

cingel.

O- Q O 7 7 / 7 •

iKi as» cm \ kn. 7iaam van een boom en van het bruin

gespikkeld hout daarvan, veel voor wandelstokken

gebruikt.

ai oj) asn ai om z on \ zie bij (niKoasnwon o o
(K) asn om ouyi\ zie on) iki ,un au)jj\

wibinKN. kloet, boom, om een vaartuig voort te du-

we?i (vrg. ajiasïu). — arm ast) on \ kloeten, boomen;

een vaartuig met een boom voortduwen.

(Ki/r)ash\ zamentrekking van ck/j as» tun\

O » O o .
(ki as» ckj \ en cko <r> r~T oji <n &

o

zie (K)as»(K)\\

(ki iisïi (Kjj\ of >ki tl asi) cki \ ook (Kj asii(Ki\ of (ki ai as» cki •

O - O
cki iisii oji\ of aiiaias)icKi\ bij verkorting ash!in\ of

tnas)iajj\ kw. zva. cui ^i <rui on/i en ckiki\ (Skr. s i-

tdngsjoe, de witstralende, de maan; en sjitdng-

sjoe, de koudstralende, de maan; ook soeddng-

sjoe, de maan, eig. de wit lichtende. Vrg. ojtasn

OJ)!K)\ bil (K)OS))\).

o o .
(Ki rj as» 0^1 \ zie (Ki asna^iw

o .

(Kpi as» (ki \ zie (K> as» (kiw

O O O
o^uKia\ zie ojn(uioj)n\^

i CY
cki cki \ kw. i. zva. amon\

ast
mjhii)\ (vrg. aj)tun(K.i\

bij ajnoJi\). 2. zva. crutah-s en (K>an\ (Skr. sjasja,

baas of konijn; en de vlekken op de maan), ckkki

O - O ,cii0Jini\ zva. on,) on cmoi

m

\ en aj) •eiiuiona (okr.

sj asj adara, de maan), oji (ki axmi om >ti un CK1jl^

zva. cu) .z) ii.) hini mi ito iina\ kn. naam van een Ka-

wische zangwijs. -aj)<u)cun,nj)aoi)\ spr. (vrg. wmï

rjiKhcunnytn.i'tiHiji)'. — t&i
:

aj)(Ki\ als eén dwingeland

r

te werk gaan, stijfhoofdig voortgaan, zijn eigen

boofd volgen; iemand dwingen of forceren, zva. csi

(hrn^).\\

cko(Ki)\ 1. kw. zva. aj) cv) arv) art
jj

(Skr. sjasji. Vrg. cki

(ki\ 2.). 2. (K)(kq\ N,, aj)(nj)aoj)\T£.., (K/)ononj)\ KD.

,

maand. ckioj)ckj)\ een maand, on ih z (K) (k) \ twee maan-

den. — cKifncKionjjx aj)rc)af)iK)j)\ bij de maand,

maandelijks; maandelijkscb; bij maanden, maan-

den lang.

O
CK1(K1\ Zie (Kil

O o ,
(K)(K)\ 1. zie (Kiorn^iw 2. KW. zva. a%,/)(U)\\

cko (ki \ kn. , (na^QM\ kw., overschot, rest, overblijfsel,

overgeschoten brokken; overblijven (Skr. sjêsa,

overblijfsel , overschot , van sj is a , iets overlaten
,

niet alles gebruiken. Vrg. om^n\ (tui aji^\ en onruz

ai^nzapcHijj). aj)ar)ao(Hiaf) r-naJiaxi(K')(Ki\ geregte die

nog onaangeroerd gebleven zijn. (KiiKiajncKp wat

een hond van zijn eten heeft overgelaten, a^) (Kin on

om (ei om \ de overgeblevenen van de gesneuvelden ,

de niet gesneuvelden. (ncKi(Ki!hï<ru)a.xi\ poet., de aan

den dood ontkomenen. ioji ii am on ckicmoq. (naj)Z\ een

vrouw trouwen, die geen maagd meer is. — ckkki

onj)\ overblijfsel, wat door een ander overgelaten is;

ook metéén , tegelijk (eig. , naar het schijnt , als

restant. Vrg. ojxko on/j). — on iko om ~moq om \ iets

tegelijk opmaken ; tegelijk (metéén) doen plaats heb-

ben
, geheel volbrengen ; iemand metéén hetzelfde

lot doen ondergaan.

(ki(k)\ 1. kn. snuiten, zich den neus snuiten. 2. kw.

O . O O Q
zva. aznon^ \ axi ttj om (ki ;ki a^.) spr.

I. N. , 0. haast overhaasting (vrg. cm

ai <?\). — (Kj)(Kj)(KncKa\ a^i(Kö(KoiKi\ groote haast ma-

ken. — oor)aj)(Ki)\ ihm(Ki(Ki\ gehaast, met overhaas-

ting , te haastig
;

gehaast zijn , zich zeer haasten

,

zich overhaasten.

II. W(ïj\kn., !Ki(Kiaj)jj\ KD. , a.1 (tl OjV) on (ï of om

(EjioAijonj) en (uaAJiwns KI., de borsten van een

vrouw; (ki(ki\ ook die van een man (vrg. &na.j>\).

om oni'!K

i

(ki \ N. , rn asm oaj) (Kn ck/js K. , en ook (ki(ki\

kn. , moedermelk, zog: maar an(Ki\ N. , onajiz^ajn

on
f) of (U)$ (un ao n en cui aj) cki ^Aon n\ K. , melk in

het algemeen. — onnj)\K~8,, on(KiDi\ KL, zuigen

aan de borst, onioiamzona^j mirnax} ih)^ spr. — on
:

o DO o 7
.

7
-, , ,

on(Kizon\ on (ki aj) —i \ zogen, een kind de borst ge-

ven (vrg. fcm.<n4En--Ji\ ui ii (ei J?\) ; ook een kind&wn.
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de (leêge) borst laten zuigen, van een kindermeid

:

Q Q O Q
on rri 0^1 ziHixm (til (ki ojj cm (un cmn \ \icriasn orj on (ki zhi\

een zeug. — o^oo(kizihj(hi/j\kn. trek, haal, bij het

- O O
zuigen, ojj on oji z aryj of (L) ojjii ck,i

z

anjj\ oji mojioji -~^i

ihn/j\ zuigeling; medezuigeling , zoogbroeder; en cli

cki on (ki z aon \ wat een vrouw te zuigen heeft.

ano^)(Ki\ 1. zie ojioji^ 2. verkorting in de spreektaal

van aji<naji9Ji\ (vrg. oj)OJin\). (Hiionoj)o^')\ poet. de

ondergeschikte (?).

<n (Ki t (ki \ CMn. sosji, kn., en oj. KI. sleutel {vrg.

on (K/i z onm z cmij en a-rn nji \ )

.

on oji z tl (Kil z \ KN. zva. rn ca z on (Ki z \ of on an z on oji z "1 run z

on(Kiz\ (vrg.onutzon(Ki2\). \ rn (ki z onm z (unri in.) z *Kyi\

en on 1^1 z on oji z asn di tli (hyj \ spr. — on(crrizonafijjZ\

lomp zijn in het spreken; in drift iemand kwade

woorden toevoegen; een bek opzetten. — (Eionarpjz

on ttfi/j z\ zie beneden.

(K1(K1?\ Zie (K1(Kj12\\n r

aji(K){\ kn. zijde, kant, van de ééne zijde in tegen-

overstelling van de andere {vrg. \m inao aoji en cru»

di\); aan de ééne zijde; aan weerszijden: (uhojiojt^

(of 0Ji(Kj)(K-i?)>ntruiz\ aan de noordzijde, om xm ti in

a<noj)OJt^\ zijn eene arm. (eaoji oji ihi^ alleen aan

de ééne zijde, rntui trui oji oji $\ acht aan weerskanten.

(Lii ojiojioj}%\ op zijde, bezijden, cun ckii

m

$ <rui aa n\

iemand of iets nevens zich hebben. — di ki j \ op

zijde gaan, ter zijden, of ter zijden uitgaan; eenzij-

dig, partijdig zijn; ongelijk, van een partijdig toe-

gewezen aandeel; iets, zooals zand, naar weers-

kanten strijken of verwijderen. o~n ki ? cm £n hiji regts

ter zijde gaan. — oj* laa'aji^ ter zijden wijken. —
m)ww.;i)).h

i

i\ iets op zijde nevens zich hebben,

bv. een Javaansche vertaling nevens een Holland-

sche brief. — o^kk)^(lii (hiji^ de ééne partij, één

van beiden; tegenwigt, tegenstuk, tegenhanger,

weerga, {vrg. rL)(Ci(in.snjj\ (Ln di (m an n en asnasnarn

azi (Hifi ) . oji (ki > (Ln (pi (Hi/i \ nevens . iln hajj osn chi ^,i (ki

s-/i^(L7i(Hi/)\ schoon zonder wederga.

dimmen, onaangenaamheid, zorg, moeite, last, ver-

driet, mismoedigheid, droefheid; het onaangenaam

vinden; moeijelijk, lastig; verdrietig, bezorgd, mis-

moedig, bedroefd; ook zich de moeite geven van iets

te doen {vrg. (Ki(un\?\). on sjnz^nojjOJi ?\ ook oiojnz

iiilii(ki?\ zich niet de moeite geven; niet behoe-

ven. — (Hioj>q(Lm\ iemand moeite of verdriet aan-

doen, bemoeijelijken, bedroeven. (Hiiojjoji^ajnan/j\

in onaangename, moeijelijke omstandigheden zijn;

misnoegd, bedroefd; onaangename omstandigheden,

moeijelijkheid, ongelegenheid; misnoegdheid , be-

droefdheid. — (ui<(ki % ajn-n ,hh \ onaangenaamheid,

zorg, moeite of verdriet veroorzaken; lastig.

mi (ki %\ kn., QJiaJi^ KD., nest, zooals van een vogel.

(kioji ? asii <kïj oj) /i \ muizenest. — !hi-ki^\ oei oji ^\ nes-

telen, een nest maken; ook suffen, kindsch worden

door ouderdom; kindsch.

onojizonoj)Z?\ KN. ; oi chi z ort (ki z ^\ rijst {cm xrn

%

\ of (ai

n-) o^i n), katjang
, goede, kadëlé , djarak, enz., stam-

pen, om die te ontbolsteren {vrg. on isrj \ [znfHiqajn \

en (L7) di r^n.Hiijj). oi (Hi zrj o^i z^riHiiz (u\ gehrandekof-

fieboonen fijn stampen.

"I^'^c^r zie lii "i^^'V
o^xki(hijj-\ zie bij o^ioj)\\

0^.1 (ki (hi
/j

en (KnojiiK)n\ kn. laag, verdieping, de ééne

op of boven de andere; op, boven of over elkan-

der heen; met iets er boven op gelegd, gegroeid

,

enz.; dubbel, van een bloem (vrq. cisnam\ en .ki

ajiji). (Kij(Ki(HirLi\ driedubbeld boven elkander, o^aoji

fhncnnq\ en oj)(K.ijao(Eid'i\ bij lagen op of boven

elkander, ojjmmr&woJhp laagsgewijze, op of over

elkander. — /m^i^t^n bij lagen op elkander leggen

of stapelen.

(ki on o*.) z ihi f)\ zie bij ojjojj\ II.

(Ki-no^iHi^ kw. zva. rrii^i!Hi\ en eign. van één van de

Korawas, en van één van de rijksgrooten van

Vorst Dana-pati {Skr. Soes end).

i i k\\ of k) Lii k)\kw. zva. on oji oji\\ {Skr. sa Aas ra).

a^Q [OJt rm (Lii \ de duizendarmige.

oji tj)\KW. zva. (LiiiDtLi) il)\ {vrg. ojtajis).

ojttoji\ kw. zva. ao hu z vo) amn en (ejiojjuj\ {waarsch.

verbastering van (ki miq\ Skr. so esj'r aw ah ,

beroemd, vermaard, pk.). — hhojj o^i\ zva. hikki

(LiiLiitis)i'Hi^ii-,)LLi(Hi
l
i\ \frni(K>j riJiniioiajiz(Ki\ alom

vermaard en beroemd.

KaauiM&N. verkeerde gang, dwaling, afdoling; ook dwa-

ling van het verstand,; zondig. — ojiojiojiajt\ van

zijn stuk en in de war zijn , in het spreken. — chi

i7o\een verkeerden gang of weg gaan; uit het spoor

gaan ; afdwalen ; een verkeerd , zondig leven leiden

O / - O / / °>
(vrq. Knaruil(En\ en lv cairv)OJi\). a-n oji cki <kii clu xa
x J co ca '

cnjGHin\ een verkeerden koers nemen, va?i een schip.
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rm(Uiafhan'9Ji\ verkeerde gezindheid. — a<naJioJi\

verdwalen, verdwaald raken, het spoor Lijster wor-

den ; van de wijs raken , de kluts kwijt raken. —
!m(kj)n^\ van de regte weg afbrengend. •— ono^ini

rnooi\ iemand doen dwalen, op een dwaalweg breng-

en; misleiden; in de war, van zijn stuk of van de

wijs brengen; iets uit den regten koers doen gaan.

— aj)wn anjj\ van de regte weg af. cvn rei on siikq

n^rmn\ een dwaalweg. kjirvi(ixij(Lmaj)(K^^na<yi\ naar

alle kanten de vlugt nemen en zich verstrooijen {vrg.

(kiikj snuift bij (ki\). — (uiihi(k,i\ het afdwalen, en

El. van qji(kii\ 2. — ajiKiiKimimp dwaalspoor,

dwaalweg.

im<m> td. en koopmansterm , in zamenstelling met het

accidenteel passief van telwoorden , en met de tel~

\^-n\ de tanden met tabak wrijven.
S Q

pruimen. — t"ï (KJ
l,'

— o^ijni3njj\ (Litnsüi^n aoji\ om te pruimen; het

gepruimde.

ij.wn,w\ en rnantii^\ zie bij vjtKiw

/ / . /
oi (km ri Zs.1 z \ zva. il Q<j) z on <Kj) z \ in ri fKi z on iki z on osn rixm

(nrtn\KN. naam van een plant, gelijk een cactus,

met vrij weehe bladen, die tot het rijp maken van

gezvjellen gebruikt worden; ook 11m z on kiz\ onder-

geschikte, van oi.kiz\ zva. nrii^izon(Kizniariji\ —
<r)frmr)(Kiz\ met den snavel wroeten of slobberen,

van eenden, ganzen, enz. — oJitnc&tz<n»Jii\ en

oi kiz ri i^iznria<in\ zie bij viikizw

(kjii(k.i%\ en (KQUK.M(Lm(hij\ zie bij (<M^

WMmft7);U\KW. ZVa. OJll(KAaJ!t(Kn^A\i Gr.

(ui (k.1 ojj (k.1 \ zie bij Ov i -k ï w

(^? i

ivoorden 50 en 60 zelf, om de helft van het zoo- I 0Ji\aJtaJi\ zie bij i i tjy\

veelste tiental te beteekenen. Zoo om aji asn ^»ik,j\n

X O o
(K1(KJ]\ N.

lil

üWKJ)\K., 35; Oill ITL1 !E1 (of hl] El)

7^1 in ^i(Kj \ k. , ook oimkh asn^(KJi\Kïf., 45; om

O s '
7 o / ' O Q

£n (E i ~t* oji \ ook (ka isi on om ^kki\ 55; om o_i asn ki

/ au O / „~ O / oe
(K.i\ oo; ihm ri ui z rx.1 ko (k,] \ 7o; (wnajiazioji&ji\ 8 o.

c^cy ~)

*jioji\KM. zva. azn tui cmji\ KN. het snelle ronddraaijen,

#y. #<m een wiel en bij het toalsen (vrg. <ui\); duw

om door opschuiving vooruit te komen; ook zva.

7> Ki ii ^n ihn/i\ en benaming van een ring in de

r\ry
vorm van een kronkelende slang. (&i(K,i^A.aji\ kx.,

'") O^ •
i^07Ki tizi-Ki\ kd. , een gouden ring van dat fatsoen

(vrg. Lo\). — fnkii\ duwen, opduwen, om vooruit

te komen. arnajiaji\ teruggedreven, teruggeslagen

worden, van vijanden.

w^nKff. en Ml. zva. akun asn/j\KN. naam van een do-

renstruik. tp. een ras van blik (vrg. ajhiriasnn). —
chi^)\ fijn schrapen; iets, zooals kaas, met eenmes

of iets scherps, fijn afschrapen; ook langzaam afne-

men, verminderen, minder worden, bv. van iemands

rijkdom of krachten. — ui %jfnry<nacn\ voor iemand

iets afschrapen; iets aan een ander geven om af te

schrapen. — (uiojhk,i\ zie beneden.

M(k|\M. 1., iets, zooals pek , was, ofboombast , zoo-

als van de salam- en toeri-boom , om garen of draad

te bestrijken. 2. knt ., ojkhioji\ki., een pruimpje ta-

bak, dat de Javaan, na een sirih-pruim in den

mond gestoken te hebben, over de tanden heen en

weer strijkt en dan tusschen de tanden en lippen

houdt; en (xn <rn <&> ~,i «7M\KI.) op die wijze tabak

oj)im.um)^\kw. een wind die boomen omverrukt. G.

(van rvi hii _b*\ Vrg. k? r.im hii i^i\).

mm\ KW. zva. ajnaaï\ (lthkj asn n en cui oji\ (Skr.

sjoeska, droog, uitgedroogd; onvruchtbaar).

aj}(KiHKn/)\K'S. pont op tioee of meer aan elkander ver-

bondene prauwen, om over een rivier te varen;

vlot van heele stukken bamboe; en een van bamboe

gevlochten horrie tot vloer of vloering. tna^iajiaji

0,11/1 (of il i^i Ti i^i oni a\) een van gesneden bamboe ge-

vlochtene cilindervormige bewaarplaats voor padi,

op een zoldertje in huis geplaatst. — ao»Ji(nria\

gaan waar geen weg is , zooals door het kreu-

pelhout , riet of ongebaand woud; dwalen, ww
arn ~/n cm tui asn\ in net donker loopen. — ojiarvioji

>\ zie beneden.

kn. eng, nauw; te engr, te

O
. o-m

ij
en orirxi oji Kiifi^

ojioji kii i of ïk.1 ffjj arn <i

,

nauw, zoodat men er niet door of niet in kan (vrg.

k; ooijj en aii hn i\ ilii^icni/j en ni aji o-m n) ; eng,

kort, van den adem (vrg. ajiomamn). ajiaj)o<n.-m

oiaj}z\ eng van menschen, van een plaats daar men

door de menigte menschen een nauwepassage heeft.

— onojiarn\ of a<i.iiiK>i\ het ergens of iemand te

eng maken, zoodat men er niet goed zitten of pas-

seren kan.

,1^.1 i^i hii i

o o

.ie tui ?-? hii i\

%Ji&jia<nnY3$. 1. schub, schubben, zooals van een visch;

(ook schaal, bv. van een schildpad. J.). 2. het schui-

felen van een slang. G. 3. tJimiomji en ajiojrony

de vlerken of vinnen bewegen. (Zie ook i.iiuit

V
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7. 7 .K 1 7577 1

7 .. o a . o a C) o • ,

(KTjfl £/(/ asii ili kkkii/j). (kkki .7,-77 TU K~ïijj\ iets van ver-

raen liet andere op liet spoor kan komen, ajinrüojn

O O ~ Q O 7 •
ovi (kj) 3fnn of hji rh,i oji mx.1 !Ki 3<n n\ zie bij <cnarui\i \

van schubben.

o q a a , . ,
ITT? z tl i~li z xn (m _=7 ki urn _^i ki kh ,1 \ gaten m de vorm

KI Hl .7^1 Hll/j\ KW. ZVa. 77 (Hl Z 77 707 Z \\

schubben , afschubben

;

de schilfers, schors of

mojinrn\ KN. een visc/i schubben, afschubben:
7,7__

\(ki (Krin\ 1. KW. z

o o
(KiHManyi en an ,ki Lrsnji\ zva. 11 (ki 11 :ki asn p. 77 ,7s7 77 .

T
o

(KI 77 >7v77 «7577

iets afschilferen , van

korst afschrapen.

77 (75777 N en OJj
|

OT77 7,^77 ,1 \ 2. KN.

schop, schopje o/ spaan van bamboe, om iets te

besteken of los te steken; speetje of pen om er iets

op te steken (vrg. (ki(hi imn) ; ook geld terug, wat

men van een gegeven stuk als teveel terug ontvangt \

{zva. a^a^riruj). (Knoji«narnzvinn[n\ een pen of naald
j

van goud, zilver of swasa , en met een knop , in de !

oiHiiz-namw — artajinmn\ iets met een soesoek

steken, lossteken of uitsteken; tot kanaal of aflei- I

ding strekken. 77 .7,-77 277-77 .7.7 7 7 7,777 \ een fistel. —
ancKnurn^ mv. , en ergens in, of voor een waterlei- !

ding, met een soesoeh werken; ook iemandhettexeel
I

teruggeven. -— ,7.7 757 ? 7 707 ?\ ongeveer zva. (inizjuhw

in poëzie ook zva. t&i.ruiq\\ — iKnaji trn aan gegra-

ven kanaal tot leiding of afleiding van ivater {vrg.

0577-77 7-7—7 0/7,7).

77 7.7 (KJJ 777 7\ Zie /Jij 77 7.77 7.) ? ^7 1\

77 x?77,7s.?7.77.7\ KN. een van bamboe gevlochtene horde

of mat, fijner dan uiajiamjt\ \ 777 70 77 ei^ir>(Ki

.777 7\ het vlechten van 77 7.777 7.7 7,77 7 \ \ ixi èi ri 1^1

ft) KI 7,77,7\ Z*0 £(/ 7.7 7) K7) 7

77 M2 Tl Mï W hl.1\ Zie lij 77 ?0 ? 7v77 7 \

O o 7 7 O o C) o
<k>i <ki nci \ ook wet ttJiojiaa\ kn. zva. 3Jiaci(ui\ veinzen;

i O o j. O o . .

o», oji tui u \ of ki ui ?,7 7/77 Ti \ veinzen te slapen (vrg.

O O O 7 .. Q TT v

fKÏ)Op\ 6)1 ,7_ 77 7_ 7 7_ 77 7_ ? \ bij ,7_77 7_7\ II.).

(KI ,7. 7 ,7,7 *77 \ 2Ï£ 5 (ƒ -7 - 7 7. 7 'A

77 7.7 7. 7 \ ££<? bij 11 KV KI \\

aj)OJ)osnn\ ook wel, en eigentlijk, oji aai ^jiasn n\ en

gevj. \oji »j) oji asnn\ kn. zoo goed als; haast of bij-

kans even (zoo groot, zoo erg of zoo goed) als.

(Skr. sdxdt, in het gezigt, voor het gezigt; blijk-

baar, gelijk, als). ZOO OOk KKKI 11 1S11W \OJIOJl{~JI

oj}OJi(ipiasn\ haast al zoo goed als dood. crti -n out arui

/o Ipqa7] ^nj.7jCT),7\ dik en hoog, bijkans als

een berg. \&ioji

m

asn\ zoo goed zijn als (vrg. (Eirzn !

^). - 7.77 Cl K1SJ1 777 7.7 1J1-K.7 in
j

en &ari%jiasnn\ zva. tnwntKiasni en 11 on

(77 ?0 ,7577,1 \

Kir.jhii.p kn. afvallen, vermageren, wegteren, van

het lichaam; tering, uittering (vrg. (tjirn^niioifi). —
ttrt(Kjjasninam\ het lichaam uitmergelen, doen uit-

teren.

oi^np'K'iostijjxKN. geschaafd, zoodat het vel of de schors

er afgescheurd of afgestroopt is (vrg. 0Ji9Ji<$nn en

ck.1 ri (K.i asii 1 \ en rrmsn.h^hj). — ori wn (K-i asn ,?}\ iets

afstroopen, de huid of schors er aftrekken. — t?m

o
rn.Kiiign mv.

-. 00 O
im,m\ 1. KW. zva. nni itn-i i\ isii ii-i .^i^i.!hn/j en om

on £7 (hij) (Skr. sj dstr a , schrift , geschrift ; sj a s-

tra, wapentuig). 2. kn. letteren, letterkunde. 3.

K. , zie 7.7? 7,-77 _i* -77 \\ \asniirhcKijta^a\ kw. een schrij-

ver. 7577.7.7^7^77*' 7.7 t>^ \ bedreven in de letteren. <Mi(m

ini£i^i{\ benaming van de schrijfhoijze of spelling

in Kaïuigedichten, waarbij de vjoorden en letter-

grepen van de woorden niet van elkander gehou-

den, maar zoo verbonden worden dat alles in eens-

doorloopt. 7.7,7 7 ki 777 77.7 \ naam van eon Kawische

.. . T -r,o o O
zangwijs m de Barna. — 7 7 7.7, 7,?\kw. zva. «sYiai/t

o o o
.70 7V7 .757 <> \ en (K.1 7J777 7577 7X7 .V) J\\ UU (KJlOJlt K? 7,7 ,7 \

kn. letterkunde, verkregen kennis door letteroefe-

ning. (Het wordt ook verklaard door asn asn
x
<Knht\).

CK1 (KI (7577 1\ Of (KJj KI 7577 1 \ KW. ZVa. «577 (È? (hl <&l (Hl f) (van

(ki\ of ki\ en (Ki,isn/j\).

?? ki? ki ,ki/j\ Uoll. s a u cij s , worst.

o a o
KiKKKVf. zva. (kim\ en (kikiiw

Ki 77 7X7,^ kn. stopsel of prop, om een gat of opening

digt te maken, door het er in te steken (vrg. (kj

(Eji-jioruin en i~i'ei ^i 77,77). — firi (ui <rvia\ met een

sësël digtmaken, ergens in- of tussohen-kruipen;

zich verstoppen. — (fa ki ti_i\ ergens iets in, onder

of tusschen stoppen (vrg. 75777 rnei^i ük), — (hkki

,77?77 7,^7^ iets ergens in, onder of tusschen stoppen.

KiKiihip kn.; on qji nrupy iets (zooals een vogel een

zaadkorrel) met den snavel pellen; iets peuzelen,

pluizen, oppeuzelen. — 0^7 oji <rvi aan\ wat zoo gepeld

°f gepeuzeld wordt; iets te peuzelen.

.777 |iu,i\0.; .7,77 ??7? i\ iemand, die ergens heen of

vooruit gegaan is, achternagaan , achternavolgen,

acliteroploopcn; iemand, die vooruit is, inhalen
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en im vmaruijj). nd{vrg. ujisjrui en ™ iTmirui11). — thnaji<nji\

een ander achternazenden; op iets iets anders laten

volgen, als vervolg er bijvoegen. — iKUKJiawnntKny

met iemand een ander achternagaan; iets achterna

zenden aan iemand , die ergens heen of vooruit ge-

gaan is. — »ji(E/i(Kn(njiti\ achterna; achter of na

iemand aankomen; zich achteraan houden in liet

meegaan; achteraan toegevoegd. — a aiKJi ija K7 7\ bij-

voegsel, toevoegsel, achter iets tot vervolg, (kjih-ji

irvi^A'Ki(n/)CNTjj\ het een door het ander gevolgd.

<n zji z on oji z >i\t n\ met redupl. van onajizorvijp KN. ; tm

n j. q n , 7najizriOJizaruiHin of ihm i^niojiz <n tui zihjt aria {inde

spreekt, ook ei r> tui i on ,ui i ati an/j\ door te groote haast

iets verkeerd doen; zich verspreken; er niet uit of

doorheen kunnen komen, bij te veel werk.

<uj
j

M<nji\ of ^on kiili\ kn. zva. ,uii l> ~ri ju x <n

irvi q oó)> hti q\ en <h~n ru K7i o tm tj) am/i \ manieren

,

goede manieren (van iuj\ en (uiirvi\ Skr. sjzla).

tui m ik i n_i \ zie oa K ) ?^ ;

w

tui (ui ajin\ KD. , zie it.rv ii.
nn
OfliUI CUI[i\

en urnirLiip).

aan of op inzuigen; iets inzuigen, zooals de grond

vjater inzuigt ; ki. zie bij iujiK.p II. — ith ïa lj Jj\

£» OJIOJlOJi LI -Jl 7,7 7\ KL, 27£ foj' (KICKp II. 7,7 f.?

,7.r?\ zich overal inzuigen, indringen, zooals olie in

leer. — >kj ei ui l> i\ knt . indringen, in de poriën

dringen, opgezogen worden, van water of vocht,

uituiojyp kn. mis, fout, feil, verkeerd; scheef, niet

regt of gelijk, bv. snijden; het mis hebben, onge-

lijk hebben {vrg. aJicruiaji<!Gnn\ mjiajiasnns (uimji%\

on,ui cm n\ scheef gaan, afwijken,

schuins langs de kant afwijken of afschamp en. nvm

oiMkiiDp niet afwijken, juist overeenkomen. —
aaoj}OJi~ji<ntKn\ ionand in het ongelijk stellen, on-

gelijk geven. — £11 ui ui mi _? cm n\ een fout begaan.

j
>

I
lï?\ 1. kw. zva. mjiariw — 2. kn. iets dat ergens

in of onder kruipt, zich er tusscheu in schuift,

zooals een splinter in den huid {vrg. (KirLi(KAxmji en

f>

l
n

l\

a
zl^> ' — 7o>?rL77\ ergens in, onderdoor of

doorheen kruipen (vrg. ia vq_ ui ma), ui ? ji 1 1 >
j
l? ?^

overal, door alle gaten, doorkruipen, om ergens te

komen. &majtfKjiajin\ tusscheu- of ondergeschoven

raken. — i.?)|iio\ ergens iets tusscheu of onder

schuiven of steken, tusschensmokkelen; in, door of

onder iets kruipen o/bukkende heengaan; bij iemand

onderscbuiven; schuilen, uihuiiuivui ~Jiaan\ iets bij

zich ondergeschoven hebben ; waar iets tusscheu ge-

raakt is. — itncKnoji-JitnitfYty iets ergens tusscheu of

onder schuiven of steken; iets onderscbuiven, tus-

schensmokkelen. — <kji(&ioji(uiji\ inkruipen, inslui-

pen. -— (Kn(Kjj
i

(ui^KHTji\ ondergeschoven; een gat of

opening om in of onder of doorheen te kruipen.

<A
ww|\Rff. zva. izi^n&np (k,i uu un unj en (oiiiiuiiuis

•kr.

a a a a

EflT7(UÏ/l\

(Skr. sjisya. Vrg. aji(M\).

) o o o
ajtoji mui <h~iji\ zva. iki ui ^ iun :ni ri\ zie iuioji^
9Jiojiasn\ ooJc oji c&i asn\ kn. wenk, voorteeken, voor-

spellend teeken; ook een wolk die over een bosch

hangt, volgens de Dasa-nama (Skr. sasmita , lach-

n n
end; smita, lach. Vrg. tui (Li ri (ei z thi n en nartin^

asn/i). — <xm &Ji asn <hn\ iets door een voorteeken

voorspellen.

ojiiKtampKN.; chn(Kicmji\ tegen den draad of den loop

van het haar in v:erken, snijden, schaven, kam-

men, borstelen, enz.; tegen den loop van het haar

of de veeren op of in strijken of vegen; de ver-

keerde kant opstaan, van haar, veeren, enz.; ave-

regts, verkeerd, van handelwijze (vrg. (nnniz<noj)z

hhl JIU]).

000 o non
(hoi x.i a^i rm nn n en kii e ; ui ui y>>(Ni

077 UI om c_^

ÏJiajicmn\ kx. digt, nauw aan elkander, zoodat het

één aan het ander aansluit (vrg. üi/iihii/i). — cki

i(ir>ni digt aan elkander aansluiten of aanschui-

ven; aandringen, bv. op de vervulling van een be-

r A on o no o non
lofte. •— (K7X7 077N zva. (hnKihiiw —

• 1.1 i~im on/j\

van benauwd-

heid snikken, van droefheid overkropt zijn.

aSui mpKN., <rviap\Ki., zich de tanden zwart maken

meteen bijtend vocht , i;?7 n ynnz hi n genoemd. —
(Hi(Kjicm\ <p m op ui \ de tanden zwart maken.

ia i j tt7
/
i\K]st. een soort van fuik, handfuik, een lang-

werpige, van onderen wijde van boven nauwe, mand,

rondom met punten van onderen, die, aan het

nauwe boveneinde vastgehouden, snel in 't vjater

gestoken wordt tot op den bodem of in den mod-

der , om de visschen daaronder te vangen, die

dan met van boven ingestoken hand er uit gehaald

, . o o/" O o
worden (vrg. cl,v<kj)\ asn irut anyi\ <^9,&^ ^ iicuiz

oi(ku\). — .7,77 1 T77,?\ met een soesoeg visschen,

visch vangen.

iïimz n k.u .in,i \ kn. een mand van bamboe, ongeveer

van het fatsoen van een ia 1
j
111 j\ -— iurmn(Kid

nni\ iets, of naar iets, steken met iets dat een
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bos van stekels vormt, zooals met een bezem of

bos gras of stroo.

aj}i)j>iL7njj\KN. al wat tot overdekking van iets gebruikt

wordt, zooals een servet of een menigte bladen;

dekkleed, en fig. dekmantel. — chi(kiojii\ of ojinaji

(1777 \ iets overdekken , toedekken . geheel overdekken;
ca °

fig. bedekken, verbergen (vrg. ajiarnajn^ (ei (&iou>)\

o .. o . a G)
on osri oji -^i \ en oji oui oji\). (Hioj) icm Oaü hm (tlij}\ spr.

dni cko oji ojii onjj\ overdekt, toegedekt, verborgen.

o o
rn oj) 2 (e^i turt o) ojn 2 nn om oji (ki ojm on ieji\ spr. — ojkkd

(cn(uyi\ bedeksel, wat tot bedeksel gebruikt wordt.

M^/MZ^nKW. zva. cm pi <ru (htji (Skr. sj asj dng ka).

oji (ki (ei onj\ zie bij ctJicciw

{Kfi(ui\ KW. zva. ojiirnnni\ of itn (en op \ en osnnj^s

(Skr. sjawa, een lijk, en water); kn. bet rugge-

been, de ruggegraat. Gr. {vrg. (urjnrciajrjoij)\); ook

naam van een klimgewas of liaan, waarvan de

stengels om hun sterkte wel als touw gebruikt wor-

den, om (tli (ko (ui een soort van groote, niet ver-

giftige slangen, die meestal op de sawahs zich op-

houden.

a^i,u>\ KW. zva. on) trui \ {vrg. (KKuion/j), en zva. (ki

rni&t^iiw — kn. 1. mostaard (Soend. Ml. ojiojioziw

Skr. sawi, de peperplant of een soort er van;

soesawi, een soort van pikant zaad, zwart ko-

mijnzaad; xawa, een soort van mostaard). 2. een

om een sawahveld of tegal, of over een weg
,

ge-

spannen touw of iets dergelijks {zooals (ki ru on on n)

tot afsluiting ; ook eenig aader teeken om de men-

seben terugtebouden of tot verbod (vrg. mi,u>). tui

(uzaji&ji\ mosterdzaad. (kicki(U)\ een korrel, zooals

van gierst of omrnasiiianji\ — ;cni oi oji on\ iets

van (Kiaj) voorzien; een stuk woeste grond afbake-

nen, tot teeken, dat men bet voor zich tot ontgin-

ning bestemd heeft, door hier en daar in H rond

plekken schoon te maken; ook iemand of iets voor-

af bespreken; iemand een tijd lang vooruit noodi-

geu. — (Kirnoj) (hi/j\ met een (kkc» ; afbakening,

teeken tot afbakening; ook naam van een soort van

gebatikte kleedjes.

aj)r)!uiz\ kn. naam van een boom en van de vrucht

daarvan, met pitten, daar kinderen mee spelen.

oni(hV)(Kirnoj)t\ sawo-hout, dat vrij hardis en waar-

van kleine voorwerpen gemaakt worden, a^ivvrt

&] rto i op \ ook oji 77 cui 1 (Emn oru \ naam van een vrucht.

die in smaak met de Javaansche sawo overeenkomt,

maar blauwrood van kleur is, als ze rijp is, ter-

wijl die van de Javaansche sawo geheel rood is.

(K.i<r>&ji2(i^m\ naam van de woonplaats van Na-

koeld en Sadéwa. — om oji rn oj) z \ kw. zva. om ui

rnrei-^iw kn. om (Li oi iui 2 \ bij vergissing geraakt

worden, zooals door een gegooiden steen; bij ver-

gissing ergens heen geraken (vrg. om^vrnajioniji).

i(ur\ 1. zie Ti (ki (ui II. — 2. cmaJi\ of cmaji^

ajiio atr)(vi .? \ eign. van den Indischen God Siwa ,

een naam van den Javaanschen God Goeroe (Skr.

Sjiwa, Sjiwah) ; ook rm,u)^ox,iojn\ de verhe-

vene Siwa. (ki :U) cm , 0577 \ kw. een breed zwaard (oui

(èt\ volgens anderen zva. osuridis Vrg. aji^asii\

Skr. pat ra, lemmet, mes. pk.).

2. zva. (un ito omjj (vrg.

O.

O

v o o o . O o o
%j)(ot^\ en a^i(oi\). (ko(kicu)\ of ckkkiojis zva. mn

j. O S O Q
(Ki om ~m on om

/j ofojioj) ias)i\\ — (uiten os» *jï (U) \ zva.

mi on om on om ann

\

Q O O O
(Ki(Uj,\ en (on(iJ)\ zva. (kiïkui2\ en

q Do . o o
0^1 01 (U) 2 \ !K1 (K) 01 0J1Z\ OJ (KlX.iri(V)2^

o O • o
ren rn \ en om ti om mi, \ — it77Tj ri!U)2\ Of vin on/j tl <

kn. zva. als (uw (zio(iojr>(ió)\ en (uhcrfxniw ook een

vijand bestoken.

C171 7» (V) 2 W

KW. zva. tLvny

o o
" T (IJl 2>

,m
ï

ajizj)\ KN. een pen in de doek van een arenboom;

stukje, stift of steel daarvan; ook vaam van een

soort van sprinkhanen, oni otlkzjI r^j.(oi\ een daarvan

gemaakte schrijfpen.

net~^ (KI I£ri(Zjij)\ — (0171(0 verkeerde spel-

8.ling voor osrn^0j7)\ zva. (ciajj?aj7i\ van <Mj^\

7<>7,?j)\N., (ici(ci\¥.., wijl, poos, verwijl, duur; wijlen,

verwijlen, duren; wat lang; wat lang duren; wat

lang weg- of uitblijven (vrg. ouiajicKOji). a^oi(U)(Ki

oioj)\ lang; lang achter elkander, al door; lang uit-

blijven; met eenige tijd, na een (wat korter of wat

langer) poos. (Lono(K}r}(iJioi,Hi\ hoelang duurt het?

(Ki(Ki7ituni(hn\ al den duur, al den tijd, onderwijl;

terwijl. (L7i ok (Ki/n (ui (ï^/j ri oji \ onverwijld! (iq-rio^i

rn,ci\ of on rn ,?_?} £f? T7 ct-i r> (Ui \ weldra, on cu)i 2m o-i

77?J7\ het duurde niet lang of .. . ru)i woi u) \ of .ki'

a^irj(U)\ dralen met iets te doen. -— (crnriaji\ gew.

ojin on o <n oji \ ojtkhkio oji \ dralen , met iets dralen.—
ajir) 77 oji :wi \ ojn on 77 oji 2 (ki\ iets een poos of wat

lang laten duren, ooi ojj rn tu) im /j\ ui) on ri oji z ar^/i- ge-

wijld, verwijld; opgehouden worden , oponthoud krij-
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gen; te lang van duur, te lang verwijld, te lang,

te laat. am ae: hu ikji rj (vkhiji\ niet gedraald! tun u?

01 (hii z (ki kn (Kim ,vi (hiji\ er moet niet meê gedraald,

niet te lang mee gewacht worden, zoodat het te

laat wordt. (viam^<xn(KiiajivixjiiHin\ wegens op-

onthoud.

oi(kj)(U)\ I. kn. huur, geld voor huur (vrg. /i~i(isnj}\ turi

(mastiji en (uti^amn). — (num<vi\ huren, iets hu-

ren, zooals een /tuis, rijtuig of paard. — onocmaji

/Hn^m oi(hii\ verhuren, iets verhuren. — cut ri (ki ui

<kt^\ wat als huur voor het gebruik te betalen is;

plaats waar men woning, nachtverblijf en benoodigd-

heden huren kan; herberg, logement. Zoo ook

Ofl XJÏI Z (E/l { (UI rn (Kil (dl (Hll \

II. fn(KJi(U)\ of oj),vi\ en ook 9Ji(t»\ KW. zva.

<noj)(L7n\ n. , nri oji z tui *nj\\ ook wel ii(Kizajn anp K.,

in dienst op een bepaalde plaats komen of zitten bij

zijn chef, zooals een ambtenaar op deplaats, waar

hij zijn werkzaamheden te verrigten heeft ; komen

of zitten in de tegenwoordigheid van een Vorst of

Vorstin; ook in het algemeen bij zijn meerdere ko-

men, of een voornaam persoon, zijn opwachting ko-

men maken, als ki. van Qi(hii\ en (iJi(un\ (Skr.

séwd, dienst, dienstbaarheid; vereering, hulde;

séwi, dienend, vereerend, huldigend), oi tui am ceji

(ih/jy N., rn(Kiz(V)(Hiasii\ K. , als KI. voor (EJiaan

&..
CJ 'gf

(ui asn w (Eim ri <ki im\ (Eim ri k,i z (vi ihijj \ op Garebeg

naar de hoofdplaats opkomen, om te komen in te-

genwoordigheid van den Vorst of van zijn hoofd.

(k.i vi ,Kn (in \ kw. eerbied betoonen, onderdanig zijn

{van /ki.vis en iuikkjuhi^). iimi vkki mi asti\ zie ben.

o a o— (crmvi\ en rnivis KW., oiu~iiiurn\ N., timnzaJi

-, o a o a o o
(KTy?\K., poet., zva. ri kuiuiuhiw \.kkhi,vi\ ik}!hi(V}\

KW. en poet., (ki <ri pj ini \ kn., ook wel (kjdiihizvi

(hiji\K., wordt gezegd van de persoon , in wiens te-

genwoordigheid zijn onderhoorigen of ondergeschik-

ten komen of zitten; bv. (KiriTn uu uii cui n~> clti ,? ?n \

zitten met zijn dienaren vóór zich. Zoo ook aloottm

o o
(Lm\ en iui ui rj tm ^9.2 (uu tm /) \ — 01 arm urn (ki \ rnuniiz

,vi(Hi\ bij of in tegenwoordigheid van zijn meerdere

of een voornaam persoon komen. — m (cm ion ncn ^n

n,un\ v^;tmz(L7i(Ki(Lai!Hin\ iemand bij of in de te-

genwoordigheid van zijn hoofd of van een voornaam

persoon doen komen of brengen. — aji/&i£i\ ofoi
a
ieivukw. zva.(Ki»Eirm\ia., n

ƒ ri (eizoji (hi/i\ K., zva.

(noji!cn\ en on rui z >vi (hij\ als deftiger woord {zooals

(vj),tEi(ibn\ voor (ui(Lsn\); ook o-i /ei iU\KW. onderdaan,-

onderhoorig zijn, aan een Vorst. — ri ikji n (ko om

aajj\ KN. een vergadering of bijeenkomst van onder-

hoorigen. <un on (i^i r) (ki (on on n\ een vergadering van

onderhoorigen beleggen. — (uiii(kji(ltiickiji\ (uiritKiz

(vicmji\ vergaderplaats, waar men ambtshalven komt

of zitting heeft; plaats waar de regtszittingen ge-

houden worden ; iemands opkomst op zulk een plaats;

zitdag. cl/1 ri (ka (cri ihari (in \ de groote zitdagen op de

pagëlaran van den r ijksb estierder en de wadanas

met hmi ondergeschikte ambtenaren op Maandag en

Donderdag. (uiriojKcn cm iwhiijj\ de kleine zitdagen

op de verschillende pasébans op Woensdag en

Zaturdag.

tn(KJi(ai\ zie iimnajiw

(Ki j

\

kw. zva. ff-ï^N (vrg. ojj,i?\).

oj)oji^\ 1. kn. naam van een boom. 2. N. , (kil-hihi^

K. , bedijkt rijstveld voor den natten rijstbouw ; ook

O o Ó o
oj)(U}%\ gew. (KiK7ivi>\ en (kiuii (hi/j\ gew. ajitKaiun

(htj\ sawahs bebouwen, met den natten rijstbouw

zich bezig houden, rijst bouwen. — a~imji)\ arm

urn (hiji\ grond tot sawah maken; een sawah bewer-

ken of bebouwen, tui ki vi q \ axi hji (hi _b« urn chiji \ pass.

— (ki vi ^ run nri/i\ (ki i.ii (hi (hijj\ sawahs tot hun on-

derhoud krijgende pradjoerits (vrg. r.n.rLKcm (hi/i\).

— oji (kji (vi ^ mn (hi/i\ (L(i(i^onrn(Hi!Hijjy sawah-gronden

,

gronden die tot sawahs dienen, sawah-land. — tui

(Hi/j vi q\ (ui (i-n/j uu (Hip het bebouwen van sawahs.

<?;? vi y \ KW. zva. i (Li na (ui\ axj n.i ui (hi/i\ (ki (ei \ en (uioji (ia mi \ (ixi rnjj (vi (Kip
1}

or\ (Soend. spruit, telg, een mooi woord of kram

a

voor (un(Hi(Hii/i\ Vrg. (kji iuii ihi n en (kkvi\).

!U),vi9\ 1. zie (K'uvu 2. — 2. kn. oneffen, ongelijk,

verschillend, in vorm of kleur, van twee dingen,

die een paar moeten uitmaken ; fig. zva. iinmnn <ui .> w

o O otow^kw. zva. cr+i<vi^\\

rn(Ki(vi,un (hiji\ KN. naam van een zeer bittere vrucht.

(i,i vi rt (U7i z(k<iji \K., zie ikkkjiw

(K)(vi(hi/i\ kn. de verborgen oorzaak van stuipjes bij

kleine kinders, en van aanvallen van apoplexie bij

oude menschen; ook wel van ziekte van een nog

ongeboren kind in den moederschoot, zich daarin

openbarend, dat het kind zich niet beioeegt in den

moederschoot of niet schreit na de geboorte. De

oorzaak wordt veelal toegeschreven aan de werking
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van booze geesten, of ook aan iets verkeerds, dat

bedreven is. oji (ut ap asn\ een naar bniten komende

sawan hij Ideine kinderen, en ook wel bij oude

menschen. m >v) (fa <ki\ als het gezigt er vuurrood,

en <%.i (vi <n ar) n j-li \ als het er blauw bij wordt. —
(^iv)ipj(hn/i\ geneesmiddel voor een oji &» (hijj\ {een

ander zie ben.). — mi tut (hnanj)\ aan een sawan lij-

den, een sawan hebben.

ajicvtaan\ of om rrhjaj) &» aan\ kn. benaming van een

soort van halssierraad.

7 .. o
oj) ort ;u) o-n n \ zie bij (kq oji \\

,1 jiSKhn.p kn. een mJ'cmoJi 1 van bard bont met een

punt, om te graven of den grond om te woelen.

— xnipu^(Hyi\ met een soewan werken.

(n(Kiiz«Ji(hnj]\K., zie bij ar)OJi<m\ II.

&jt(UKhn\KW. zva. iw.iiiom (? Vrg. a^nosi(m\ bij ajn

ojitmw Skr. sawana, zie bij Mtuia^iHij)).

Uviii u)^i\ kw. 1. zva. or> tui
t
^ nn (ei asn (hi n {vrg. onxn

(wy
\
). 2. zva. a^i uii rn xrn ^ 11 .1/77 w

1 ) i:> rn *nj)\ 1. zie bij iki as) (hijj\ 2. (kioj).pi aa/i of (Li'

wum«i,i\ tot afwasscking {van het Skr. sawa-

na, bet baden, reiniging, inzonderheid als voor-

bereiding voor een godsdienstige plegtigheid. Een

ander zie bij ctJ}(U}onjj\). ccn aanMwa-nof)^ water

daar wapentuig meê gewasscben wordt, zva. o

O

r^vn*^ ofasypjt*m
Q Q . OO

•b/< \ of !kj 00 .b/> \ kw. , zva. ama^qw'm
»jn.L!)2M\i¥. zva. om ,v) asn n {van (k.i\ en rjx^20~n\);

eign. van den Patih van Ardjoena-sasra.

(Hit(K[i cm chi\ zie 0^711 (hn tui w

(K.i,hr>,hn/) of (K.1XJ) (hoim.^KI)., zie IKinriW

oj> t>\K. , zie iuiiJ-Liw

(kJHOj\ kn. strooisel, zooals van bloemen of zand;

geld dat bij een begraafnis langs de weg te grabbel

gestrooid wordt {grondvorm q\ vrg. asnajt\

en oj}(an\). — dii(U),\ in poëzie amjj,\ strooijen,

uitstrooijen; te grabbel strooijen; zand strooijen,

wijd uiteen zaaijen, op sawahs, zoodat men deplan-

ten later niet behoeft te verplanten. wwmon ge-

stoord van een zaak , daar men meê bezig was, eyi

die daarom niet ten einde gebracht wordt ; en zva.

met and^ fward, er niet van te on-

derkennen zijn. — o7i<ori?N iets bestrooijen; geld

langs de weg strooijen bij een begraafnis {vrg. cun

o a / y
do xn -mij) uil/) \ — (cm /o ni rn (mi \ in poëzie art ebt

m-> onna} \ iets strooijen, verstrooijen, rondstrooijen :

met iets strooijen; iets verbreiden, ruchtbaar ma-

ken {vrg. (crri(tjinntn(H7t\). — n,)i£)«\ zich ver-

spreidend.

ikq iij)\KN. de borstels aan de kinnebakken van een var-

ken; de uitstekende vinnen bij de kieuwen of op

den rug van een visch.

(K)l.i\ KN. 1. touw. G. {Vrg. asn/run). 2. licht van

kleur, van de oogen, zooals de blauwe of grijsach-

tige oogen de Europeanen. — (cmaj)\ 1. bin-

den, vastbinden. 2. goederen aanslaan of in beslag

co h
't

goede-

nemen {vrg. xtm dtn anuin en ojn ,èi'm (u/i) ; iets afslui-

ten. — aji(HyjV)\ het in beslag nemen \

oCY .. o ocy
ren. — (ki <u) ^7 cm n of mc^i on mi ihij}\ m

nomen goed; beslag, confiscatie.

ojj.unKN.; ccm<m\ zich inhouden, zich bedwingen, om

niet te spreken.

flv),o\KN. een waterschepper, van een klapperdop met

een steel er aan, maar ook wel van blik of koper

{vrg. (Kjicn:n\ en wwimn).

(K.J o\kn. scheur of scheurtje, inscheuring in de rand

of kant; zulk een inscheuring hebben, ingescheurd

O 0/o/ o/ o/
{vrg. (Kj).v)\ m,u\ (Ki)iUi\ en flO(..E7<?57Jy7). (U)(KJ)(V)'

O ° ^
4. 1 jf

l on uj !u-n.i \ tui 1 asnm ^n. a^i <ut \ een stuk of

stukje papier, van een heel vel. (^innasn-iAiKna^o^

zva. rmnirt^j

aj)\ een klein briefje

inscheuren
cv o

r,rn ut nq \ mv.

0717} c»\ iets aan de kant

— (KiirL}<v)\ freq. oji

asrioJi(riQ<ui\ overal ingescheurd, on .? u oj} auïtKi arhi

aj}\ een wispelturig karakter. — tem (nji<ui\ een

scheur in iets maken, afscheuren.

vfl<t»\ kn. in het rond verspreid gerucht; het gerucht

dat er van iemand gaat. ^}(K}(U}\ gew.

ook wel ti kjj ij) in het rond verbreid , overal rucht-

baar; vermaard, beroemd {vrg. rn un z (ej httj) en (e,i

(U)-jtï\). acneei(Kj}(cn\ overal geroemd worden of ge-

worden. — a7}7i(U}nir)Mi\ iets verbreiden, in het

rond bekend maken; en zva. ^ï^i.^to^.jojn van

iemand een gerucht verbreiden of iets overal rucht-

baar maken. 10 réi 0^7 cu) mi 77 (mi \ pass.-1 IS) T) 77

(Ki ^t \ ook ^o <U7 "tï > kn. , :?>? fp M f\ of flo 07 fa (hi/}\

geluid van iemand of iets , stem ; Tj.

KD.,

zeven

{Skr. svj ara. Vrg. ojiiki^). a-n (Kn^mi ikj mi \ de op

zich zelf staande klinkletters é^\ a:n\ enz. mjio

nrt.1 -ei ivin ion (hu 07-7 rui^gsn \ spr.— i~nrin "-T7 \ 7J777 U) ^7
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of xmxrpniy geluid geven, zich laten liouren. —
tcmaurnm.^ iemand zich laten hooren, door een

geluid met den moud zijn tegenwoordigheid te ken-

nen geven; iemand of iets, zooals een pop , een ge-

luid doen geven; iemand aanleidiug geven of no-

peu om te spreken. — irra'riww -mtn<tfn\ iets door

een geluid bekend maken of aankondigen ; een ge-

luid maken, een stem laten hooren.

(k).uT)\ zie (Kj^rtw

aj)tjini\ verbastering van mickidw (E/iooa<n r£&wn\

de casuaris -vogel.

cki kim\ en ckixsim\ zie bij v)(hn\\

o^ r)cisiM\ zie bij xjim^

o.icm\ <m<tjjo77\ of o^iom\ kn. de hemel, het hemel-
O II

J
l

sche paradijs, het verblijf der gezaligden (Skr.

s warga. Vrg. MicnMilMMi); ook kjoii\ N., %fl

cm\ of <utajixm\ en cMcr)i\ K. , wijlen, zaliger; bv.
3

1T,

/ O (?) O
ck i cm T> ,£? èr tnm mi \ wijlen Uw vader, Uw vader

,. /" ^ o / .

zaliger, ikio ui nm ?/ «3 i &a v tn *- > *0 ^/ " ' <t£L "* ge-

lukkig die een broeder heeft! — asin vi cm \ in den

ffo? >v oti <m ,y
\ <ki J *. ?hemel gaan. — cki cm mji

'S'

cm mij of Mio^icmM/i\ het hemelrijk, het hemel

-

sche paradijs; de zaligheid.

cKjcm^ zie bij cki cm w

S . /
(Ki asi cm \ zie ck i 777 w

l O
<cm\\o^i is) 77i \ zie bij ckji

(K.<7 ri i:) nj * zamenstelling van aji<na$\ en *o\{~h.^ in

KêicmcKiri(v»rn\ of asn amajin asn tt>\ spreekwijs van

iemand die laug aan iets werkt en niets tot stand

brengt, een knoeijersbaas.

cki ,isi K7j
!j of ii Ki is> un 7 kn. van J^t overige afgeschei-

den, afgezonderd, elders toegedeeld. — rem okd/j

of ii irm v)h)ij\ iets van /iet geheel afscheiden, af-

nemen, om het bij iets anders te voegen of -aan

een ander te geven; een deel overdoen; een nieuwe

verdeeliug maken, van gronden, districten ofman-

schappen voor verschillende werken; ook in of aan

de kant van een rivier of water een afperking, af-

scheiding of dam maken, bv. om er visschen in ie

lokken, te houden en te vangen. — x.i uiitfnan/i of

on ki ui mi ?-.7 i\ wat afgescheiden of af te scheiden

is; overgedaan gedeelte; nieuwe afdeeling; afdamming

of afscheiding in ofaan de kant van een v;aler om vis-

schen te vangen (vrg. Kjiajirrmton ; ook zva. kkkkisi

mi.ki q\ afscheiding, nieuwe verdeeling, overdoening.

<Knaj)uyt^\ kn. een scheur; gescheurd; scheuren (vrg.

ajn asn irn/j en iKnrn tuiawji)
; fig. geschorscht, voor

een tijd gestaakt. — asniisi mi i\ iets scheuren;

schorschen, staken, on ui ten jkimi ,i\ iets aan stuk-

ken scheuren of trekken. — iui as» arn nnp omdijkte

kuil aan de kant van een water met een opening

om er visschen in te lokken en te vangen, zva. cki

asi kii cmji \ \ itn asn 1,11 _ >i tan kh ^lxji mi ri kj ri tui eti ui \

spr. mw (cmaj)aJ)(H7i^\ iu vele stukken scheuren.

o n a
(KiisKKiijj^ kn.; kj Ki hii,^j,o hi)/j\ snorren, een snor-

rend geluid maken. G. (vrg. o^iii jjimi^jtiuimij).

yMijiMLX. ophouden, zich niet meer laten hooren,

van een geluid, zooals een gamelanspel, gedruisch,

getwist of krakeel; ook het een of ander bijge-

loovig' middel tot afwending of het doen ophouden

van een ziekte of kwaal. ixiuisii^j-isiKiip spr. —
aziT)xj)Miji\ een geluid of een muziek laten ophou-

den ; door het een of ander bijgeloovig middel een

ziekte of kwaal zoeken af te wenden of op te doen

houden, nni isi hu m _?> ei m anji\ het prevelen van

een gebedje en blazen op de kruin van het hoofd

om een kwaal te doen ophouden. — scmajiafti* mv.

— (KjMMiMp toedieuing van een bijgeloovig mid-

del tot afwending; van een kwaal.

7

/7
kx. een scheur, gescheurd; scheuren, zoo-

als papier of lijnwaad (vrg. i.iohiii). ünasna > ~h

0^177 jj) mi ,p een afgescheurd stukje (strookje) pa-

pier (vrg. ,ki k] / > ). scheurbaricmim ,-jo Ti ?j) m) 1 \ seneur Dare

voorwerpen, inzonderheid goed, stoffen, voor kleed-

jes. <?0 71 X?) Ml ^.71 V) Mlfj\ ZVa. X.71 77 7S1 Kil -.11 71 KI

hiij\ — viij ii is) Kii.p iets scheuren, een scheur in

iets maken. <mnii.xjiaapj^ri(u}rrnji\ ^^verscheuren,

in stukken scheuren. — asiijri is)mi\ mv. — asm

o) isi mi ri mi \ iets doen scheuren, asiii tj asn mi ti mi m
zii\ spr. — oor? vr mi mi\ afgescheurd stuk van

iets, afgescheurde lap of strook. — isiijij isujisi

mi,i\ iets, bv. een kind, wegscheuren en wegsleuren.

o
11M IS) Kllf)\ Zie !KKlSlhlll\

<n(wn(otMijt\ wj. en tp. iets om het lijf tot Meeding,

zoodat iemand niet naakt loopt.

Q
(K) IS) (KT) \ Zie 11 7^7 CU) Kil \\

en (ki «si mi \ of <kkis),mi\ KW. zva. nqM asn cl, ïi ii asn\ en

asi «si rt) \ (Skr. séwaka, dienstbaar, een dienaar,

vanséwa.; zie bij noJiasn\ IL), ixi clli ti cki is) mi \

naam van boek dat lessen bevat voor dienstbaren.
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9JiriiHrajiiHn\ of (k/io£1(vi(kii\ in staatsie zitten op

de pagëlaran of sitinggil met zijn dienaren in zijn

tegenwoordigheid, van een Vorst {een krama-ing-

gil voor zitten, hooger dan ajiaan^aaij). — 71 tui

<viaaiafiji\ zva. iüi fnnn turn anji\ van een Vorst. —
oji tj (ui dj) ihh tmjj\ de plaats waar de dienaren in

staatsie komen om te zitten in de tegenwoordigheid

van den Vorst.

O • O
(ki (ui iuijj \ zie (ui :vi asnji \

'1W zie (KJi(ui,asn/t\JHP

(KI VI

(Ei\ (Ki ivi »7 it>n ? (Eii \ (Ki (uilasna^i \ iki uj tut) 7.7 uii^ hm\
Cd "'h ^HiCT

— azm (ui asnji\

<U1(LC1\'S., (UI OJI 71 (UI l (Uljl\ K., 1. ZVa. (UI(U1\ (UïlllUli

(Kin\ — 2. heimelijk wantrouwen, oji a.oi ajitvi axi m ihi\

tui oeji (ui (vi /n axi t oji ^aoji anji- in den grond (innerlijk)

met elkander eens. aujajjtunivi oji ri (hn\ 7} tui ri tui (k<j

>uiny(ui2,%Ji^ui(hn/i\ er is niets tegen te doen, geen

middel tegen.

o ~ o ... a
?j tui min of (ui (ui (ui Mïiji \ KN. zestig, ai (vi aa aai _t*

\

55.

o . o
KiiVi(uiiH7i/i\ zie (uitui(uinmji\

Q
7 1U171(U)2(K1J)\ Zie (UI,VI 0X1 \\

(kii (vi asii/i \ kn. iets waarmee men naar iemand of iets

gooit {vrg. acnanuis en tui urn asn n) , en algemeene be-

naming van verschillende batiksels, zooals (ui/mosn

r
enz. (UKViasn ^jnamrui(KnaAii\ spr.

naar iemand of iets met iets gooijen of smijten {vrg.

uinitn asn/i). — (uni tui (isii \ mv. , en op een batiksel

een sawat maken, on rui asii iun aai etui 7iaxiaji\ sjor. —
xm (ui asn ri aai \ met iets naar iets of iemand gooi-

jen. — a.i(Hiji!ui!Kiiji\ het met iets naar iets gooijen.

O jf O G) « ,
(Kiviasnij of (UKUiaxyj\ KW. zva. ajnun\ G. {vrg. (ki

rrnasii-ïATi ajizaaj).— kn. een krom hout onder den

hals van het trekspan van een kar of ploeg, dat aan

het juk bevestigd wordt en tot haam dient; fig. voor

het juk; ook iets dat tot bevestiging dient {vrg. asn

(bi tui/)). tvi tui q oji mi asn ^&tbi asnji\ de tijd tusschen

tien en elf uur dat men de trekbeesten van den

ploeg afspant.

o . ,.. o
(Kiojiasn/i^ zie bij ,viasnji\

(Kiajiiisnji\KN.; tui ivi asn ^kaji asn</)\ woeien van een storm;

woedend door elkander vliegen, van roofvogels om
. o o .

een aas {vrg. •-ntuiasn/i en na azn asnji).

.

(ui aji asn
/1 of (uï(Ujaxyi\KN. fijne streepjes en krulletjes

in een batiksel en een wajangfiguur. ikv ,-o asn Jri

vjnrrn? rrry.s eijergebak. — aTwrui. asnji\ iets met fijne

figuurtjes of krulletjes versieren of borduren'; fijne

figuurtjes of kantwerk op goud of zilver maken;

sawoet bakken, run (ui oji asn n\ zva. cm aa tt asn art /ei

asn/i\ — a^i ajt iun(HT/i\ zeer fijn beiteltje voor kaut-

werk van een goudsmid.

/uiojj, asnji \ kn . een strijkhout, gew. van gelijkgesneden

kokosschil , om de schering van een weefsel, of met

iets zwaars er onderaan opgehangen draden, gelijk

te strijken. — azm(uiaspji\ 1. iets daarmee gelijk

strijken. 2. iets met een schielijke greep grijpen

,

opnemen, uithalen of wegpakken {vrg. 07111 ajn<asn n).

(ui on ivi t asnji\ \a7mrniuitasiiji\ zva. 07m!uiasnji\ 2.

71 rui 71 iüi ?. asn/i \ KW. zva. mi tui oji urn urn aan en om in

asnji\ — 7i(ui7itvitasiiaaj)\KT$. razend, woedend, van

een driftige , en iemand die met groote drift voort*

werkt; in blinde woede op iemand aanvallen {vrg.

0J71 (E/jdOTJl).

mi tui asn \ of -Kiiajn asii\ kn. als ondergeschikte onder

een ander staan en hem dienstbaar of in zijn dienst

zijn, zooals een dienstbode onder een heer, een

vrouw onder haar man, een ambtenaar onder zijn

Vorst en een cijnsbaar Vorst onder zijn souverein

{vrg. ajiui7\Ji\ aziaziix en 71 on 71 on w Skr. soehita,

welgeplaatst, regt, goed, geschikt; toegenegen). —
aTrnvia&iaris iemand dienen gaan, bij iemand in

dienst gaan; iemand dienstbaar zijn. — mi (Eji oji asn \

KW. zva. a7iaji7Li\ of on on 71 on w — oji rui (vi asn \

het dienen van iemand. — oji (uiui asn aaji\ een

dienst; de persoon die men dienstbaar is. aaamrui ^1

(u/j oji asn aa n\ in dezelfde dienst zijn of dienen.

(Koasii(Ei\ verk. varit ajn (ui asn ieji\ zie bij ojniuiw

(uiasii\ KW. ster, sterren. G. {waarsch. voor ikjiyvi ah \

i\ en (vi Tg \ schoone ster).,T
(uj tui \ of (ui ui tui \ n. , (ui (ui 71 ajn 1 (Kin \ k. , een compo-

sitie van goud met rood koper, ook wel met wat

zilver er bij, een soort van spinsbek.

(ui (Vi tui \ zie (uicuiw

iüi ui 71 (ki ^i\ zie bij ivkki/i\

(ui oji, 71 (kq^i\ zie bij (vi(uyi\

rn(Kfi>ui(uicmasn\¥rw. priester, geleerde. G. {zamenstel-

ling van sjaiwa, Siwaïtisch, Siwaïet; en sauga-

ta, Boedistisch, Boedist; dus Siwaïeten en Boedis-

ten ,
priesters van alle gezindten. PK.).

(uiojlvi\ zie tui (vi 'vi \\

a o O o o , na , 111 -i
(ki (vi ui \ /ki <vi vi \ of (ui /vi (vi ^ kn. vleugel , vlerk , wiek.
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ojio >ui \ o/ moo\ zie bij <o ui v>

ojitv»(U)\ of (K/uuuun\KW. zva. ((u>rj(Li,i2cm\ oji asri (unjj\

rmcm(uij)\ ojkei(lci\ en asnarrnw KN. genoegzaam,

toereikend, in staat zijn (van (kji\ of ckii\ en oo\

Vrg. aaiiVKUi\). — cumtuivis of vmuuuis tegen

iemand opwegen, bestand zijn, genoegzame magt

hebben; forceren, geweld gebruiken; alleen in H

passief in on tun

i

ti ikii Min (kjj
j

<u> #j> \ sjor.

ikj(ukui\ (eig. krama-vorm van (k<i(ukui\) fo}' verkor-

ting iU)0,K. 0<z» iun chtji\ <£/iT7\ £« tun<n!wii\ zva.

onsdXs 't U belieft (vrg. w 'T] tui z cm \). asn (hn ^&(ui tui \

of asn anjitui (ui\ poet. bet niet goedvinden. — turrjaji

rn(U)fQ^ tot iemand ofop t«tf« »^ roo zeggen; iemand

vriendelijk uitnoodigen; in i^fo gereedelijk toestemmen.

o o . o o
(ui(ui(ui\ zie ojkukviw

<kji oji (ui aaiji\ zie bij (kjioji uryi\

o~j)/n tui on (ui acn n\ zie bij (tJj<on tui tinijj

\

(ki <ui rui n\ Ar. sjawdl, KN. naam van de tiende

maand van het Mohammedaansche jaar.

o o o
ckji ui rui/js KW. zva. oji iui ~i nyj \ — (cmuiruyi\ KN.

van iets een stukje afbreken (vrg. lurnuiruin van

o O
ümruitt). — oji tui trui anji\ de vrucbt van den tal-

a
boom , die ook wel tui osiiJa(ui rui chiji genoemd wordt.

i(uirti/}\ KN. overtollig aan iets, zooals een lid aan

het lichaam; een kleine miswassene zesde vinger of

teen aan een hand of voet ; zulk een vinger of teen

bebben (vrg. wcrmiaiji). ^3
(Uiruiji

Q O

een uit-

was, bv. aan een boom of plant. (OJitui trwnrui asnji

afval van leer, waaruit iets, bv. een wajangfiguur,

gesneden is. (Kii(uu[OJi(uiriji(iiji(isr\!\\ een spreekwijs

voor een lelijke, misvormde figuur. — oji tut rui anji

en [OJitui rx^ (kui\ kleine tegen een grootere aardvrucht

aangegroeide knol; stukjes of lapjes, die overschie-

ten, zooals van hout, laken of leer. — oji tut ruij ri

(haji\ een overtollig lid aan het lichaam hebben.

(KJi(U).rutji of oji(uriruin\ Ar. j}.^, KN. vraag, vraag-

stuk. — cuiriuirui/j\ een vraag doen, een vraagstuk

opgeven! — (crri(uiriji\ mv., en een vraag beant-

woorden, een vraagstuk oplossen.

oj}<viruiji\ kn. ingepropt, als een prop ergens in (bv.

in den zak) geduwd, oji (uirui ^j-(ui (iuij]\ ingepropt

en ingeduwd. — a;rnfuiruirjiuyi\ iets ergens inprop-

pen, als een prop ergens induwen.

a.jdjj^rui/i^K^. een ijzeren punt, die in het leêren om-

windsel aan den kop van den steel van een bijl ge-

stoken wordt; een mal van een goudsmid om iets

hols te bomberen (vrg. ojitói ruin). — (iTmtunruuiy op

een mal zetten of bomberen , van een

o.,
OJ)orui\ KW. zva. imti\ aaiO O

Q
(uiasrui en turi (finaiw kn. zva. oji tui rui w \ajtiuiici

n a~
on arm \ ojj(ïui\ rui rui

co
(j

a
Cj

nn\ naam van een Kawische zangwijs.

iMiru\KW. zva.O tui oji (hrnjj (Skr. so ewéla, een berg).

\onoji(iuioji(rui\ zva. ^'^ (zamenstelling van riaj)

tru\ en iunojirui\).

0^1 (U) rui \ zie oji (Ui nrui \\

oji(uirui\ en ojkuktuis kn. tegenstand, verzet, tegen-

spraak, strijd; tegenstand bieden, in verzet komen,

tegen iemand of iets zich verzetten; oneenig zijn,

zich van weerskanten verzetten (van (k/j \ of (ko \ en

/uiruiw vrg. ojjruuvvi\ en (ui(in\). on wnt <~n rui on cm

i

ojj(uiiui\ zonder tegenstand, tuKuriasn^iuiru^ met

elkander twisten om gelijk te hebben (vrg. (Limniun

es V: o
lai

öri\ en (ui(uri(is)i~m(in\). tunojj tuirui (kv (hti ^»\ spr.

— (L7n(L»iru\ tegenstand bieden, tegenstrijden, te-

genspreken. — (urn uj) rui (in \ iemand tegenstand bie-

den , tegen iemand zich verzetten ; iets tegenspreken.

o X O
ona^i ui rui \ KW. zva. (£icm\ art n ? un n\ afJi ieii -^i trui

O
'*. Oh

^ ^^^n ruys

(fjun aji? tent} \ en asïi trui ojiji \ (voor een Vorst of hoofd

verschijnen. G. Vrg. tncuitai^ II. en on (ko ivi ihti w

Met het aanhechtsel rui worden in het Skr. naam-

woorden gevormd).

O • 7 .. O
aj) (ui rui(uiji\ zie bij tui rui oji n\

O • 7-. O
(kjj tui rei (ki fi\ zie bij (uiruiajifi\

(K.1 (uutnrcmj]\ Holl. zwalp, ruw kort eind balk. J. —
(Kjj(ui^}(im (hnji\ aan of in zwalpen. J.

(Kji mi aai \ zie (iji tui asii w
O
mo.k\ zie bij (vittKW

(kj>j(U](uï\ zie bij ,vi;iécw

Q Q
tui (Ui x,vi\ KW. zva. mi Mi rrj oruiji\ <eji pi.iHW n en un jo hrti/j

(vrg. (kikui). (ki 71 rui (in \ de vorstenzonen.

o 7 .. o
(KJiivi (Lhi %\ zie bij (ui (tui ^w

a . 7 .. o o
oji ui on (bui z (kji n\ KD., zie bij (Ui aer a

O / ,„, > y
(KjraiiMLW. zva. ri(un2onx^z\ en cm<vi\ (Mr. swami,

meester; sw amini, meesteres).

O • o
(ui tui oriji \K., zie rui cm \\

(K/i (ui cm [i of (UTifuicmn kn. naam van een dikke la?ige

aardvrucht , die in de bosschen gevonden wordt,

en in smaak met de curiui overeenkomt.

oji on (ui cm \ kw. zva. ajiorirhacms of aji-zzi'ibvi.s en <to
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o
mi amn w

(kj cni asn \ zie aj) om asn w

(kjiu) crnj]\KVï . zamenstelling van &ji^

(ijjrmjjiHi\ grammatische benaming van de vorm van

den Imperatief en Jussief.

(ki 1:11,1 \ kw. zva. /Uj,nii\ en m lkiz 11 cmz asn j\ {vrg.oii.Ki

0,1). — op xrti i\ rn 001211/1 e?i 11 121111:11 ,i\ aanranden,

aanvallen. G. — aipvnp zva. ajnan/hoai\ en

ai [izih 2 ii cmz asnjj \

(Kj7{C!) mijj\KN. 1. zva. <k,i a.m ccnji\ — 2. kracht, uitwer-

king van iets ; door iemand of iets bewerkte zegen,

of zegenende invloed van iemand, zooals van een

Vorst of propheet. sJiaJiaTnojhcnis de kracht van

den wijn. un rei nmm u n a^i (01 aTiiaiosnz aihi ui asn \ door

de kracht van dat water. a7niajj
:

ao^)jfj)07nj)\ om de

zegenende kracht van iemand bidden, ckji oji urns zva.
co

nry on aaw — 7^777 tui i:n \ aan iemand of iets zijn kracht,

invloed of zegen meêdeelen; iemand tot zegen ver-

strekken, ccmaji arm njn crvi \ een schadelijken invloed
co J

hehhen, schadelijk zijn.

(Kiaj}\ kn. I. het aanzien of uitzien van iemand of

iets uiterlijk voor het oog (vrg. asntói). 2. aanzetsel

van rook, aangezet roet (vrg. mn tciaji n) . 3. spinrag,

dat in huis hier en daar aanhangt, (uiajim asn ^\ er

uitzien als de maan. — tui cui oji (ój\ al het aanzien

of voorkomen van iemand. — icm i})\ {in poëzie

(Kiaj)\) iemand of iets aanzien met min of meer be-

langstelling , aanzien of beschouwen (vrg. a_ii ao if±\

en isioo\); ook op het gezigt iets gelijken, ojiiuioji

ihnij)\ elkander aanzien. dfléqn.)w^ de maan

gelijken. — ;cm oji otiti ooi \ iets laten bezien o/ aan-

schouwen. — ajiooj)(ói\ het aanzien, enz.; ook het

vermogen om te zien, het gezigt (vrg. omoo-G,-).

G)
(ut «2» az) tui ft of ckjiojkóioti 00 n\ het uiterlijk aanzien

van iemand of iets , wat iemand of iets aantezien

is; elkander aanzien, in het gezigt zien; ook ojkch

aiiiHijj\K'W. zva. aj)apaiiiao/j\KN. een fluitje aan de

staart van een tamme duif vastgemaakt, dat geluid

geeft , als de duif in de lucht rondvliegt ; en (ki al)

cm orij) of (Kfjaj) sci aoji\ uitwatering of monding van

een
O

rivier (vrg. aai cbi~j)rn oon en is) ei ar)
•

O
(Kiajj,\ I. k. , zie azciioiizw — II. KW. zva. aLnanoojj\

ajhcniasnj) en alxmw kn. een kind op den arm ne-

men (zonder asn rei ao ~m oi 00 ooj)\ ); en aaneenhechten,

zamennaaijen, zooals twee breidsels netwerk tot één

maken.— III. KW- zva. 1211 sli\ tegelijk, gelijktijdig;

toen, tijdens. — (ki ajjaT) aojj\ 1. K. , zie bij ik ai cmz w

2. kn. iets dat op een afstand gezien wordt. G.— lm

(ój\ of (K/)nrïaj)\ zie boven. — 12111 aj) 121- zie bij as;

ai mi z w

(Knaj)\ zie bij a3)\\

1
G) O'.

(Kj)tiji\ I. n. , oji 001 \ k., een oorkrab, oorsierraad in

de vorm van een dun langwerpig klosje in de oor-

lel. — II. K., zie (Kiajjw — 07j,ü),cn «2111 hi) 121 \

iemand een oorkrab of oorkrabben , in het oor, of

de ooren, doen. - G) G) . ,

i2)i2)(Hij)\ (KKHii 07) a-n/j\ met

oorkrabben in de ooren. aoi 11 ski oji aia n isd z /è? a^n qji

wOitTM^ spr.

Jitv)\ kn. een weinig ingescheurd, met een klein

scheurtje aan den rand van harde voorwerpen ; ge-

spleten van een lip; een spleetje in de lip hebben

,
cV Q„ o/ .

(vrg. (Ki)Oj)\ cnic>\ en ao(U)\).

.7 Gi\ n., (kj)(U)\ k. , ledig, verlaten, onbewoond, on-

bevolkt, ontvolkt, van volk ontbloot, van e'en plaats;

en afwezig, niet op een plaats aanwezig, niet te

huis,
O o

van een persoon (vrg. ajnaj).\ en (ki aj)\). (ki

(Ki(Kj)aj),\ een maand waarin geen Dingsdag-kliwon

voorkomt (zie ajhcmii .). — o?)ö\ eenplaats ver-

G) G)
laten, ledig laten. — 02111 aj) 071 ai a<D \ asinu) aTi 001

ooj)\ een plaats ledig, ontvolkt, verlaten, maken.

aiwaj)\ zie bij ar>ajnas)\\

ni)MJi\ zie bij aiaj))aj)\\ — ai 1^0 2 aj) 17) aan \ ook een

vlieger in de vorm van een tor met een bamboezen

snaar, die in de lucht geluid geeft.

(Ki ij) 17) an n \ zie 1^1 aj) ei an n \ bij m ó) \\

iiKizii-ia of aLii ai!Kazaxj/)\KN. ontworteld; ontworteld

worden; omvallen met de wortels, van een boom.

— a7) n i^i z n-)ji\ een boom ontwortelen, de wortels

G)
van een boom uit den grond halen. — nn r) oji zaxn

iiaoi\ een boom doen ontwortelen, met de wortels

doen omvallen.

o
0JKrvs\KW. zva. (K,iar)^\ rui (lo osr)j)\ io^n\ en ajii 10 ^\\

kn. naam van een kampoeng in de nabijheid van

de kraton te Soerakarta, waarnaar 'de geheele

hoofdplaats veelal Sala genoemd wordt, cuiau)^)!

cm\ zie ben. — ooi (KJ)aru\ zva. ani arKiaji> asn an a\

-e
a<n ici 'ii \ en >kh ajn ru ^ w \ am a^.1 1x1 (Ei aa \ of inn

(ki 10 aj) on \ spr.

tui n j\ td. een bank, rustbank vóór een Javaansc-h

huis, of zva. .i/n 77 t.j ooji\

(Kiaii-Li\ kn. open- of in reepen gesnedene, gesui-
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O

kerde en in de zon gedroogde vruchten, zooals ba-

nanen en nangka.

9Jiarui\ kn. tusschenruimte, bv. tusschen twee huizen

of tusschen de vingers van een hand; een tusschen-

ruimte of tusschenruiinten ,
gapingen , hebhen ; ook

naam van de elfde maand van het Mohammedaan-

sche jaar , anders DoelJcangidah genoemd, de maand

tusschen Sawal en Besar , omdat in die maanden

geen offerhanden te doen zijn (vrg. (jSX^-^JI en onmin

<kii ). (un oji rei nr> (m \ en (ko (ko tli rt (ki\ tusschen. <kji

rLiihnaj)nn^na<i^\ de tusschenuren, vrije uren, van

een ambtenaar, oji aroi iki rui (kjiki (kh \ tusschen de ver-

schillen de zuilen. — mimi-, {poet. anrhi\) tusschen

iets anders inliggen. fmrtruiea^^ poet. in de rede

vallen , hernemen. — cm n }k_}\ (poet. (hi m i rn \
)

ergens tusschen in komen, bv. tusschen twee nevens

elkander zittende personen; er tusschen komen, er

tusschenin vallen, met spreken; tusschen iets in

plaatsen. — 9jid&ir\n\ tusschen; tusschen komen;

een ledige plaats bezetten
;
poet. zva. (Kj^iarnw \

11 CJ
v imj e ? >ii i n vniut ajin\ de ledige plaats vóóraan be-

zetten. — iki ,ix.khiji\ tusschen. — tui (fnji rui iki n\

tusschenkomst.

Sa o o
vragen. — (icjv^rui\ tasii(ui^uïu>\ asn it>)^Airwö'

O
nrLi\ kn. eenling, zonder de weerga, daar het een

paar meê moet uitmaken, zooals één ha?idschoen,

waarvan men de andere daarbij behoorende niet

heeft. CKi(Kirirui\ één, bv. van een paar schoenen.

— (\zmonrui\ alleen wonen (niet in een kampoeng

met anderen) , zitten (niet bij het andere gezel-

schap) , staan (niet bij de anderen) ; fig. zonderling

O
zijn, van kleeding, gewoonten, enz. — iki n rui (kijï\

niet als paar bij elkander, geen paar uitmakend.

ojiana\ kw. zva. asn iui^i.7Ui\ welgemanierdheid; kn.

op de meest ordentelijke en welgemanierde wijze

zitten, met kruiselings onder het lijf geslagene bee-

nen, en, bij de mannen met geheel, bij de vrouwen

met niet geheel, tegen den grond liggende knieën;

en zoo ook rui cm
^ (of xhem^) (Kirui\ (Skr. sjila,

aard, natuur, gedrag; goed gedrag;, welgemanierd-

heid, ordentlijkheid. Vrg. asn(&i~jjj\). QJi<ruiasn(&i~ji\

op een minder ordentlijke, minder gesoigneerde,

wijze zitten, met het ééne been niet onder de dij

van het andere; maar er bovenop, gelegd, ojirun

;hiizi\ ook wel n cki iui xni <e? \ welgemanierdheid en

beleefdheid, on rui irrn t&i\ kw. iemand beleefdelijk

bij xcï\ en aai (uij\ \ojfi

Wtria\ zie boven. — ojicki

rui(Kyi\ fatsoenlijk gezelschap (vrg. (ui xsl ri cm zm
(Kin), (en cia rui -^kki n ) (Hi n\ spr.

iki rui \ kn. naam van een riviervisch , een zeer dun

O
aaltje, (Uian^i ^&crc)\ naam van een klein soort

van mangga.

cKunrun\ kn. verblind, van het gezigt of de oogen,

door een te sterk licht, zoodat men niet zien kan

wat er zich achter bevindt (vrg. iktj arn oji om iki^J.

O O O
o-Jiana-s KW. zva. rui arm min ik

j ki tui n en cm cm ,ei <hi n

(Skr. sjoel a , wapen, piek, speer). — ajiruiiiKi^

zva. cm cm ieji k> arn oji f) (zamenstelling van (uirui\
' *-> CJ e-/'

ti-

en iyniM N )- — 0J
li

rLa
{!tPi

s zva" m asn(£fiji (zamenstel-

ling van (kixuis en (<m0; kn - naam van een boom,

waarvan de bloemen tot medicijn dienen. — lasn (ki

rui\ zie bij 'asii\\

ri(K,irui\ 1. KN. zva. (KjUiuiw — 2. K. van uiisn\ en van

^MtqjioKi n\ ook wel in Krama voor a/n fn on n\ (Skr.

sjila, steen; sjaila, steenig, steenachtig; storax).

cki(tli^\ I. TLVf.zva. ii (Ki 1 1 rei ^ \ en rjaxiitnarmiurt^

(i^ceji ru %\ zva.ook zva. o-Jitruiw en (K/irLiojuiw f
<k,i ri (Ei rj ïxi { w — turn n.i ^ \ zva. <un r) Kizri xrn t nain

\

\ (Hii ?.; rut .-> x zva. (hcti r> aa z rn kii z k^j i \

II. kn. verkeerd, fout, mis; mis hebben (vrg.

(Tti Li (mi /i\ arn ti n (ki (rvi % (unn \ en a^i rrvi ojui \ ). a.i

O X o
(TLl $ OTI <T1 VI \ N. , (KI TL1 ^ (LH (Ej1 YLlfl \ K. , (KJl rL.1 ^ IKTl il,:i \

poet., iets verkeerds, een verkeerd werk, doen; on-

bezonnen handelen , zich vergrijpen, (ki rvi ? cci ricmz\

(of a~iricm\) misbruiken . cki .ni^i ti tuin\- misver-

stand, elkander misverstaan, woorden krijgen (vrg.

(K.vvucK.'i'-ri (vin). (k>i trui ^ on asiiz sei _ï (of asncEn-ui\)

verkeerd opvatten, misverstaan, verkeerd verstaan.

O - / /• o ... , ,

(Ki jxi <> oji (m ari (of cui oei cm cnjin\ ) mis zien , verkeerd
C~-kZ) CD •—-"'

zien; ook zva. (ko n,i ,? rn asii z cm n (of asii oji rvi n) ver-

keerd zien door zins- of verstands-verbijstering,

Mch bedriegen op het gezigt.
O

(KI (TLl ? 71 (1S11 Z KI :kl 1} \

zva. (Ki] (TLi q tn asn z chiji\ \ (ko rui q oji op nxi % \ een ver-

keerde meening opvatten, oji rui > n.i \vi rn (of xji gei

(ui\) verkeerd hooren, mis hooren. (Koaui^nnjnri êi\

zijn tijd verbeuzelen, door aan andere dingen, te

denken, dan waaraan men denken moest, of uit

het oog te verliezen wat men doen moest, (ki in >

(hu tui \ poet. een verkeerd verlangen , verkeerd be-
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grip, verkeerde meening. a.a rui ?<uii axi ai ananji (of

miKuioiaxiztuiJSiMji) wanschapen worden, gemeta-

morphoseerd worden in een lelijk wezen, zooctls een

krokodil, slang of hoela, (uiirvi ?ri ièiz(ui\ in een

verkeerd jaargetijde, bv. regen, tui rui ? tui iu< (of tui

o o . Ci • , j> O - o . ,,
tui as. \ ) N

.
, <?*/» » t/; ^ <m iisrii rm tfx/j/i (cy »^ ;Vjïi cru run \ ) een

. van beiden of één van allen. — tuittnirui^s poet.

o o
zva. oji ra au^ asn oi aai \\ — tem ru q asn \ KW. zva. asn

aaaaisi\ asniirurr±\ en asn tra to asi \\ kn. iemand \eet\.

(/bh Ö ca ê

" aandoen, kwaad doen, verongelijken; aan iemand

zich vergrijpen; iemand een font of schuld aan-

brengen, bv. door het werk, dat hij voor iemand

doen moet, ie bederven; ook twistende menschen

of het gepraat of gemompel over iemand aanstoken

(misschien eigentlijk er kwaad aan doen, het nog

erger maken). — asm rui ? cun on arn \ iemand in het

ongelijk stellen of de schuld geven, schuldig noe-

men of verklaren ; iels fout of verkeerd noemen

,

ten kwade duiden. — arn tui ru % asn aan\ verkeerd;

verkeerdheid, font, misslag, misdrijf.

ojixti^s KW. zva. rnMzrinriz(isnn\ (vrg. ojicrui?\). —
O o Cl o . a
dn asy ? cun \ en aa i ui ^ iun \ zva. ma an asn \ en 'tut tun

aj)<hi(ui>(Lu\\ kn. (Hurvi >(un\ een licht verspreiden,

helder maken, schijnen, verlichten, vervrolijken.

(Wijw^\ kn. afzonderlijk; iets afzonderlijks. tui ru q tui

ru^\ elk afzonderlijk; stuk voor stuk, goed uiteen-

gezet, tui ru ?tui ii uiq\ een verhaal of beschrijving in

bijzonderheden of details. — arm rui ^ asm trui ^axn

vi aai \ iets stuk voor stuk, goed uiteenzetten en dé-

o o t O
cijinu?\ 1. KW. en kn. zva. (&iaa.aJi\ raun en

tailleren.

Cl
aatui\ a:nrn\ en cun

a a o
amw N. zva. ajiriiui^w — tinititru?\ TP. zva. rem

a
iru?\ en ajitiriiis: aan\

O) o O Q«
II. KW. en KN. zva. amrn\ (kiiu\

tot

Q
auoi'-nz

aan\ bij afwisseling, beurtelings; verwisselen, ver-

vangen. — tui(uiruiq\ 1. afwisselend, beurtelings; en

plaatsvervanger (vrg. (uirui%\).2. KN. , aai aai qji q
\ KI.

,

naam van een persoon, zva. (isrtiy, iun tui rui % cun

mn >\ of (unamohfi tui hui <> tun mi % \ elkander beurte-

lings van de plaats dringen, oji au ^ (of tui ikihui q)

(unnia-nji (dsm^ of oat&n\) een aangenomen naam

voeren (tot verwisseling en als plaatsvervanger van

..o o o j. o o o a
zijn eigen) . oji rui ^ iun oji ^ \ of ajirn rui ^ tun tui q \ van

verschillende kleuren door elkander, geschakeerd;

vau goud en zilver door elkander gewerkt. — tui

o o a o o o o oO^O.
(Uirui (>(ui rui q\ zva. an -man om ap\ oji tih trui ajitrvi\

o O a« O a~ o o o
en (uirn tiu tui nui \\ — tuiifji rui ?\ zva. (iii(Lirri\ en

(uh om on an iki\\ ook een naam of titel dragen. G. —
°o . a a a

, ,„ ,..,
a^i rui ? (un rnji of a^i oji hui ^ (un aan \ KN. tot figuurlijke

uitdrukking voor iets; leenspreukig; (volgens J.ook

wel tui ipi asn anji in krama).

III. N.; rmnu^\ N., turn (hji asnji\ K. , iels te leen

vragen of leenen van iemand, om het te gebruiken,

in bruikleen (vrg. (uirui\ en ajiiash\). ajnrai(crh

(tli% (uicuujiri\ ik vraag een pajoeng van je te leen;

voor leen me een pajoeng van je! — tem trui ? a5h \

arm &jiayi\ iemand iets leenen, in bruikleen geven.

a a o a a . q q
tui rui ^ ui (ih rui ^ ajn a-nn \ recipr. vorm. — asm ru

q

a.m Ti iai\ arm (ei asn aai aan \ iets te leen geven aan

iemand; voor iemand iets te leen vragen, tuiau^tui

o o . a o
an iiu q tun ai aai \ recipr. vorm. — (uirui?ajnaan\ tui

£jiamaa/l\ geleend, te leen; geleend go,ed.

de

aan
n<i(idiaJiaain\

tui ri rui ?\ ook wel oji au ^\ n., een uiidrnkking

spreektaal, die vertaald kan worden door now!

now kijk! of now dan! bv. asn un ,?J? ai ru ^ rn ri asi

arn\ Nou! hier heb je dan het jouwe, cuirirui^

(nuniri(iji(KÏxsyjasri\ Nou kijk! jij hebt het hem (of

haar) gezegd, ajn ok asn ri asn z (ui ^ oji ri rui q axi (vi ri axi

(hi\ Nou kijk! een kind moet men niet bang ma-

•, G) a a
ken. (E/i on aai z asn ri am z asn ^ a^i on rui ^ axi asn

Nou kijk! wij zullen het straks aan het meisje voor-

stellen (of zij trouwen wil, of niet), om as: asn rj asn z

tui {tui ai rui? a:n (ui asn ^ Nou, laat staan dat een kind

het zou kunnen! (grooie menschen zullen het niet);

of a-tnoe: asi itui on ru^riasnz tui o on ajui aa tui asn \ Nou,

laat staan, dat een kind het zou kunnen! (al is

H een groot mensch, die kan het niet).

o o n a /
tui ru q \ KW . zva. oji oji run \ asn auq\ (kq mi \ tui ,m anin \

O O O o O
(ijiaaajiji\ tui oi as: aan\ asritai iaiji\ tui ap run en oji

oi ajiz asn n\\ \ (&i^ria<ji(i,iru} ^\ kn. witte of gebleekte

o O
peper. — at.rrirui?\ KW. zva. aqoias:aji\ aatüiamn\

(Eiia^iauin en i&i 1-? <w> z <uin \ kn. iemand tot straf aan

een paal vastbinden en met zijn velen met krissen,

pieken of messen doorsteken of in stukken snijden.

amajiaai(uirui{ t asn ra tun ti oji z rut ^ \ spr.

(uiru$\VJ$- plaatsvervanger; iemand tot plaatsvervan-

ger gebruiken of zenden (vrg. (uiruis en (ui aai run).

tui (ui rui ^\ hetzelfde. — asrn>iuqun\ iemands plaats

vervangen.

(iji(nji?\ I. kn. 1. een licht, zooals een fakkel,
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of iels dergelijks (vrg. ricwzriruizunji). 2. geel,

licht van kleur, van de huidJcleur van de Javanen,

en van een of twee pisangvruchten aan een boom

,

waaraan men ziet, dat de vruchten geplukt kun-

nen worden (vrg. <im£cj.\). 3. de slaapt het verdikte

tranenvocht, in de hoeken van de oogen. — II. Ar.

^\Lo > solh-, transactie, schikking van een zaak

met wederzij dsch goedvinden. — (cmrui?^ vogels of

visschen vangen hij een licht in het donker ; inlich-

ting of toelichting vragen; onderzoek doen. — (cm

rui^(un\ (poet. irnrui fiuti\) iets bijlichten, toelich-

ten, ophelderen; iets met een licht zoeken; iels

goed onderzoeken; een vuur, dat uitgaat, weer

aanwakkeren. — ajirrr % run (m/i of oji (i^unA ? (un tnji\

kn., (<is77isr rui (hnjt\ KL, {asnui^ (njyj\ KW., de hoeken

(of binnenhoeken) van de oogen.

onwriiui^ kn. het neerleggen, het opgeven; er van

afzien; zijn post neerleggen voor een opvolger , zoo-

als zijn zoon (vrg. ria^iri^r^\); ook rust of pauze,

aan het einde van een vers. (crrjixjjman^^(nrui^\ zijn

ontslag verzoeken. ^^^^^.^(rtj/^rrm/^x de

regering neerleggen. — on xnm m rui %\ iets neerleggen

(vrg. turn m tui zfYiitaizini/i).
C~

rimmrirui^uii\ ergens

iets op neerleggen; voor iemand zijn betrekking

neerleggen. — m tem rn ,n n ^ tun on urn \ iets ergens op

neerleggen ; iels doen liggen , in een liggenden stand

plaatsen; een ontvangen brief laten rusten, niet

beantwoorden. — ojmeflow^ liggend, neerlig-

gend; stil neergelegen, onbeantwoord gelaten, van

een brief of aanzoek. — ajion tui ri tui q \ nederleg-

ging, afstand, bv. van een regering; ook rusttee-

ken aan het einde van een vers (vrg. &ncm\).

<ri ir,i z ri_i ? , kn. manier van doen, handelen of zich ge-

dragen, of ook van met iets te ageren; manoeuvre

(van on uw z arm ^ v vrg. on (uizrvi q\ en (butrrti q\). iiikoz

rui ? arm aji \ manier van doen en wezen; handel en

wandel. — rimm z aui ^ cun m rai \ met iets (dat men

op een bijzondere wijze bewegen moét) manoeuvreren.

(ui rui ^ ajt) ii\ KW. zva. rut (ui asnjj\ (Kawivorm van tui

rui^\ II. Vrg. (KJi(tuiajui\).

a o o . 7 .. a
(K<i trui q :i^i trui ^\ zie bij (Kji rui ?\\

ojt rvi (hi/i\ N., (Ki(m(K}j>\ k., afwisselen, veranderen;

van iets, dat men gebruikt, ofvan kleêren ofnaam,

die men draagt, verwisselen, door iets anders te

gebruiken , aan ie trekken of aan te nemen; ook

m turn z^n il aai z (ui a^i

a— nrtrK.izruiihn^Aiui

bepaald zich verkleeden, andere kleêren aantrekken.

a^i iui

m

^rj rui (isrin\ van gelaat veranderen, een an-

der gezigt zetten tegen iemand, ajiruian^i icmun

asn\ veranderen van begrip, vreemde begrippen krij-

Q O - , _n Cl . .,
gen. aji irui im ^i (m ,m (of cui (hj om rui n) van gezigt

veranderen, hallucinaties krijgen, (kji rui rn \-jiasn

(iiii^\ van handelwijze veranderen, oji trui on ~ji o^j<tui

(biirnji\ van dienst veranderen.

nuinpiKrs nog dien zelfden dag.

arui\ gedurig en telkens weer veranderen en afwis-

selen van iels. — azmctxirn\ mmiHirii\ iemand iets

anders in de plaats geven; iemand verkleeden, an-

dere kleêren aantrekken; van iets verwisselen; voor

iets iets anders in de plaats stellen (vrg. itim^iz

flv7\). — aji tui aui cmji of aji(M)(iui(hnji\ KN. een ander

of nieuw pak kleêren, zooals gewoonlijk tegen ga-

rebeg Moeloed en Pasa aan het dienstbaar perso-

neel verstrekt wordt. — (Zji(uictui(Kifi\ zijn volk of

dienstbaar personeel van een nieuw pak kleêren

voorzien.

(K/i trui (rnji\ zie bij OJirruiw

(Kd mi (tui arifi \ zie bij tuiri iui \\

ii tui rui cmji of miloi rui z on cm.(iui (tnjis KN. naam van het

eiland Ceilon (waarschijnlijk zoo genoemd als het

eiland van edelgesteenten, van oncuirui\ 2. Vrg.

nriojiriiuz\). il>i ^n ?on m.rui anji\ Ceilonsche robijn.

(uim ruiz(ïi(ihz\ KN. ; (iJion n,izon (Hiza^i ii.iuiz «ivh ? x of

<nr>izrhm(iJizri(Kiz\ en aji(EAmr\AZ(niuiz\ of ojj

(n(FiZ(r)(iJ)z\ ongegeneerd, vrijpostig, onbescheiden

O . O
(vrg. ii (kji z xJ) on (i-i zm (iji z \ mi (tui i(nii(n~n non en aai ie/i

(nuKzanji). — mm ri rui zonrqz\ ongegeneerd, onbe-

scheiden, handelen.

(ui(nrb,mn\KN. afwijkend, niet overeenstemmend, on-
' óï-

gelijk, niet op dezelfde tijd.

(K7iiiui((hn\ zie wnnnjionnri(op\\

ajiri(iuion((Hiz\¥.T$. benaming van een bijzonder zamen-
6- O

stel van een Javaansch orchest (zie bij mi tint

ani onder om cëA (fijin)

.

alian (ui/i\ ri(Hi(uifi en motiumkn. steek, prik, met

de punt ergens in of doorheen; iets daar men meê

prikt of steekt; stekend, prikkend gevoel; steken,

prikken, van het lichaam (vrg. oji>ra (uu-j) . — LiiKr

rui ~si(Ki tui n\ prikkelen en steken. — ajinn (ui^Aun

ojiji\ uit- en ingaan, van een naald bij het naaijen;

ook fg. door dik en door dun gaan, zva. rmi^innij
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arn oj] (Knn \ — .rm ara cfri ajin en tem aan cm ojin^ prikken

steken, doorsteken, bv. met een naald.

na -OO
(K1(H1 OJlfl\ Zie (1^1 (hO (U)fl\

qji trui cm ojiji \ arm trui cm

era orui tm cmji \ KD. vi

O
(uijj\ enz., zie bij crncmcuij)

1'

"l^ en ^v^v^

cnc7Jiznaoriz\ kn. onoverlegd , van iemands spreien , als

men maar uitflapt, wat er voor den mond komt.

nnc^zimoncTJizon a<7z\ onbesuisd, ruw, lompweg en

wild, van zitten, schuiven, gooijen, enz. — encemz

op een ruwe wijze aanko-

men vliegen of slingeren , weg of voortspringen , of

smakkende neerkomen , van iets dat eenige lengte

heeft; zeggen wat voor den mond komt. — naxrmz

on cm z *"n na aai \ iets van eenige lengte weg-, neer- of

voort-smijten of slingeren , smakken.

oj) cruinin\KW. zva. cri on <d z aan\ G. (vrg. ajuruiorris).

CTJioarrizniarrnz^ KN.; arrm on tliz on aTaiz ?\ zich gelaten

en inschikkelijk voegen naar iemand, maar de min-

ste willen wezen {vrg. na aan z rnmm z \ en arnariaana

asnji). —' rrm on rui z on arm 2 ? om \ naar iemand zich ge-

laten schikken of voegen, voor iemand onderdoen,

om de vrede te bewaren; jegens iemand gedienstig

en voorkomend zijn. — (fji on
f/)

zon arm z%\ zich ge-

laten houden; zich gedienstig hetoonen.

(Ki orui on arm z aaiji of cm nn na.7 z nri om z itai/i\ KN. een losse

schuifring of beugel naast de gesp van een cein-

tuur, daar het einde van den band doorgestoken

wordt; (gordel met metalen plaat van voren, voor

hinderen. J. Vrg. cki on rui z onm 2 (kyiji) ; ook een leê-

ren koker aan een stijgbeugel, om onder het rijden

een lans of pajoeng te steunen.

O „.. O
en on orui z on arn z (Krijt \ zie iri (tui na rm 1 z (min \

o o
(Kimnasn
'>^CJ

s>ï/7 of ciJinruiarn asnn\ kn. naam van ee?i zeer

klein, lief parkietje, groen met een roode bek {vrg.

on 0271 on op asnji).

auiarriiasiiji\ KN. ; cki (tri arn asn^.au arn asnjj\ sluik,

heimelijk, verdonkerd (vrg. mi (ruïarn?\). — ojiarui

cmiaspaaji\ zva. cm na >ï\trn<j run cmn\ ter sluiks, op

heimelijke wijze.

ruiarm\ 1. KW. zva. crJiorui\ en cmninnzaaa (vrg.

najiarn\). 2. kn. vervangen, plaatsvervanger voor

korte tijd, in een werk of betrekking (vrg. era

<rw->); wat voor een korte tijd voor iets anders in

de plaats gesteld wordt, bv. een lamboe voor een

0J1

een

houten pilaar. — rrinnajicmi ui\ iemand voor een

korten tijd in het een of ander werk vervangen;

het werk of de dienst van een ander voor een kor-

te tijd verrigten of waarnemen; voor iemand in de

plaats treden, om hem te vervangen.

na (ra arm \ of tui na orm arm \ kn . een lange, smal opgevou-

wen doek of sjaal, die door de vrouwen gedragen

wordt, als zij uitgaan, tot sierraad; of ook om er

een kind, of wel iets anders, in te dragen (vrg.

o/ / ,
(ui(Efi-^i\ en na(Kiznaipn\).

/• o .. - O
era cru arm chi\ of ern aa^iarm arr\ kw. zva. nruasri\ of arn

^ n .. o
ninriunfi en cuticijicuticuiw \ (öi om oji ara urn tui\ naam

van een Kawische zangwijze.

van (Hi <ern (rui ,o?7 (Hi\ zie ern cruasm nn \

cro on (rui z na (cm z \ zie bij on cru z on vort z nn

o o al O
a^truiccrn na\ KW. zva. (fLiMcui^uiJinJicnji^ KN.

van een Kawische zangwijze.

Liami(trn/l of oji marrn (Knn\ KN. knip, knip met duim

en vinger, zooals een knip voor de neus (vrg. cru

cnnpasiifi). — icm arn (rrifi \ iets met duim en vinger

knippen; iemand een knip geven; iemand een tikje

geven, als wenk om zich te verwijderen ; een tik

of schop met een achterpoot geven, van een paard,

krekel of sprinkhaan (vrg. on ièn urn cn,i/j). xmiccyain

aai ~*7 i ttj \ iemand een knip voor den neus geven.

O O O
'jiarmcEiijj of ctJiasnanrn cejiji\ kn. naam van een muziek-

instrument bij de gamelan, een soort van gam-

bang met knoppen (rmcrsi) op het midderi van at

toetsen.

ajioru\ kn. eanvoudige kennisgave van een zaak, bv.

dat een bediende weggeloopen is; ook zva. cimciu

<ot)\\ — (cminj} c~n\ iemand kennis geven van een

zaak ; iemand opdragen iets te koopen en te beta-

len, zonder dat de lastgever geld er voor meegeeft

(vrg. (è? urn (ui JL\) ; tol of cijns heffen in natura er-

gens aan de weg, van goed, dat er langs gedragen

wordt, ook wel op de pasar (vrg. ce.jcui\). — o^inu

*tï hi (ï of ali 7j cm z rn cm ^a tx 1 ni cmn \ plaats waar

zulk een heffing gedaan wordt, tolhuis.

(rniny zie bij asa\\

o/ . , .. 0/
cui run zie bij nuiw

(hi trui \ kn . zva. (Kncuncuijj\ naojnzcEis wijd van mond of

monding; ook naam van een zeevisch. — crnmacnA\

een open mond zetten uit verlegenheid; verlegen

zijn of worden; verlegenheid.
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o O s
axiiut
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(uma^i\ zie hij (hxmw maar ook

ah\ passief.

O a/ - / O aS o v .. ..

cultus of rm <u) <Ki .ru \ KI. van <niani7fn7\ bijzit, con-

cubine, van een Vorst of groote {eig. uitverkorene.

Tr o . „ O o/
Vrg. curt (&i~Ji7Ltn en (unori (eq^it.vi tci/i). — (ciniu\

iemand de voorkeur boven anderen geven {vrg. rei

at>{\); tot bijzit nemen, met een bijzit leven, (ui

(Hi trui \ uitverkoren , uitgezocht, uui ts: ni asii ^ito tui \

lijftrawanten, lijfwacht. — (Mruinicmji of (ukkkili

'-nihn/}\ uitgelezen, uitgezocht, bv. van vruchten.

o O O aS
uui a&rni asn^AMnu^i ann \ lij ttrawanten.

ctji rui \ kn. een lange rij , zooals van een lange stoet

van menschen op weg {vrg. rui \ en mnnp). — cLi

f s 0/0/
crLin^i anjj\ zva. ajnctx,'jn^ar)n\ •— aJi nxn aji (njinn (Hl n-^

zva. (Lnrj(rxjj(unrtxjj'-nihrij)\

oj)(ru\ KN. I. niet geheel horizontaal, een weinig hel-

lend; een weinig overhellen , overhangen, overslaan,

van een balans of weegschaal {vrg. ajnrut\ IL, en

Qs.<1717U17Jl\). -

uitgieten. — (uin 7ti'7i\ aan de balans een weinig

mi7ui\ iets langzaam en zachtjes

overslag geven. — orn?uTimOT\ iets een weinig

doen overhellen.

II. het waaijen van een koeltje of zachten, ver-

koelenden wind {vrg. 77irui\ I.). (KirLi(uirhi\ zacht

waaijen, van den wind. tui 71 cniz tin TfitKi.iun een

plaats waar men een koeltje heeft. — onnu\ een

koeltje maken, zacht waaijen, zachtjes blazen;

iemand met een waaijer een zacht koeltje maken.

(un(K,i(ii.ixjiï(Ki(Emi(hn\ poet. door een zacht windje

aangewaaid worden. 1^111 truim \ tegen iets zach-

tD aS
tjes aanwaaijen of aanblazen. — mn 71,1 nn <n nni \ of

77111 rui 7:111 1 ui ^n 71 cun \ iets in een zachten wind zet-

ten of hangen, om te luchten af te droogen; fig.

van iets spoor of tijding zoeken te krijgen. — 7^1

(&iirui\ zachtjes waaijend, van den wind. titjiiz^i

o o o/ . . q a/
tuil Tri Tm 771 t<i ^.ceji 7\i\ er is geen togtje. — tui arm

n^ariji\ 1. zacht waaijend, van den wind: runrci

tui -mn.1m aaji\ een zacht koeltje. 2. scheepsterm:

bries, koelte, voor wind in het algemeen. (Kitti^n

anniaai^\ een windbries.

III. borstlap. G. {vrg. 71 tjti z 71 asiiz\).

fl^.7X?\ 1. kn. plaatsvervanger van iemand, om tijde-

lijk zijn werk of post waar te nemen; iemand tot

zijn plaatsvervanger benoemen of stellen {vrg. (ui

o a„ O \ S' a
aLi?

t

\ aJiTxnanm en iZi7Uinm/)\).— 77111 771 <"n \ v

werk of post tijdelijk als plaatsvervanger waarne-

men; ook voor een voorwerp een ander in de plaats

zetten of leggen.

II. kn. l.zva. rmrui\ de fijne, bladerlooze uiterste

spieren of ranken van katjang en van pakis , die

gegeten worden; ook dergelijke fijne neerhangende

ranken van sommige hoornen, zooals de boeloe en

de prïh of preh. 2. fijne wortel van hoornen

,

ook van de sirih, katéla en kangkoeng {vrg. 71 ik,iz

<nmjiï\ en (uiirup). (kti 777 icci art 7nji\ de uit de tak-

ken neerhangende wortels van den waringinboom

,

die, als ze den grond bereiken, stammen worden

{vrg. 7j oji z 7017) ; ook naam van groen, met rood en

zwart of geel gestreept goed. — rmi tui \ uitsprui-

ten, nieuwe loten schieten.

<nojiZ7j7iJiz\ KN. een uit de wortels opschietende loot

van een hoorn, ook van de sirih, katéla en katjang

{vrg. ck7tx,i\ II., en 71 tjii z ti tui

z

\ ) ; ook waterloot

van een vruchtboom.

oji rv7im\ of 7j>-n\ kn. de ribben in een vlechtwerk;

de regtop of horizontaal loopende bamboezen in een

gëdèg, daar het vlechtwerk doorheen gewerkt wordt.

ajiiui^ri\ 1. ki., zie mn tui !hhjj\ 2. kn. leguaan {vrg.

O
l

!hni
/l

en (̂ ailJ\ (iy> <Hri[\)-

rui rui -n\ of (K7nn\ kn. vaart, waarmee iets, zooals

een schuil , visch of piek, vooruitschiet. — a^im (ui

ti v in de haast, door verwarring van gedachten,

iets verkeerd doen of iets verkeerd noemen. — toi

(Kin-ix zva. animi77m\ of amrum^\ uit onbezon-

uenheid te ver gaan. (Kiiwnri(uri(anrui\ onbezonnen

zich een woord laten ontvallen of onbedachtzaam

zijn woord geven.

(M)7wnTaijj\KN. sluitboom, zooals vaneen Javaansche

paarde- of buffelstal, die in- e7i uitgeschoven kan

worden, of tot sterker sluiting van een deur of

poort {vrg. rui 71 tui z on nn z toiji en tui tui \). — rrm

Tui 'n (Kii \ iets van een sluitboom voorzien of sluiten.

(hJi7j7Tjizr}nm(Hnjj\K'S<i. zva. (Li tui <ti amn \ en een schuif-

beugel aan een ceintuur {ri tjti ri tji rnyj) , zva. qji

71 TUI Z 71 1 ïl Z (Kil ft
\

(K/]7vinn\ of (ui TLim \ zie bij arm -^i w

(ui 7-01^1771 Triji\ zie bij 7iiim\\

(uiTXJiTwnMS^. 1. zva. (k.i Tm 7X,i 7mn\ 2. naam van een

zoetachtige , rinsche , vrij wrange, vrucht met een

geschubde schil, die aan een soort van rottingriet
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groeit, wn ot asn oji ^a.ma imjt\ een soort van pepaja

,

die stijver en drooger van vleesch is, dan de ikii

<77 7577 7. ? 707 \\

O , c
OJI ruKKTnn of .toto vm j\kn. i. er na aan toe o/* op het

pant zijn; heel gauw, te gauw, nog vóór den tijd,

met het oog op iets, dat daardoor verhinderd wordt

(vrg. (£j) nuKnn en to toto? 7). 2. in den hoogsten

graad, wat wij wel door schrikkelijk uitdrukken

,

dikwijls tot versterking van nm ao asn/i \ i/£ ben nog

niet gekleed, aa 11 ziw j Li mi vm vii \ en de gasten

zijn op het punt van te komen (zoodat ik vrees,

dat zij komen zullen nog vóór dat ik gekleed ben).

maM(m<una&(K.>ioi/ittrr}c$\ als het niet heel gauw (of

al te gauw) nacht (donker) wierd, (dan zou ik,

enz.). 77 117 vi l 77 iéc ui ix.i vm ?o 7777 un i\ als men hem
j

niet heel gauw (nog bij tij ds) gepakt had, (dan zou

hij in het water gevallen zijn). <Lnn (httojima irn ma

7o?rt\ ik heb een schrikkelijken dorst. ojimaa<nxn

ammivm\ ik gruw er schrikkelijk van. — ui ma

onarn ~mznn (of <n urn? asn Min) , met geen mogelij k-

heid. — 707 to 77.7 .?o?rt of aai oji ag\aaiji\ 1. zva. oji

?l; 7,777 zoo ook m KnQJimatnarn~fmnn\ zva. oji

ixin rm ^r>z^>~i\\ — 2. tan ojima anyi\ zich verslik-

ken orad<?r /fezf é?fe« o/ drinken (vrg. arn oji oTycrnaon

O Os O <r O
£72 0,77 TO TO -777 7,7?). ,7077 .77,7 7,9? 7 0/ TOT? TO 7,7? 7 \

haast maken, zich haasten, om bij tijds klaar te

komen.— ,707? 7x7 7,7? 77 vii \ spoed doen maken, er spoed

achter zetten. — x ? £? ixivn 7 > met haast, haastig.

:ie TO VU1 7 77TO 7,7? 7 \ Zl

ojnnmaaaiji\ 0777777,77,777% m?., z##. cKimivmn oj ? ?

rc\vmi\ enz., in West-Java en misschien elders,

tvi 77.? toj ?\KX. het schoon zijn, vrij van ruigte, vuil,

enz.; met van voren naar achteren glad gestreken

haar (a la Chinoise). — vm ixivmrivri\ schoon ve-

gen; wegstrijken, wegvagen, sehoonstrijkeii; het

haar naar achteren glad opstrijken. —•
(vj e? jxj 7,77 7

of ij,£) rti.vn/i\ schoon, vrij van er op liggend of

drijvend vuil, Iv. van een ixix-i,\ of van water;

schoon, vrij van wolken, van den hemel; schoon,

van een slagveld, waarvan de vijand, is weggevaagd;

helder, niet beneveld, van de zonneschijn; niet

overschaduwend van hoornen, die met geen zijtak-

ken overschaduwen.

cvi 777 ,7,-7? /j\ k:nt . donker, zooals een donker bosch (vrg.

o .

-77 7,7? 7 -7? 7 en iivjunn).

(uimjiarnji\ kn. 1. een stoffer van veeren; een lange

bamboe met een bos veeren er aan, die een eende-

hoeder in de hand houdt; een ragebol. 2. het schij-

nend licht of stralend schijnsel van een vuur of

lamp; de heldere glans, bv. van een diamant of

perel (vrg. <to?o\). — 7077,770 7,77 \ iets met een soe-

lak afstoffen; iets beschijnen, bestralen.

<7oj217,77,7\ kn. nauw, eng, waar geen ruimte is (vrg.

(h.jM,v-nji en oji xji cvm
/]) ; beklemd, van het hart (vrg.

O V

OJI £7—7 077,7).

(Kirti vtijj\kn. het gezang van den Dalang bij het ver-

toonen van de Wajang zonder begeleiding van mu-

ziek (vrg. iL
rn(ianjmo\). 1x1 lahtui ixi hm/j\ benaming

van boeken, die een verzameling van diepzinnige

vergelijkingen ( xi rxicèi) bevatten.

ori(h-iruvmn\ Kïf. loochenen, ontkennen wat men vroe-

ger gezegd of bekend heeft (vrg. ge? tot \ en om ie:

asnji). — 77 077 tto ?,7? \ aan iets zich onttrekken;

voor iemand iets loochenen, iemand door looche-

ning zoeken te misleiden ; iemand verloochenen.

. O
ajimatrns zie .to tto to? w

K?7i??77% kx. met de beenen digt aan elkander geslo-

ten , ook ?o ?i 7 7,77 ?o? 777 7X7 ?\ zva. .7.7 wn 707 777 77,7-7

;

fit?.t? xK?/?r7 7,77% groete met aaneengesloten beenen,

(KT>]ru<nvm\ kn. naam van de oost- en west-poort

aan de zuidkant van de kraton. — ajimmamami

cvin\ een laag muurtje of hekje langs de rand van

een galerij of pandapa aan beide zijden van den

ingang; (ook met een groote deur in het midden en

aan iedere zijde daarnaast een kleinere, van een

gevel of front. J.).

7U 77 1X1 1 7, 7? \ Of 70 7? 77,7 Z 7,77 \ KW. ZVa. TO 17? 77 707 l 7,7 7

en ajnajit&i* kx. een figuurlijke uitdrukking of fi-

guurlijk gezegde, om daarmee op een min of meer

bedekte wijze iemand of iets overdragtelijk, of bij

wijze van beeldspraak, te beteekenen (vrg. 1,77707-77

asna en (Uf-nxmajian/js Skr. sjlóka, vers, couplet).

rn oji i t.7? 77 7o \ overdragtelijk gesproken. -— to?? r> 77.; 1

(7,77 jon in slokas spreken; op iets of iemand een

sloka maken of toepassen. — 7077777x7? 7,77 7,7?^??

77 7,77 \ omtrent of van iets tot sloka iets bezigen.

oji rui 7,77 \ of x? ?7 7 7,77 \ kx. , oji xr\ 7,77 >,"7 j\ K. , zilver.

77 ?;? ?x? t.7? \x., 7.1? 7o? ti vi 7.7? ? k. , zilvergeld.

7? ?o ? ?,77 !TOy7N Ml. kanaal (vrg. 777? ?./? 7,7 7).
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K/una aai anji\ naam van een wapentuig 'm den ouden

tijd, volgens sommigen een ijzeren knods niet een

spits uitkopende punt.

u./imartazacnaanri^ eign. van een Toemenggoeng van

Daniswara. ivix.ita^niiviZ!Knari^n\ naam van een

door hem opgesteld wetboek.

ajiarvÊ9fn\ of .ki .1111.-11 \ I. zie lij axnaap* II. KN. de

sluitpen of bout van een ploegschaar. — tznarwarn

-n\ de bout in de ploegschaar steken; fig. zva.

n vi 1 11 tui pi \ {vrg. cm ivi aai ti \ bij asn ni j.77 \).

viiuiaruiaai-rri\KS. 1. koraalrif. 2. schurft, vanpaardien

{vrg. vnaatcmjj). — trtojiariaaai tcrioèiaan\ de schurft;

schurftig, de schurft hebben, van ee?i paard.

ki 111 hii asn 1 of ui na hoi tsn 1 kx. 1. een muziekinstru-

ment , dat bij de gamelan be/ioort, een kleine saron.

2. een harp met koperen snaren, een kleine nci vi

c»-Ji\N — <cm(njittaiamji\ op een saloekat spelen.

— tui 111 h 11 ,111 Kift\ zva. tunaavi ei .11 w

oji(maai ^&\ zie b
'B

ij IJlhll^AW

1 111 h->i^t(hn\ of mqm)_üm\ KW. zva. aznaxiaan,

111 hii .111 ei .hi \ en na(EJi~Ji$OJitnajn\ {van i^i\ en

tvy.hii ^ihiw Skr. so el axana, bepalend, vaststel-

lend; ook met goede kenteekens, goed voorspellend.

PK.). Yiasnas;(uianjiaai^A.aa\ zie bij 11 rsii is: w

1 111 1.11 vi.pK'S. zva. asn ivi hii .1.1 i\ — vin 111 hii .ï_ï — ï

maai\ een .1,11 ih of sluijer neerlaten, zoodat het

aangezigt bedekt wordt.

1 ii 1 hij l?j\kn. geheel bedekt, overdekt, ingewikkeld;

ook zva. .jo 111 hii 11 1 \ — vin ui 1,11 vi^i\ iets be-

dekken, overdekken, bekleeden.

ii hu \ met iets bedekken.

vin n 1 1.11 vi-^iH
rtOJinnaaizcEJljl of il 11? 11 hii ? El y KW.; 01 k 1 hii 11 e 1 ^*

11 hii z ei i of 11 k 1 1 aai n ei _i-i? 71 aai z ei/j\ spr. zva.

01 ki l xzi 11 % 1 1 11 dOl z \\

ij ,virii hii ? ti 1
, zie viwn h.im (&in\

Kinihiis kn. de binnenlies boven aan de binnenzijde

van de dijen {vrg. (bnnaarh\).— mjwmm tusschen

de liezen geraakt, bv. van de streng van een rijtuig

tusschen de liezen van een paard door het springen.

Kiarwfutn\ kn. het vlam vatten {vrg. tuiagrnxiji). 111 ki

ki 111 vi -

;
\ of enkel i.i 111 vi p vuur om iets vlam te

doen vatten of brand te stichten. -— tmrianjiaaa\

iets vlam doen vatten, zoodat het inbrandgeraakt.

ki iiinct i kx.; vin 11.} i.ï \ bamboe of rotting in dunne

reepjes snijden of splijten. — ki rviap hi 1, in dunne

reepjes gespleten of gesneden bamboe of rotting,

zooals tot vlechtwerk ; ook daarvan gemaakt touw,

dat wel gebruikt wordt om, aan staken gehecht, tot

afsluiting om sawahs of tëgals gespannen te worden.

M
l
'pX !t

flH^
KN - iets waarvan men zich bedient om iets

aan te steken of in brand te steken {vrg. ^nvimji\

(ULt&ianji en rauzen ei e.io/?). — .vniviiap iets,

zooals een lamp, aansteken of opsteken; iets in

brand steken; een stuk geschut met een lont afste-

ken {vrg. 11 viznviiz\). — vrnvivi\ mv., en iets,

zooals een kamer, door opgestoken lichten verlich-

ten. — (KJitmapaOjp een blaaruitslag op den huid

hebben, het springvuur, een ziekte van kinderen.

ki 111 \-riji\ knt . stroef, niet gemakkelijk gaan, bv. van

een deur, die sleept {vrg. kiiii.vhi); ook fig.

nrj 1^1 z n ïvi a^i\ kk. een spaan van dun gesneden bam-

boe, hout , of ook wel van ijzer, om mee te roeren,

te scheppen, te smeren of, zooals met een vouw-

been, te snijden; een vouwbeen ; een pannekoeks-

mes. Ook n ui z ij ivi vi ? of n ki? >? m vi _? asn \ sol-

deerbout.

i»»j»ot<io\EN. slordig, slof, wanordelijk, achteloos {vrg.

om vii ui 1 en iihiiz 11 cviz^\).

^1 n

m

(;V) \ Moll. selderij.

tuiaruiaspji\ 1. zva. ^im.viy 2. Ar. jjllo » salcit,

knt . gebed; zijn gebed doen, bidden {vrg. ki 111 vi

in i\ riiozvi\ en KiEvmn). — vin 111 vihi{kii\

voor een ander , bijzonder voor een doode, bidden.

— .11 ki ivvvn hi i\ om te bidden; plaats om te bid-

den. arnoJi vi ki 111 111 mi\ bidmatje.

ki ivvviij\ kx. stram of streef door klevengheid van

den mond of keel; ook van de stem {vrg. .1.1 111 vi 1

O V

en tujajiasn/}).

m 111 uj?,9\kn. een ring of band om iets heen tot ver-

siering; een randje van goud, zilver of juwelen om

het dikste van het gevest van een kris; ook een slot

of slootje van een ceintuur {in deze b eteekenis mis-

schien Hollandse//). — vm.ivivni\ een band om

iets doen; sluiten, verhinderen, beletten, tegenhou-

den. — hiiKiirivvp in 't nauw gebracht, omslo-

ten raken. — viiiiiii
l
h\ mv., en iets met een randje

versieren.

iKiri ivwii/pKi^. de klank van een slag of strieps met

een buigzaam riet , eind touw , karioats of iets der-

gelijks, ki ki ij in tsn
1 een strieps. — vmri 111 asn p
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O
oji rn aruiz asnji\ oji arui oji\

zulk een strieps geven. — asm on cru (ui \ mv. —
tem tn trui asiirntai\ met iets een strieps geven. —
tux ki rn aui iun/i\ de klank van een strieps geven, bv.

van een karwats-, stekend, van de zonnehitte; ook

van den huid, een stekende pijn gevoelen, zooals

van een zweepslag of steek van een insect. — oji

tn rui asxi aaji\ strieps, slag, met een karwats of iets

dergelijks gegeven, oji cui on aru asnaaj)\ een strieps;

asn cru 0^1 on arui asnaaj)\ drie striepsen.

(k/) rn rui

z

iim.kn. allengs, van lieverlede, oji 01 aru i asn

ot(wi\ van lieverlede groot worden, oji on aru z asn ^a.

O O

merhand en met der tijd.

on ainz asnjis of 0^1 on aru z asn ^=nai aru z on asn \ al langza-

C) o

ooals van een mand,

vat, emmer of aai arn aui n (vrg. tu)0Ji\). 2. de aars,

het aarsgat {vrg. ttnasri^). tui au on asn zon tien z aai n\

plat woord voor de stuit of het stuitbeen (vrg.

niz
O o

inaaiz\) <bi axi t) cun i tui aa oji arui asn n\

o a
x:m rui asn/j\ zva. thicrntruni\\

bij slaap . tij) tui aa _b* trui asii aan \ wellustig

(Ki trui ast i a-na \ de

tncKizort trui asnjj \ zva. tn oji zon cru aan s

cujcrui aaj)\ Ar. ^JaLu» Sultan. .— aaio^xyoatian\

van den Sultan , het rijk of gebied van den Sultan.

tij)orucui\ kn. benaming van een buis, waarvan de

mouwen tot aan de ellebogen komen.

CKJiauiasnni\ kn. een uitroep van verwondering , zva.

aanauïx7ianaaui,i\ {zie bij run au).

iK,iauiasnaii\ kn. naam van een plaats en distrikt. —
cui oji rui asn om \ of cui oji tru asn cm aan\ wat te Sala-

tiga plaats gehad heeft.

ojj atj (koji n Ar. 1^^,11' , thoelth, een d erde.

o^iauitKi\ ojiruoji\ of oji oji \ Ar. \JX', t hal at ha,

kn. naam van den derden dag van een week. ctaaa

{of aa aa aan ) cki au cr,i \ Dinsdag.

O o . o
0.1 oji j\ zie oji art oji^
oji rui oji ^\ of asn arui oji ^\ kn. spoor van iets, zooals

van een slang, door een bosch of onbebouwd land

, o o o o Q
{vrg. x,!iruicuin\ rui arn asn n\ ru-mn\ en a^iiasnaaijj).

— aa trui oji q\ iets op het spoor zoeken te komen,

rondzoeken, doorzoeken, oji on trui oji .?\ passief.

O j, O O O -rr 7 » ,„ '

•

Qji(moji%\ oj ckukj)^\ zva. asn asn cui %\ Mal. salesei

of s el e s ei.

O o
aji ru cki <>\ zie

o
miruioji^\ zie

a
1) ^i 7

M *§ x ^r' *&$ '
^^oelthaini, twee derden.

o
arui cki ^ w

cru oji q w

oji ru oji oj oji rui cki \ zie as)i cru oji \\

oJiauioj)\ kn. afwijking; afwijkend, niet juist (vrg. oji

o .. . o 0/ o a/ o , o a/
aui gei-ji\). o~?trviOji\ oji aui oji au tüi\ 0^1 au cki cui tasii

Q O/ O Q O/'O
(Ei cmaui\ o^a aui oji oji lasii arui arui asn \ cui rui cui asn asrn a-rn

o q/l)
rn oji z ruji en cm arui oji asn asrn ck.q ajia oajj aan \ namen van

zes verschillende zangwijzen. — aaauio^is afwijken.

0^0 cru cuj \ zie asn axa oj> w

cuirncrvizcncuiz\ zie as)ior)auizrnojiz\\

cua orui oji aan n of asn trui 0^.1 una \ KN. ; aa aru oji aai n\ over-

al doorgaan, waar geen gewone weg is (van cui cm

aaijj); bv. Sn rui oji ri aai 0^1 \ de dorpen overal door-

kruizen, aa oji aai sn tui aru 0^1 aayj \ overal doorheen

cricKiiaiji of o^a aru oji aaij)\ zie bij oji ck.i aayi\

o^jauitui\ zie bij ojj^ruiw

Q
[tin,

at;,) )\ zie Oi) triauiw

oji trui oji rui 4 \ en gew. ojinn oji aru q\ kn. geslachtslijst,

geslachtsregister, stamboom (Ar. silsila, pi. coll.

s al ds il. Vrg. oJiaeznn^).

ui cru cu) aj) [)\ zie oji arui oji xm n\
«yr

rrnji,

f^ N

Q Q . Q Q
Oj1 aui a^j) xm /) \ zie asn trui oji X7nji\

0^0 aui o^cj xmj) of oji an_i ojj ajin\ en asn axi <m
\

(C
PJ1 °f 'W,

tKiasrnjj\ kn. stekel of splinter, die ergens aanzit en

ligt in het vleesch van een hand, vinger of voet

kruipt of indringt (vrg. asn car oji un/j en oj) tui (utjj)>

tui(SïaJitruojiaJin\ overal inkruipen of indringen.

— aatuixmr) en aaa^ix;n\ zulke stekels hebben; er-
"^ ft

UI >h (j ca

geus indringen, inkruipen. aaoasntKiarnaajj\ iets,

bv. een splinter, in het vleesch krijgen of hebben.

o
om rui ani mi asn o-i urn aa aiu) \ en as: Obn aai cui cu\ xm aa

&xi\ spr. — aan asn tui asm oaji\ lijden aau een splin-

ter in het vleesch.

tuir)(L)i\ aa ruiai cui \ of OJ>auicncvi\ zie bij auiricuiw

cKicncruixjiJ\ kn. afwijkend, niet overeenkomend, niet

gelijk als het voorbeeld, model of patroon; niet

passen; iets, bv. een regel, model of gebod, niet

goed volgen; ook met twee kleuren, zooals wit en

zwart of groen en geel, naast elkander.

tu)xucv)aaji\ zva. ojiaxn?ajïiaaji\

oj17uioji\ of cuku>i\ kn. het zweven, zwevend, als een

schim of schaduw, zich bewegen of voorbijgaan,

zooals de voorbijgaande schaduw van een mensch.

— oji oji oji oji<\ als een schim of schaduw heen en

weer zweven. — cuj-fixsix als een schim of schaduw

voor een oogenblik te zien of voorbijzwevend. —
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o CV
(K71U

CY , a . o CV
!K»nnxnji\ heen en weer zweven (vrg. oukx

iiann).

o/ o/
(k<7 (ruxy)\ zie bij ojjiuiw

M ru (Ui asnj)\ Ar. Cl^ï*Lö> salawdt {poll. mv. van

'i%as zie <m <na asnji) , kn. gebeden; geld voor gebe-

den, dat aan de priesters gegeven wordt om bij een

begraafnis voor de overledene te bidden, of om

over een offerhande gebeden uit te spreken ;
geld voor

gebeden geven; ook geld voor de genezing van een

zieke geven.

(K) xxi xi (vu asnji Of (ki r» oj) asnjt \ KN. ; (cm xi <u) xsnn \ iets

opscbenren, afsplinteren , inscheuren; ergens een

dun strookje afnemen, (firnm r> mi asnjj\ opscbeuren,

afsplinteren, inscheuren. — (kj\xi «o asn xn n - dun

strookje; splinter, afgespleten of afgesplinterd stuk.

(Kitnxtoitxnj) of i^xji anins KN. ; icw (njiojtcmji of rxrt

(U)am/j\ tegen bet beloop van de draad of de rig-

ting van de takken of bladen ingaan, of daartegen

in werken of iets slepen.

(ki <n ru zj) \ kn. scheef, niet haaksch (vrg. xi(Ktixj)q\ en

xi(Kirtxj)\).

(KKK'/\ Zie XI (K) 77 (Oi \\

"k ' '<-, '

(K7,1J7\\ OJIOJIOJI {l5l\ ZV(Z. K.(K2WUK1(}3Ï\\

ti(Kirj,7j)\ of(K).vï\ KN.; iiirmxix:7\ of ,vrn kk afwij-

ken, van het spoor afwijken; een bevel overtreden

(vrg. (r)(K).v)^\). — <n ?K7 zs)<ri (ki r) w\ zich overal op

zijn weg ophouden, zooals van iemand, die een

boodschap te doen heeft.

<ki ru aru cu)\, xntn rxicvn (Ui ck» rut CEnn\ of (ki ru ii ki ?j tn

xutvn xj) oji (rui (ski \ Ar. A^ . <Xa1c <Jcü ) Lo , s al-

la
f lldhoe 'alaihi wasallam, de van God

gezegende : gewone zegenspreuk over den propheet

Mohammed , zoo dilcvjijls als men hem noemt.

O
(K7 XXI (7X1 (U7 1\ KN. dui-oji trui mj) ajKi of (ki rei 1x1 <uin en (ki xxi 1x1 (U),i\

ken, onder water duiken (vrg. (ki) tixi xjtji en ojnaJi

«-*/})•
— xnnxxirvi (ui -~>i xi xm \ iemand onder water

dompelen.

o
0^7 ou rxi cli/}\ zie k) iri rui <xna\

(ki crui (uyi\ <cm trui aji^jitn oen \ en ihikki xxi iki-^i (Hi,p zva.

a iiu)\ II. enz. Vrg. echter %Ji(rvKcnji\

o , o o ^r> o
(Ki,ruiu)ji\ ook (KoixKimpKl^.; oji trui oji^ktru ajin\ door

elkander liggen, zoodat bet één tusschen het ander

ligt (vrg. khxk). — xxmuxxj of'urn auitÈrn p geiv.

on ixi urni 1x1 1:77,1 \ met plekken of vlekken ergens

op of aan zijn: hier en daar of bij plekken ergens

op verspreid zijn. — rmia?(uJ)\ of xxn 1x7 x-xi \

ergens iets tusschen steken, tusschenvoegen ofmeng-

en, zoodat het er hier en daar onder verspreid

is. (hm xli xxi cu-^i (hi/j of Kii (Ki xxi ,0 imji\ iets anders

tusschen zich, of bij plekken aan zich, hebben, aai

oii truien (ui-^i(isi)\ donkere plekken hebben, (tnno

tn x~i ~b« urn iki ,ru xm xn aj} iuj asnn \ tusschen de rij st is

hier en daar gierst. — em axn mi _? n tun \ iets er-

gens tusschen steken. — (Kn^i ru (un\ zich ergens

tusschenin bevinden, liggend, zittend of gestoken;

op een vreemde plaats tusschen andere ongelijksoor-

tige dingen of personen in.

fK7rhizji^\KN. Holl. sloep, [tui xmtKi oru xn n\ een sloep.

(kiz7)(uiji\kn. zinken; gezonken, zóó onder water, dat

men niet meer te zien is; ooJc uit het gezigt ver-

dwenen, niet meer te zien (vrg. (vnxri (uijt\ (Lrtagraji n\

(ki xry tzxji \ arn (cv (sin en 11 xen xi (&in). — tem -gr xnjt

\

iets verborgen of achter houden, iets verzwijgen. —
imiw kik)/j\ gezonken of onder water raken; er

onder geraakt en verdwenen; ook van iemand wiens

roem gezonken, door een ander overschaduwd is.

—

xri7i
rgi(iji^7'n(Hn\ iets onderdompelen, er onder doen

komen; zóo diep zijn, dat iemand of iets er onder

komt. 17777 7_") ,7_ 1 _ 7 on mi (ui 0577 \ een kloet diep.

O Q OO
(K) 1U (U)/]\ ZVa. tK7XUX771JJ\

(KI 1X7 (U7 1)\ KirK7aj7j)\ KN. tooverij; wat alleen door tooverij , en

niet in de werkelijkheid, bestaat (vrg. asnah\ oji

(Ki7\ en (ki ru (e.1 xn n) . xnix^-ri asnïxrir^x ix.7 Xj1/7\ toover-

paleis. tnxr>iii(K7xu(ij),i\ tooverkunst.

—

temru xj)fj\

tooveren, goochelen; iets, bv. iemands oogen, betoo-

veren. — lenirLi xj)^i\ iemand betooveren, begoo-

chelen; iemand het gezigt verblinden

oj)j)\ het tooveren, enz. — (Katru <ut ~ji

v

r ? ' 1 ^ getoo-

rer, tooverij. asnimr)(Kijinji(u-u)(Hin\ toovenaar.

oj)Kn.aji\ of K7 j_7nKN., 0^7 x77(K)\KT)., een van pisang-

blad gevouwen kleine platte koker voor sirih of ta-

bak; een scbuif koker van vlechtwerk of leer voor

sirih, tabak of cigaren; cigarekoker; een gevloch-

ten sirihdoos met vakjes (vrg. x.iimihxri(ir7j)).

o
xri x.7 \ zie (ko xry-Ki \\

11.1x7x1 x,i\ of ti (7^7 xi (Li \ KN. een gouden of zilveren

plaat op een xi xn xi oji *^ï/? n

ie bij ru xn xnf>\

o]

noeg, bv. van een kamer ; benauwd, van de adem-

x) 1.) Kiit) of(Ki(L,7ir>7fi\ kn. nauw, eng, niet ruim ge-
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haling; kort op handen {vrg.Liajiwnn en ojj prx^).

— *,7? 9JJ XI iKTJ ? Of K1XXXXXK11 fl\ 00k XIUXXEI-^I 7\"/? N

in het nauw geraakt; in het nauw zitten, xmnjiaji

ornJntxnaAJip tijd te kort komen, te weinig tijd

hebben; en zoo ook enkel xm Ui oji xnin\ \(Knx.i(xi

xni Jiïï.xrnx^n\?\ door geldgebrek in het nauw zitten.

irj oji z ?? tn z \ KN. ; rj m ^ aai nojiznn i~i i \ al te vrij of vrij-

postig en onbescheiden {vrg. xi xji xni ri ^i^niixni z ceij\\

OJI Op X-l VI \ (XI 1) (1X1 ZXI(K1Z X.1 XI XXI ZXjXnZ\ en (UI 7X1

ntfnarnanji). — o^rj &nz<n~ajii\ al te vrij zich ge-

dragend.

oj)i7Uiaj)j\ xzm nrxj(xn ^ zie bij ojiiji^\

o O o
uuiuio\ zva. ojiTirxiixaw

a^l rxi asn ,i of <n oji zooi asnn\ Holl. soldaat {vrg. ojinr»

wm\KN.; (uianÏQJHÜits in de lengte uitgestrekt liggen,

van een menigte lange voorwierpen , zooals pieken,

bamboezen, enz. — «j,p?ó\ in de lengte uitge-

strekt op of over iets heen liggen, zeoals bamboe

of hout op de takken van twee boomen, of over de

weg heen; (dwarsbalk. Gr.).

cxirxixdMSJS. ongelijk gespleten, gesneden of gescheurd,

in de lengte, zoodat de eene helft breeder is dan

de andere {vrg. oJiaxnonaJiamn en m«W7)\). — x~in

,n.nd\ ongelijk splijten, scheuren of doorsnijden;

ergens een smaller strook, dan de helft, afnemen.

o a„ o a a„ „— «~rn!rui(id)xn\ mv. — unaxixn^ een ergens at-

genomen strook of strookje. J.

(xim\ Ar. -s\lV, thaldjoe, sneeuw.

am.tnjn\ eign. van den Vorst van Mandaraka , broe-

der van Dhci Iladrim, schoonvader van de Vor-

sten Soejoe-dana , Karna en Bala-déwa {Skr.

Sj a Ij a. Vrg. on n~> 11 a^i ?, (ei \ ). cn^auin on mj n Sal-

jas dood, benaming van een bedrijf in de JVajang-

poerwa {van tunonoai\).

O
exi .1x1 xu \ KW . zva. x.i ixi^xxi(\\ en xixi-nxnsw kn. 1^1

n>tu\ en geiv. ajiarui ajw\ strijdig, strijdigheid; on-

eenig, oneenigheid, geschil; in strijd of oneens;

anders gezind; ongelijk van kleur of ongelijkvor-

mig {vrg. 71 on rj 7^1 ? ) ; ook naam van een gënding.

— xmixixu\ in poëzie ook xhtxixu\ afwijken,

verschillen, in strijd zijn met. — xixi 1x1 111 xj\ met

iets in strijd zijn; strijdig handelen; met iemand

oneens zijn. — oji trui ojui anjl of oji ojiarui oaji onn\ met

elkander oneeus o/in strijd zij u, oneenigheid hebben.

ojina mui %\ kw. rï«. nxi ei ?\ <rriixi(Ei-~i\ en arntna

tfvj»^\\ kn. cui asnojiorui cuui q\ overal afgemat op dan

grond neerzinken {waarschijnlijk van (xixu?\). —
xm tui 1x1 xu q \ afgemat , krachteloos , bezweken , neer-

gezonken.

O O Q Q .OO
oji .1x1 xvi naji\ zva. (xi ,1x1 % (un xnn \ zie oji axi ^ w

(ki rxi /im xrn \ zie bij nxnii.iw

xi xi xi xu z \ KN. ; r/ ~xi rj xli z ri xi rt xxi z\ en nri xji xxi ti (xi

(nxiiz\ of xi (X-i 71 xu z nn xi i\ waggelen, waggelend

gaan, door zwakheid in 'de beenen, ook door dron

kenschap {vrg. xnixxi\ ojiayocnzm oaji z\ xixji 11x11

asn 1 en oji n e? _? ? 77 1.11 z xi xn
f)'

xi xi xi xu 2 asn.i\ kx. het knikken of waggelen, van

zwakte of vermoeijenis , van de knie of een ander

gewricht {vrg. 11 xiii xuz\). — xrïn ri xxi nq xu z asnj>\

knikken, xnirixji komen te knikken.^xlizxcixi,

tn 0Ji<n umi asn oaji\ al knikkende.

xi ixi £->,p Ar. saldm, kn. heil, vrede; groete. oji

njimocn ei jn groete en hoogachting, groete vaneen

jongere aan een oudere. ixoxxnitEiz xn\ of :xi 1x1

(ei ^111 (in z x~i\ groete en heilbede, groete van een

oudere aan een jongere, xm xvi x.i xxi ^1 n\ naam van

een boom van ongeveer een manshoogte met zachte

lichtgroene bladen , die rauw een weinig zamentrek-

kend en verkoelend van smaak zijn,- en gekookt tot

geurigheid bij sambel en sajoer gebruikt viorden.

xxixxiuixxi Ejvri^ naam van een boom, waarvan

het hout tot brandhout , maar ook vjel voor djoe-

koengs en het homoen van huizen, gebruikt wordt.

— oji crxi (esi an 11 of ?:? x.i rxi (ei xnjj\ elkander groeten

en heil wenschen onder het toereiken van beide

handen op de tvijze van de Arabieren; ook compli-

menteeren door de hand te geven op de toijze van

de Europeanen.

O
(xi ixi (Eiji\ zie (en xi ei 1 \

xjinEip kn. in het water verdwijnen, zinken; ver-

drinken; ook uit het gezigt, door den afstand voor

het gezigt verdwijnen {vrg. x.i xi zij

Ci . o Q„
(cyxif) en un l^eï.)). ?.? xj t>m xr> xien urn

o Cl o
U)(b3KE<IJI\ 0^1

o o .... o
xi ,ü tn<&i~m xT-n?\ spr. — x~in iriEix. {poet. xi xr

ril), iets laten zinken, onder water dompelen;

iemand verdrinken. — x~iiixtiei\ naar iets onder
era

water duiken.

o O o ,

oji 1x1 Ei/i \ KW. xixxiznn xm 71 xni z xn /i en oji ei asnn {vrg.

o / . o
xixhei/i\ ojirvtojia en xxei\). — xi nj ei xn p on-
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zigtbaar. y ih? ?.? m rui dmi\ onzïgtl)are wezens.

— r??? ?? ƒ
.*-"> 7.7 p zich onzigtbaar houden o/noudend;

onzigtbaar. h n mj n isn ? wui rui n m p tooverpaleis.

j i iu : 1 1\ kx. tusschenin of doorheen gewerkt, inge-

vlochten, ingestukt, nette stop, zooals in vlecht-

werk; tot herstelling tussehen ingezet of ingelegd;

ingeboet, van hoornen en planten; plant of boom,

die voor een gestorvene of kwijnende ingeboet wordt;

met goud of zijde doorwerkt, doorstikt of gebor-

duurd, asn ti 7.7? ^-7 na .; ip piek, waarvan het om-

windsel (>? 777? io) uit gouden en zilveren draden,

uit zilveren draden en arenvezels, of uit draden van

geel koper en arenvezels, bestaat. — armanji (enn\

tusschenin of doorheen werken, invlechten, instuk-

ken; een nette stop inzetten; inboeten; met goud of

zijde doorwerken, doorstikkeu of borduren (vrg.

marm tui ^ ). ajt iKirt/i t&i ^jn ten ^njj(EJi oji n^ met goud-

draad doorwerkt. — asnriiL) ei\ ?nv., en iets door

inzetting, inboeting, enz., herstellen of aanvullen;

iets met goud of zijde bestikkeu. — ojimji &/iann\

inzetsel, invlechtsel, iuboetsel, inboeteling, borduur-

sel, borduurwerk, stopwerk, lapwerk.

en .7:?? 7.7.7,17 ??;?? 7.; 7,7? p door dik en door dun gaan,

aan niets, hoe aanzienlijk of heilig, zich storen;

ongemanierd, tui aal'qji <nJl<si m p overal ruw te werk

gaan, zonder zich aan iets te storen, 0^1 £?,7,i_-? te?

aa^i.Ei asn.p spr.

a^ji/n ani seiiki n Ar. Soleinian, eign. Salomo.

&j)trui(E/j\ zie bij i^lejw

O / j.. X
(K),rLi(ei\ zie bij (ki.tj^

thMitriiEiizMn <?ƒ ?? ?, ? ^ 77 e?? 7:77,1 \ kw. iets brandends,

dat iemand of iets brandt, of dat men gebruikt,

om te branden of in brand te steken (vrg. (k.i asq_a?iji

en <?.? £?7.-?r). — ai Lin z ai (Ei z xci n of rem 17 /n/> z rj e ? z

nap iets of iemand met ëen slomod branden,

schroeijen, doen branden. (Kn<niMZ(n(&iz<mn\ met

een slomod aangeraakt. 77 ,r?7? z 77 ie 7 ? 7.1 77 7,77 \ iets

tot slomod bezigen; met iets branden, schroeijen, enz.

n •
)

7 El hl^p Zie (KI 117.£7 1:17 7\

-y.'juin KN. lijn stekend of prikkend; een stekend,

zich heen en weer verplaatsend, gevoel hebben, bv.

ïm «cm £/«*/v. 7? il-7? ?. ? Eiasnn\ of (L-xistia. 1 (Ei asn ~.i 1 1

O O ^
(Li? 7 (of a^ (En asn ^AtBi asnn) , overal zulk een gevoel

nebben (vrg. iUmi^ en aji/rtarnzastij).

O O O /• O o (?)
? 71? Èlinp 7? 77? ELLlll (?ƒ 10 (El aSI1Jl\ N. , -7,7 lllt^\

of ver!:. maa%\K., 7.77/7, KL, heil, geluk, welzijn,

welvaren, welvaart; ongedeerd, gelukkig, welvarend,

geheel wel, zonder onheil, zonder dat er iets aan

deert of ontbreekt (Ar. JLciLj. ^'niak is Kram'd-

vorra van vi

O
? 7 ? 7 wü\\ F/T? . 07 <> .7. ?? .te \ en 17 .? j^i? il 1 ? w )

;

(lil ipL) > LI 1L1 Cl 1)1 p 7.7 7,77 (Cƒ (177 ,7577 Tl ) <U1 71
f
L< \

heilwenschen, gelukwenschen. diim ei i u t,??\ n.,

r> n j
l< in li,\ (ook ivel tegen Europeërs , öfo J/«-

O O (?) (?)
leiscli , .71? 17.? e i ast) asn \ ) K. , *.? .-777 ^t ^7, 7 \ ki behou-

den aankomst o/ terugkomst, cui fei asn cut] on ni\ Ml.

heilwensch met het nieuwe jaar. (via\na& on (meest n\

zie beneden bij 1 1 ei in.hi ?\ — .77777 r?L7?\N., «77.7iC^ 'l N
<-)_ _/ »7

, «U ' 't/

.i:7nK., voor iemands welzijn een ofierhande doen of

een offermaal geven. — azrnarux&iasn'nims ïei nna&
")

(?) O
071im aan of ir> lï m .hu ,hi p een ofierhande doen q/"

offermaal geven voor het welzijn van iemand ; op

iemands welziju drinken; iemand lij zijn aankomst

naar zijn welstand vragen. — acn 0,1 ei osji im p .7,7/

o (?) G) , ., , ..

Li 111 l< li ^i,p en ooi 1 ? Dl o ?.7 p iieu , welzijn,

geluk, waarmee iemand gezegend is; zaligheid, azi

S o , / O r O ,

.7. 77 1 7 ( 7 7 L77 "77 7, 77 (7iT /7 OJ OZm 77 (L77 ? (K.1 ^A OTIl !hl ,1 ) 7, 77

u? i ? ? t^ ?? ,7.7
/ (<?ƒ ?s7? ,7.? 7 ? ? 7 7 hi ?) , iemand heil weu-

schen, met heilwensching groeten of zijn compli-

ment maken . ani itLixzm rj ojii i oji ^i ?,?? on ai ma i^ ? ?

mi ? ? hi ^> Lipi.m-i \ ik bied (oj in een brief ik zend)

mijn vriend mijn heilwenschen £?ƒ complimenten. <7,i?

fO ?L? 7J7 15M T7 7,7? :?.T 7 ((?ƒ .7J777 .77 OJll Z 0^1 ^lOÏn lUl /?) ff,-77

(L?)ai^iak(LriaoajiaL.i'\ ik geef berigt van mijn wel-

stand. (KI iE
O O.

?i7?7,"??\ ajiorvj a^oTi (Kin of axnaezazi

.7,7 ,7 \ in welstand; <?« heiloffer, ofierhande, offer-

feest o/" offermaaltijd voor het welzijn van iemand

geiegenneia. (iDiann~~

G)

bij een bijzondere gelegenheid. 021 axi as: xn a<i cj r??\

en geiv. asi n 1 ii. li li Eia\ de heiloffers van den

Vorst bij gelegenheid van een groot feest.

(ti a^.i 2 ri (Ei z asn n\ zie (iicKizai (eizoji n\

en oji il) ,E? .lIi ?,7) ?_? p naam van een poort van het pa-

leis van JBatara Goeroe.

wüii .',.» L-7?i\ zie bij t lei (-^1 asnn\

<k) tptLiz 7i,ei ;-~i asn n\ Holl. KN. trompet; ook trom-

petter. — ,o?7i7 17.7 2.77 £7' LLihp op de trompet bla-

zen , tromp etten. — >t_? ,7^7 1 ij <rui z 17 ibiuji asn,] \ het

trompetten; en trompetter. — a\mnaLizvn(Ei{^ii7i\

thd/p de wijk van de hoftrompetters, de plaats waai-

de trompetters van den Vorst wonen.
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4C6 a.) (Efi-Jibcnn o.) il) on

<?:? <£? ^7 (7/77.A OJ ffyj ,£?-~7 7V77^ \ £##. (7^7 tf-<7 ,707,0 0/ 3y> flJJ ,707,1%

o / O o
'

o
cui azrcEJi —i asnn of w (&i -Ji .asiyi\ kn.; (cm (cyceji ^ji thiin\

en (Kj o '&7 —J

'

l
?v?

N tusschen de plooijen, vouwen,

bladen van een boek of iets dergelijks inzitten (tf/y.

(LrifEi -~,i fisni en cUcfJirujt). — ihaiaZ) cei-^i asiin\ er-

gens tussclien geschoven raken; fig. overgeslagen,

vergeten, over het hoofd gezien raken. — (lhtklt)

(zi^jia< . \ ergens iets tusschen schuiven {vrg. oockj)
«a.

ar/Ti ,£7 _7 (7577 ot ,K77 % iets ergens tusschen

schuiven. — cut xntsi ^ji asp iki n\ tusschengeschoven,

het tusschengeschovene.

0v7,ïU(£'7_7«s?7^\kn.; (7^777 0^7 ,-&?_? asnn\ wegsluipen, zich

verschuilen om ?iiet gemerkt te worden; sluipend,

ongemerkt, iets doen. —• oj)iru(&}~iasn aojjs zich

schuil houden; sluipend.

(K,)au<Bi—,i\ icm n\,i fel .^i \ zie bij /?o,£?~o\\

ckji on rui (&i ~j)\ kn. bandelier, riem over de schouders,

ivaaraan tv. door een soldaat de sabel of bajon-

net gedragen wordt {vrg. acn<rin\).

S' . ,.. O' *

ao ter (f 7 \ zie bii oji ie )
s\

cr&i J
<s\.

oj)nruii(ei\ kn.; (li chiiaJiaruii ft\ overal rondzwerven.
co co

— (cmmji[(£it\ heen en weer zwerven (vra. diu
co v J

(Kim ) <£7«o7/i\ kn. naam van een gereedschap , eenpun-

tig stuk hout op een voetstuk, waarmee de harige

schil van een kokosnoot afgestoken wordt. — tem

,?7 7 r£7/w7/?\ e^z kokosnoot met dat gereedschap de

harige schil afsteken.

a innn^s kn.; r:m ïucm/] een ander voor een poos

of een oogenblik in zijn werk vervangen. — tcinrc)

mi\ iemand voor een poosje vervangen {vrg. (on
" o

,m.p7\).

(7b^aoT7^KN.; £>7,?o^or)<TOfl\ zich verslikken o/ ver-

slikt hebben (1777. (h)i(K'iax,i!hmji\ 2., £?2 arn<ma^icm

inaj)inax,i2onr}jJ\ KN. jonge wilde, oui (cunaj)). — ^,7^77

fn'ruz-emn\ obi uitgraven,

(kiol)ot)\ vf oli tru 001 \ KW. ;-£•#. acnccm aJin\ KN. het

buitenste bekleedsel van een bloem, cki (£hhi JsJ.tn,i

an\ van (kio-loooi veranderen; spr. voor een andere

keer of wending nemen, anders uitvallen. aJaruicm

(hii!j<y)\ nieuwe organisatie.

oj)irucm\ of (KI cru oh \ kn. 1. een soort van speer of

spies. 2. een dun stokje, dat bij het weefgetouw be-

hoort. — cLr)ijt}Li(ïn\ met een soeligi vechten.

»-)7).;\KN. eva. crnicxrnicns volgens G de vrouwelijke

schaamdeelen (Pers. &\hl£> > sjoe Ifi e h , vulva mu-

liebris).

oj] ma a.rnr,\ td. misdaad, misdrijf, eva. (U)iru%\ (Ar.

L ^.l.V , t hal at, vuiligheid iets waarmee iemand

bezoedeld of beklad wordt. Vrg. cki aria (utn). — iïoï

(ki ,77.7.?m a-nas beklad worden of zijn; een misdaad

tot zijn last hebben; ook zva. armiihVTn finwi/j\

(K> 7L/.7;77fl\KN. heimelijk, ongemerkt; valsch, verrader-

lijk, slinksch; met streken omgaan; ze in de mouw

hebben (vrg. oj)(&i\ ikdioxï\ ikv au o^i iimj en au

77,£7-^.7\). aJiaruKcn -(na^tir) in\ arglistig, valsch en

geveinsd, van hart. — (cmauamn (po'ét.tuinruxmn),

heimelijk of ongemerkt iets doen; heimelijk, onge-

merkt weggaan; achter den rug van iemand om

handelen; met slinksche list, arglistig. w7»mo)ti;\

spr. — .7; >; ,7.7 7 li 7 .7) 1 \ verschalkt worden. ^1 ao i\>i *.

;

iru<L7nn\ een weinig gedachteloos.— ,vin,iu(im^ lt,i)\

buiten iemands weten heimelijk iets doen; jegens

iemand listen of streken gebruiken; iemand ver-

schalken, listig ontduiken. — ;Ki.iLi\~n m?} of ,kkki

(ruamiHyj\ geheim; arglistig; op een geheime of

1. _. .. /'O "> o . .

arglistige wijze, om (E'ioji oji iru cim cma^ geheime ver-

trekken.

>Kirua:m\ KW. zva. aLin'yizaon en ojjiruj\ (Skr. sja-

lab-a, een sprinkhaan).

(Krnhn,fj\ met een schabrak.

CKonrvKcnikr)^ kn. bedrog, zooals door valsche waar.

— o?? tru amnfnj>\ iemand bedriegen, met valsche

waar; zich bedrieglijk voor een ander uitgeven (vrg.

(ld xi in v/Kiin). — ;£~777 )L> isihhoixi hr>i \ iets valsch

en bedrieglijk voor iets anders uitgeven.

Ô
) tn iru znnxrnz a<nn\ KN. ; nrj OJ) ? xdi -n ani ^-) ? ri r:n z a<r)p\

zich steken en inmengen in dingen, daar men zich

niet mee te bemoeijen heeft. — v] i~m z rn mn z im j

\

planten of toornen uitdunnen, door ze tv. om den

ander weg te nonen. — 77 7:77? z n xm z asn r> ooi \ iels

ergens in vaststeken of doorsteken, zoodat het vast

zit. — (Kin t) zin rmz-xn^ ergens in vastgestoken ;

zich ergens insteken, daar men niet mee noodig

heeft. — ,707 77 7o^?7 i7J77^ l707 1^ ergens iu vastgeraakt;

ergens in geraakt, daar men moeijelijk weer uit kan

/ n /
oji CLTLicns zie k)x,>)\\

\ Holl. kn. schabrak. — oj>m arumn
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O

komen. — nfitKo'irnvrmnfnimjs uitgehold; holte of

©pening daar iets ingestoken kan worden ; iets daar

men in vast raakt; een slol) (une impasse).

#:.7 07 07.7 2 77x772x77 7 \kn. naam van verschillende soorten

van batiksels.

wi.iMj^u^H/nKN. al te vrij en vrijpostig, bv. door

ongevraagd maar iemands goed te nemen of te ge-

bruiken (vrg. ^iip?.ji;i\ en vjiMïdoi'ntK.it'na.^is).

«4 P.M ^P KN - ongemanierd, ruw en onbesuisd {vrg.

o n o . ci
^i,ru\ KW. zva. ou tx?\ (K>)trui?\ en <rnihn\ {vrg. /x?

roi\). kn. 1. draagzeel, kruistouw of strop waaraan

een vracht gedragen wordt; een platte mand aan

een kruistouw, waarin de lastdragers hun vrachten

dragen; een lastdrager {voor <ri(ê)2ajianu)). 2. het

sleutelbeen. (^<rü<KjinriaJin\ verkeerd begrijpen , mis-

verstaan {vrg. (h,i nx.1
^
ckj nn (vi

/]
en (L)ruajjni (U/i).

^jt<rviaJt<rn^-\ verkeerd opvatten, zich vergissen in

de opvatting. (Kj)<nLi9<axnifr)jt\ elkander beurtelings

steken. a^itru<rïi(Et(m/j\ verbaasd. ajiiruasYj(Cih\ elk-

ander omverloopen , de een tegen den ander aauloo-

pen (van haastig in verwarring vluchtenden). —
<cm<rw\ iels in een draagzeel doen om het te ver-

voeren; als lastdrager met zijn draagzeel de kost

winnen.

&ji n ,iLid\ zie hij ii til) i w

wji.i\RW. zva. a-Jiauiy, oxjoon en ox7ti\ {vrg. xx7X7\).

a^(riJiQJitEAnsnj)\ het elkander leenen, van goederen

tot gebruik. (M(r\ji(tJinrtajin\ zva. (k/xtliikji -n xx?n —
O - <"> o O ^ a C) ^

*~ o
ir//» tv) \ N. zva. xr»

?

o ? w \ X7 ivi (K) in tv>\ zva. (ki

O Q O Q O . O O
trui ^ ik)} itninji ^\\ — xj ru X7 thn /j\ zva. (K.i»u^mn !hn/j\

O » o a a— ajiiBiana\ KW. zva. cni!Ei(hi\ en zva. xnnru?\

en (cmivi ^ftnw kn. in twijfel; ongerust, niet ge-

rust, tusschen hoop en vrees; bevreesd, ikjj kirCi ajiï

(tn osn \ in ongeruste onzekerheid verkeeren. — (eji

axncEjiana {voor (ki iei -iX/i oji ,ei ,ru \) voortdurend on-

gerust; in voortdurende ongerustheid verkeeren. —
(cmiejiinJia5i\ omtrent iets of iemand in ongerust-

heid zijn, voor iets bevreesd zijn.

O a„ T O O o o
«o ;/ ei \ i. kw. zva. <X7 0X7\ ctikkis en 7x7x7 \\ kn. met

,b^ (I

iets anders bij afwisseling er tusschen; bv. ojhifri

wij. iu;Einif\ diamanten met robijnen afgewisseld

{vrg. 0Jitnji\ en osrt(nj>\). tM(rvia^nr*(utjr\ verkeerd

verstaan, van iets d-at gezegd wordt {vrg. ajiirui?

^i^ll^ en Mmi<W^-(Uij)). — -K}Juaj]:iLJ\ gew.

ê^.tciiêJiirus met afwisseling van verschillende kleu-

vnn 7Lt\ iets met iets an-

ren en soorten door elkander, zooals mozaïekwerk;

bont door elkander.

ders van verschillende kleur of soort bewerken; iets

werken met verschillende kleuren en soorten,

II. kn. porseleiupoeder {vrg. <ana%h).—• (cnitrvï\

iets, zooals koperwerk , met porseleinpoeder poetsen.

ik.i.7u\K\v. zva. ^'T]^\ KN. (KnarCis ofnriajitmZis zva.

ao7u\ het toegaan, de toedragt, aanleiding of oor-

zaak van een zaak, bv. van een huist. majiitna

07 nji i arut \ de geheele toedragt van een zaak of han-

deling of de geheele wijze van iemands doen.

o)7u\kn. fluit.; ook een pijper. — 'xnrriir%ï\ fluiten,

op de fluit spelen. — oji (han^h het op de fluit

spelen; en de fluitspeler bij een orchest; de pijper

hij den trom.

'H^P KN - vliegende witte mier (iets kleiner dan ox?

arjmtoryi). oyari^^cy (of ag.^ of-vna^tnp Sn

pi\ een soeloeng die in het vuur gaat; spr. van

iemand die zich moedwillig in het ongeluk stort

,

gelijk een vliegende witte mier op het licht van-

vuur afvliegt en zoo de dood vindt. — xx7X7xy\ als

een soeloeng.

7pj7\i\ kn.; 77x777 ox? ^ soeloengs of larons vangen

(vrg.
^l^p)-

iri(KninarCm\ naam van het eiland Ceilon (vrg. rnoji

irtitHijj). — 07 ?:m oi ?xm naar Ceilon gaan; en

iemand verbannen naar Ceilon, ook in het alge-

meen naar overzee.

(ii(K.iirL)\ zie (7^1 r t> \\

(kivlÏkij <?\ of (i,hni^\ kn. ter sluiks, heimelijk, ver-

duisterd, verdonkeremaand, gesmokkeld {vrg. cüi

fhii\). oi o i xyt ii ito z on _tT >m % \ een vrouw , die het

goed van den man heimelijk te zoek brengt. — <cm

(iuhii>\ en xnii tiLÏtni ^ajiirri!7m\ smokkelen, iets

smokkelen; verheimelijken, verdonkeremanen. —
(Kijuhnj ïojriaanx ter sluiks; het gesmokkelde .of

verduisterde; sluikhandel.

ik.1 ?7 0X7 1 itni q \ zie bij oji uttp ? \\

a^i 07 0X7 1 rni \ kn.; (cm ti tTV) ithh \ met een zijdelïngscheu

sprong er op gaan zitten, er op springen, zonder

trap, stijgbeugel of ander hulpmiddel {vrg. 07 icrii

(7,77 7,77/7 Van 0/1 (707 >K>7 7/77 f) ) . XTT» 07 ,7X7 llKfl (Cl \ Op iets

zoo gaan spi

.7"; ,7. ir kn. naam van -eeu geneeskrachtig kruid.
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CKjiirCithrh\K., zie bij trutmtutw

fatbt asnn\ kx. "brandend, heet, gew. van de pijn, die

men voelt door het steken van een lij, schorpioen

of duizend-heen, of door een sprankje vuur , dat op

het lichaam valt. — oji fi in asiin\ zulk een steken-

de of brandende pijn voelen.

:?.;)üw\ of (L»irCi(KJi\ kx. een soort van trechter of

van onderen open peperhnis , van een blad of van

metaal, waarin sirihbladen gedaan worden.

• ... G)
oji cencro arn n\ zie bij 0Jt[cmtnnjt\

fa a-ui cm ajtjt\ kx. ; tem trut om oji -~Jt\ er tusschen in of

mee praten. — fatnjtcrnajï^jtttrtjis iets, zooals goe-

deren, met elkander wisselen. ck.i trit cm tvt ~ji thi ~/n

«*c (is> "tï r) a_ri

z

ckiji of ttt nn art im

\

) redewisselen , za-

meuspreken, discoureren {vrg. bij tun lenartnji).

tJt ajin of (unaJicuijt\'KN. laag, lagen, van het één op

het ander; gelid, gelederen (Ar. ,_q^ , sapph,

rij ,
gelid. Vrg. iojjmi'). |t)i?fi

,

;

'>-yv ruit maai

maziojimaJizm'm\ mijn huis heeft een dubbelde

bovenverdieping, cttïwj vi .777 \ drie dubbelde

ooi- wuwAmum^ — DKiur, het vragen,

wie iemand is, enz.; ook iemand, die naar den

naam van een ander vraagt.

uiiuiMS., aj)(u>n\T£.w., (cipnK., rund, koebeest, koe.

oji oji trut thi\ saer. t??.o .7,7?^ u\ rundvleesch. —

•

9Jiajiajirnajianj^\ vrachtkoeijen, koeijen voor last-

dieren.

k? .7.7 \ kx. bezem (vrg. ,?_?y ?o ^ /)• ?-> t-7 k <m ia r naam

van een stuk geschut op de aloen-aloen te Soera-

Jearta; van een muziek ; en van een vorst of over-

O 3 3
ste van geesten, oji ojii(ut arm \ KW. zva. amasniunn en

(triton qp\\ — a?7 1) \ met den bezem vegen: iemand

geeselen, met de roede, en ook met de rotting

,

Q

gelederen, oji (li azi anji en ojioji ~moji\ zie bij ajn

Cl
ajtn\ — fcioji (L/i-r-ji^ op iels nog iets anders leggen,

bv. op een tapijtje een mat. oji oji ^aoji —A a<ift\ bij

lagen , bij rijen
;
gelijkioopend

,
parallel.

wx.r?(Lif]\ I. Eoll. soep. II. mtKiztut/i of ajnmojiz

oji/)\ ook wel moJizarnji\ verminderd, afgenomen,

afgeloopen, van water; eb, ebben;
fig. afnemen,

verminderen (vrg. oy ni ia >). — cft ri r ? ? j_? ~jt ?7 tun \

iets doen afnemen of verminderen.

T
") /w.m 1. KW. zva. ojti&i-jiq\ aynm oji 2 asnjj en ajtaziy

(Skr. sjdpa, vloek, vervloeking, eed. Vrg. j i li

asn \). II. ,to ,?_?\ x. , (Ki im ann^ K. , vragend voornaam-

ivoord van personen .- wie ? ook wie in een vragende

onderstelling (van mn iu\ voor tKitL,nnJi\ zooals in

't Mal., waarvan ook de Krama-vorm). rj acnzm tui

DG) 7 , O (P) • i
QJiajiae:tHr(EJi\ en geiv. korter ajiajia&<tnt&i\ wie ben

je wat je naam betreft? hoe is je naam? 0JiajiaJi'\

wie is het, die enz.? of wie het is, die enz. tut oji

0Jtaji-\ al wie. oji oji oji oji asn \ wie het ook wezen

mag. (kj ^j oji 77 ui z rt (tri \ n. , ,^7 fhp ,m ,7.17 n ?7 k 77 \ ai wat

menseü. — ck.i &j) .1.77 17 ^ \ voor >vm ,t_7 ici nri ^(lii\

iemand aanspreken. — ,077 ^.1 \ kx. , tcmar)anj\ kd.,

iemand vragen, wie hij isj vragen, wie is daar?

werda roepen; ook iemand, die gekomen is, toe-

spreken, oji cuiqJiihi<ui\ elkander toespreken: en zoo

vooral tot straf (vrg. oi-niHnasny,). — U77777

iets met den bezem vegen, een plaats schoonvegen.

— .71777 77 on?.K77 ~ 7)77 7,77 \ met een bezem vegen. —
ojKtanaji* het vegen met den bezem, o^iiumim'

en enkel cl,i arhi lj n bediende, wiens werk het is met

den bezem te vegen. — (uinajiiiHi/j of fa ïki tn oji d

.7,7 ;\ wat met den bezem geveegd wordt; wat te

vegen is; bezemveegsel; ook zva. t_? oji 11 l? zin ,i\ be-

zemgeld, wat betaald moet worden voor het schoon-

vegen van de pasar. Ook (lim r> tci z ki i \ plaats die

geveegd wordt; en een persoon, die veegt.

ojioji\KN. smakeloos, flauw van smaak, niet smakelijk

om gegeten te worden (vrg. fa ciJi\).

facvi\ N., oji£/nmn\ k. , eenzaam, ledig, onbewoond,

stil, van een plaats, daar men geen menseken of

weinig meeschen vindt, of daar men niet vindt

wat men er zoekt; afwezig, niet aanwezig, van een

persoon of zaak op een plaats, vjaar men die zoe-

ken zou; niet vinden, niet door getuigen bevestigd

vinden , wat men zoekt , bij ee?i onderzoek (vrg. .7 7

asj\ en 70 £7 70?). ?;? l? m 1^7 ,7577 \ gemis aan orde,

ordeloosheid. onajnznr)Qji(ui\ niet missen iets te doen,

het altijd geregeld doen. ^tunznriajiajtojiarnajncriri

acmnriaany niet zonder belooning blijven. ^7 (virj jn \

bij afwezigheid of ontstentenis van. <~>i uk t_7 ?_// Ct

70 7777 7J77 7 \ manslag of ver-

wonding buiten een bijzondere gelegenheid, die aan-

leiding gaf tot geveeld, ounitaiunimfax.ts in afzon-

dering leven. — 0Ji(uiajiaji\ kn. eenzaam en onbe-

OS) ? (ÏS77 7577 \ 7>77 .7^7 .?_7 Ü)i 7,7?

woond. — l~?77 L7\ tin tui of tfa in tut \ kx. zich af-

zonderen, zich in de eenzaamheid begeven; stil, al-

leen leven; een plaats, bv. zijn dorp, verlaten, zoo-
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dat men daar niet te vinden

D.n o

o
zrm n t_? un ~77

777,77 un li ij hn hip een plaats eenzaam, verla-

ten of do odsch maken; een plaats verlaten, van de

bewoners. — 7^777.1.77,77 of (ki 77 n_i rn iht/i en ,7^7 cui

ïKifhnp op een stille wijze, zonder muziek, een

bruiloft geven {een ander oji <n tui oaji zie ben.). —
un ki n l/m i\ tHma^iaji<Hr(mn\ verstoken van tets,

dat men anders gewoonlijk heeft; ook al te een-

zaam, zich. in de eenzaamheid vervelen {vrg. asntói

i.hci hi i). — oji oji <n (ui (tnjj\ een eenzame verlatene

plaats. — (uiihnri ajitKiji\ plaats om zich aftezonde-

ren of alleen te zijn; naam van een bijgebouw ten

noorden van de Prabajasa ie Soerakarta, voor

den Vorst om alleen te zijn en om iemand te spre-

ken zonder hem in het sérail te laten. tsitKjua^/i

hiu.Lihip de moskee naast de panëpèn, anders

dji m hi l;> tm i\ genoemd.

j ui\KW. ophouden, ophouden te bestaan of in wezen

te zijn. as))(hi^KLis onophoudelijk steeds voortdu-

rend, maar onafgebroken voort. — i^iiJjiLn zva.

<K7irn<êi2.iJi\ verslonden, opgevreten worden, zooals

een wild zwijn, door een tijger , zoodat het zwijn

met meer m wezen is. (luziikki m,u\ spreekwijs

~) o 7 o o o ir
voor hu u 7 li ,ld,i\ ov. ttn un un ojii 00 art oji w Maar

ook LihjjLi alleen wordt verklaard door mn«nasnn

.n

i j_7\ 1. K. van

o O CD (F)
IJl L7M KW. ZVa. D hll hll ?\ LI III \ cLi d\ en i 1 ?i

en tin) d (hu w

il
n

71.? IL1W 2. r^l 77 7_7\ OJiOJifl XJI\ Of

Q Ou ui 1) li K. van r??7L;,L7j.?L>\\

>H.i l)\rx. gedaante, vorm, gelijkenis; zweem, zwee-

men ; iets dat ergens een zweem van heeft {vrg. aci

Lf \ en iLIJ LI 7£ ? ^ ) . 77 X.11 « 11 3.77 Wï 77 7.7 7_7 77 hl \ het

lijkt naar niets. — 77 o?7 t_? 7,77 ~ 77 77 7,7? \ vergelijken,

op iets een gelijkenis toepassen, zva. (eiju) ©ï .7,7? ~n

fn-<wn\\ — i70 77.Ej ,t_7\ o/ 0Ji>nt&i(Ui\ gelijkend, de

gedaante van iets hebbend, in zulk een vorm of op

zulk een wijze, dat het gelijkt naar iets anders. —
7,77 77 ?. 7.7_7 \ aJiriiHraji-s ook wel aJi(nanaji\ of to

07 hi t_7 \ passief; bv. arn>najiaji(&>ah9j}\ van iels

waaraan de gedaante van een mensch gegeven is,

zoodat het op een mensch gelijkt.

m%jmui\ kx. ; 77 in? L~7 >7 7.?7_n formuliergebed tot het

verkrijgen van de kennis van geheime wetenschap-

pen; de zwarte kunst.

>] l 1 ? O \ IIoll. kx. z o o p j e. «j 7.7 e iu» li l.h ^ \ jenever

(vrg. iA-77 7j ts ).

H
7,77 1\ kx. scheiden, van elkander gaan, en den strijd

staken, van strijdende partijen; ook benaming van

een kind als het twee jaar oud is {vrg. ni£i>\).

— scrnaji^\ (poet. (hnmi^\) 1. iemand afweren, op

een afstand verwijderd honden; strijdende partijen

scheiden, den strijd doen staken. 2. tem oji q\ kx. ,

O (F) y j
O o

«&jo77\KI. , een kind spenen. — rrnn a. ? ? (lh \ mv. —
oji (Lt ^(L-n (m/i \ (u cnnLn im />\ gespeende; een gespeend

kind; een kind op die leeftijd, dat bet gespeend

wordt of gespeend moet worden. — <ui ari/j tui ^\ het

afweren, enz.

O
7:7 7_? \ 1. kd. van osï) xjim U7 \ en van to t_7 ? \

uitgekauwd, uitkauwsel. iij ,li ^ hn h)\ uitgekauwde...OO
sirihpruim. oji oji .> asn vn\ uitgekauwd suikerriet.

O - ,.. n o
tnixsni)^) li 7\ zie bij <i~i3sni^ — (cmcui^ajn\ een

uitgekauwde sirihpruim op een wond leggen.

7JU.M I.K., zie ,7/77 o\\ — 2. kx., ijiaji%\ kd., het

water waarmee ijzer en staal gehard, of een wapen

vergiftigd, wordt; ook dat waarmee hoorn gehard

wordt; en het vocht, waarmee goud gebruineerd,

<cm(Lii ?iun\ (cmtuiq(un\ ijzer, staal of hoorn har-

den
;
goud bruineren.

7.7 77 7_??.;>\ ZVa. ,70 77 7\ 2.

O o
OJI ,L> LV \ KW. ZVa. !KI ;li q w

Qjiajiajn\ of .7-777 7_7rL?7\ kx. I. Sipajer, Bengaleesch

of ander inlandsen soldaat £(/ de Engelsche troepen

(Eng. sepoy, Pers. sipahi, soldaat), tia li 07 Si li l?? \

naam van oude duiten en gobangs met een ruiven

rand, waarschijnlijk van de tijd van het Engel-

sche tusschenbestuur herkomstig (volgens J. bena-

ming van de waarde van vier duiten, en rn^nzajjaji

ilv\ van tweemaal vier duiten).

D o . O o
OJI 77 (UI L II \ Zie (KI (0/ 7_77 W

*^.? XjI nri (Lii t ui /) \ K. , zie oji oji ,zs7j w.7 o 77

oji u -?7 h)\ zie bij l?? 7^7 (uifj\

7^7 L7 7,7 1\K., Zie .7-7 (UI W

all
rj

ojiM^ 1. N. ^^ ^«; oJtajiw 2. Holl. spinde,

provisiekamer, asw 7,77 (L) 77 .7.?^^ hofmeester.

77 ,?-? 1 ,7_j 7,t \ KW. is«?«. (lanjithin en <rm chn/nao n (Skr.

sopana, trap, tree, trappen).

QjjLihi.^ zie bij (uiiKiqw

O O • 7 .. o o
7.7 7i77o\ ajiri (Li pi\ enz., K., «ee 6?; ^77^7 -/; .

ffoj L? S7 7^7 7\K., Zie bij (Lil ,7_7 "77 \\
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oji 'cm \ Ar. Jsjg , sap Aar, kn. naam van de tweede

maand van liet Mohammedaanse/ie jaar.

oer ncrcicy o
oji tui \ KW. zva. rn rui on nn ckiji\ \ cui cm oji cui \ zva. ckii

OCY , , ,

cui r>j cui nri nrt n-nj}\ -— <k.j cui cui\ kn. een plaats aandoen,

aan gieren {vrg. ceji (&i~J)\).

0^1 cui \ Holl. cipier; kn. voor Europesche gevange-

. Ha, . . O o/ . ,

ms, en asii ckii oji cui\ voor cipier. —- ccmcm\ iemand

in de gevangenis zetten. — oji cm niihnji\ gevange-

ms. <n (ld z oji (ut t) a-nj)\ een gevangene. — cuioj) cui

*-niKiji\ wat voor gevangenis dient. Zoo tn-tum-isi^

Cio/ . .

co oji tui tï (injj\ gevangennuis.

O' • o . /
cui m\ zie ihiioji^jjw

oj><ricui\ of (k,i 01 cui\ Hollandsche sprei.

o^uuis of oioji cui\ Holl. cijfer {vrg. 11 aJh

z

ckii- ).

O • O S
tui <n [!Ui\ zie cki oi cui \\

oji mi t) n en (irm ui m \ zie cun cui ti \\

(uiicrn q\Kix. j ccmicui?\ streven; streven iets te verkrij-

gen of te bewerken, zijn best er toe doen; Lij

iemand aanstaan, dat hij iets doen zal} ongeveer

zva. cEipu^\ Qujiajiq is een zanienstelllng van oji

en tcui{\). oi i^w cki o^iuui ^curioiarii zo-jcrii\ ais net om

de eijeren te doen is.

cui mi <ri 7/7 <n rn \ zie bij cui^noi cmrion \\

cui
i
cm oi cki z cki ^k uj ckiji \ zie bij cm in oi cki oi in w

cui'Cuciiui\KT<i. naam van een boom, waarvan de vrucht
v—)l

't

tot medicijn gebruikt wordt.

o CV o , OCY o „7
o^i cm ton \ (ki cui (bii \ of cki (ui cdi \ kw. ML zva. (hu clii w

{ S/cr . prati, in den zin van prat i ma,- weerga

,

gelijkenis, met het voorvoegsel (ui\ PK.), cuicunbn

nni vui , naam van een Kaïoische zangivijze.

CV o
,

o „

ojitui(un\ eign. van de vrouw van Antaboga.

nut i (l/jtcn KW. zva. aujajiy cui,zdi\ {Sier. soeprabd,

zeer schitterend, pk. Vrg. urn oj w ). oi zo ui oji hui tc <

eign. van een uitsielcend schoone Widadari.

aj)jCuiarn\'KïS. het volledig geheel van benoodigdheden

tot het maken o/zanienstellen van iets {S/cr. sdmagri,

volledig apparaat of geheel van benoodigdheden. pk.).

(UI (UI (Kil
l

orriji\ kn. nauw, eng, bekrompen van ruimte, van

een plaats , zooals een huis of straat ; fig. hen&\w&,

beklemd, geen uitkomst zien, van het hart {vrg.

nn tui irn/i}. — c&iojic£ji^jiihiiji\ poet. Iietz. — 'M^

}[i\ gew. oji(ui(Knj)\ ook ojicei^-un/i encuit^i^i

arti(hnji\ bekrompen, van een niet ruime woning.

O
(Ui (Ui iurin \ zie (i ji (Li Kil [)

\

ai oji (ui,i-rn,p kn. schop, zooals van een paard met de

Zr

achterpoot achteruit {vrg. ancnis en oi clii (li \). cvm

oi ni 2 (Lm oi oji cm (inin\ zie bij (Lnioinii\\ — oicamcui

cuiin\ iels met den voet een schop achteruit geven

j

met de achterpooten achteruitschoppen {vrg. nn cèt

. o . o o
(hoi orLiji). — ot xmn cui cuii \ of cuni 7i arrn cui wn \ mv.

oi oji? cui (hnin\ kn. aangezet of ingezet met een stuk,

van iaat niet uit één stuk bestaat, maar waarvan

het eene gedeelte een ander stuk is, dan het an-

der gedeelte {vrg. QJicli\). — oi ccin ? cui ckii n\ eigens

een stuk inzetten, aanzetten of aanlasschen. m?

on oji z cli ani ^tï^i oji n\ met stukjes goud of gouden

figuurtjes ingezet. — oi oji z cli urn (hiji\ aangezet of

ingezet; aangezet of ingezet stuk; aanhechtsel; fig.

voor zam-engeraapt verzinsel, verdichtsel. ctm rY\ncuiz

cm (tcii (Hin\ een aangezette valsche neus {die afgeno-

men kan worden), lun cki n oji z cm urn chiji\ een inge-

zette, valsche tand. cui in n on oji ? cui a<niKm\ een niet

eigene, maar van een ander overgenomene gedachte.

oi cui z oi oji z cm a rii ann\ een ingeschoven persoon, bv.

een ambtenaar die niet van ambtenaars familie is;

ook fig. zva. oi cui zcliuli oji ^nicLnoioriw

cui cuumi asii n\ KN. zamen verbonden met een ander,

zoodal men het met hem houdt en éé?i lijn met

hem trekt {van aj)a<nasnji\ en dit van mh cun n\ Vrg.

aj)inii:>\ ck.1 .uu xti cm \ en cniciiiuun/)\).

ui cm nn \ of cki cm osi \ zie bij cui oji -_,? on \\

oji, cm (ici

\

kw. zva. (ei cmichojKzicinf) {misschien
,

l Skr.

sj'w upa da, roofdier, wild beest. pk.).

oji cm cui \ KW. , zie bij oji ui cuii \\

ojj cm ri do tiui/i\K., zie cuj cm cvui \\

cKo cm cm ij ^> KW. , zie bij oji cm thu w

ckoui\ I. kw. zva. cui isri \ {Skr. sapta, Lat. sep-

tem, zeven).— II. oji ,-ui \ of oji cui \ KI. van 17 an

z

clli

cHi/i {mogelijk het Skr. sakia, gehecht aan, over-

gegeven aan. pk.). — chniojicui\ kw. zva. (irncumn^

O— oji (m(M/}\~Kl. van oi.iazciui kicici/i\

cuiim\ ^iilix en a~jiasri\ ooh en eig. <mict\ Ar. t v^ju**»

kn. naam van den zev enden dag van een week.

cu\hiLicui\ Zaturdag. — <M
,?r,

/?N Zaturdag houden,

buiten komen op Zaturdag om het tournooi bij te

wonen, van den Vorst {zie ook <ki
(tf.

of <^,^. N
'

boven, wat misschien hier behoort).— ajiniasiizon^

tournooispel op Zaturdag op de aloen-aloen {dat nu

niet meer plaats heeft), ani cei ijji cki -ïaoi cisii z ckio\

Zaturdagsche gamelan, vroeger bij dat tournooi en
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fL-7).

.7,7

ook nu nog zonder tournooi, gespeeld. hnrirni? ,£)

D
lf »_7 KI 71 L?) ? TV? lj\ Sp)'.

3 3
,k; a i\ KW. Cd.-fl'. ooi d\\

«>L_ Lk

fK.i(uasn/)\ kx. tang, vuurtémg, tangetje; oo/L' knijper,

spa. ai ui asn n {vrg. (ktim asn/is en ia ajiasnji). oa ^i

Q * Q
j>in~i\ zva. ik» imasn^m^n^ \oji tuiasn ~/nriazm

m\ naam van een zeker breed fatsoen van piek-

ijzer. — tcmajiasnji\ iets met een tang of tangetje

vatten.

uj) ajj asn n\ KW. zva. aanEJiaruin\ w)cik),i\ ljj ei i-n/j\

tLlKEAOO -Jïl(F1!m/l\ OJÏiUtl XHIJIS CU )'ill,lLll\ KN.

lapje van katoen of flanel, om liet aangezigt met

wëdak te bestrijken, tuiajiasnazi^ (of waai \) in de

morgenschemeriug tusschen licht en donker (vrg.

<lj d lii ^? li i >\i en (L) li oji ei
,
). a-Jt ij asn ui (of

iH7iii£\) het tot iets behoorende houtwerk, vooral

van een Jcris , schee en gevest. (ko aji.asn tm (of ^n

n ij ? ui) , het toebehooren van iels ; hv. van een ledi-

kant, paard of kris. ia u i j in hi ij i.j\ met zijn

toebehooren.— cm ui isnji of jj lj asnji\KYr. bedek-

ken; over iets heen strijken; raken, treffen, berei-

, ,, f) a. ) 3 ~)

ken; overvalleu. <nnaji(L*asn~/ti.vi(C)\ X., hnuij

asn -jiï(LCnna\ K., door de nacht overvallen raken,

tfi/f. overdekt raken, zoodat men niet meer zien kan.

fknoj)aj}asn^jii'xnajvj(Ui\ sneuvelen in den oorlog. —
87)7? aa b<i\£N. c^tt behoeftige van het noodige voor-

zien. — ijxjTjarnp duizelig, duizelig worden,

wawz iemand wien het donker wordt voor de oogen,

zoodat hij dreigt te bezwijmen (en zoo ooi: ikij li ui

<L)7 _ : i L ) tj }J ? Hl 1 Of 1 £7 L J ,L7) _ 7 77 7£f ? 77 ïn \\ ffT^.

5r).Eï«5>7fl); oc/t' komen o/ reiken tot aan, bv. van

«caler lot aan de knieën; en zich nauw aau iemand

aansluiten.

O 7 7 • • • • 7 •

ojiajiasnjj\ KN. naam van een klein riviervisekje , £«

«-Y/m £<?« y#» iSühk aangevoerde zeevisch.

oji li Lri,i kn. wrang, zamentrekkend van smaak (f/v/.

iniojtosnji en oJincrm/)/}); ook van de oogen, als zij

door slaperigheid met moeite opengehouden worden;

en de harige, vezelachtige schil of bolster van som-

mige vruchten, zooals de kokos- en betel-noot (vrg.

asn of i77 1 on ? en ui ui &zn ?lj ,j )

.

<K) 7i i_Mosnn\ verb. van het Uoll. hutspot.
o o cy o o o

<Ki (Li vn j\ kw. zva. xj7iki\ OjimjiaJiji en x.ii.iidw

kn. 1. regte lijn of streep, die een timmerman op

het h-out maakt om er zich naar te rigten, bv. hij

het zagen, regtlijnig, regtstreeks; (juist, klaar. G.).

2. eigenschap, hoedanigheid, gedaante (als hoeda-

nigheid van T7 t_) of zo ij \); deze of die eigenschap,

hoedanigheid of gedaante hebben of hebbend (Ar.

^o> sipphat). '6. oogsmeersel of oogwater, ki

(LKL
L
u,L~» rij\ in een regte lijn met de neus. ijj~>

ihii^i. .1,7,15?)/). de lijn overschrijden, fig. voor een

verbod overtreden. cun-tHn <rj mmj l7 isn^m ïi^Kip met

zijn hoofddoek tot aan de wenkbrauwen, oji lj lot

ah\ loodliju, perpendiculaire lijn, om zich naar ie

rigten. (Kitui isiï&a.(rvi ^\ de eigenschappen van God.

ó-?. ??.) > itai ?J> tui aai ?tsi(Hi/t\ Go d de barmh arti ere . k>

(unsnasn\ de gedaante van een titan hebben.

—

i ui (Li/tsn/)\ een regte lijn trekken; regt op iets of

iemand aanleggen; er lijnregt op aankomen of aan-

vliegen. — on mi l
l
h \ iemand de oogen met een

oogsmeersel of oogwater bestrijken. — x~m tut asp

mK~n\ iets, zooals een stak geschut , rigten op iets;

en met iets tot oogsmeersel of oogwater de oogen

bestrijken. — (k,i tui asn cm n\ middel ora. eeu regte lijn

te trekken; bakje met een zwart smeersel, daar een

koord door gehaald wordt, om zoo met dat koord

een regte lijn af te teekenen; een liniaal (vrg. lx

(lj ni hi ':). u ui a n >ni ofoJitK/i .£?.L7) M7\ hoe iemand

er uitziet, iemands uiterlijke gedaante. — iuthkq lj

«5??ffo/?^ iemands uiterlijk voorkomen.

ii.li La] 1. kn. benepen, in de klem; nauw aan elk-

ander; knijper, tang; nijptang, van een ijzersmi ';

schaar van een kreeft, krab, garnaal of schorpi-

oen (vrg. (Koajiasnn en nrtiuiasnn). 2. KL,

(h>ii\ \ ?.; l, L7> ~?it?\ schaar van een kreeft; een

poert die van boven niet overdekt is en alleen uit

twee pilaren bestaat; ook naam van een zekere slag-

orde, o?? 7?j Ki ,m l i ,lo? ~?? n ? benaming van een bij-

zondere v: ijze van kapsel van mannen in de vorm

van een kreeft'schaar , als zij een koeloek ophebben.

— oTrnaji asnjj\ iets met een nijper vatten of knij-

pen; nauw in- of aansluiten; iemand in liet nauw

brengen, dfn /k» a^i asnn\ in het nauw geraakt.— tm
O O -, r, 7 .. O O
i;iji\ 1. mv.; 2. KI., zie bij asn asn acnji \ — taii .?./

ui-,irji\ 1. KN. iemand in het nauw brengen, ma-

ken dat iemand in het nauw komt. 2. KI. , zie bij

asn asn *<nn-\ — ojioji asn tmns nanw van een doorgang.

xct iLiKi -i| li iji hii\ eensteeg; een nauwe of smalle

1
ie asn isn



472 i Js,7 ui >un ff\'T f«<w? i)xmx\

!K1 UI 05)1 1\ ZVa. (K) UI 051101 (KI Ui (Lil
1

(ui ui asti \ ^0. <m «j? «577 \ n. , <M ,^7 (uii \ en UTj, UI 05)1 \

kw., (K!j(uin^!Lmz!iJ)^\ k., vloek, vervloeking; eed;

vloeken, zweren met vervloeking; een eed doen.

(Skr. sj ap at ha. Vrg. (ki ui \ un ui asn „<n ui asn n\ au

(hcnasnn en cuioeji-ji^ ); ooh (uiuiasn\ kw. zva. oiza

01 u) \ G.) . (7.7 ui asn cm on as» ld a~n/j\ (kj ui 77 un 2 7.? £?

<n/itKiji\ meineed, (siaxiarn^uiasn^ spr. — asir. ui

ns)i\ asirjuioiun2(uij»\ vloeken. — asirii ui asi) (ki\ n. ,

o Cl o o
07777 UI VlUm (7^7 ^A.\ K. , (Hl UI 05)1 (Hl \ (KI UI 05)) !h) \ en

asi'ui asn jon kw. , iemand vloeken, vervloeken; tegen

o/ over iemand een vloek uitspreken; iemand be-

ëedigen, een eed afnemen; iets bezweren. — ictt?

ui as)) arn _77 oi nm \ asin ui 77 ii.77 2 (Ki ^aihii ar)/)\ iemand

iets door een eed laten bevestigen, laten zweren;

voor een ander een eed doen. — ui(uiuiasn\ een

eed; een eed afleggen.

<uiuixski\ of (kiuixsyi\ kn. sclioen (Port. sapat o);

ooh voor remschoen. 05n
l

(foiiuiuiasn\ schoenmaker.

q O) o /
ajnaji(hrn^Auiasn\ zva. <unasn\jKn /e/i^jip^

a i ui asn \ zie (Ki ui asn \\

(7.7 (UI <70/7\ 2ï£ OZ) (UlUI^

m u) tas)) \ kw. 2t>#. «.martij (Shr. asj'roep at

a

, bet

storten van tranen, pk.).

0.7 ui ui om 0/ £7 ui ui mi \ naam van een berq , waar-

van Pala-sara afkomstig loas , «e 2£#«r ^ poor-

ouders van de Pandawas tapa pleegden te doen en

hegraven te worden (waarschijnlijk verb. van 't Shr.

Sjatasrengga, de honderdtoppige. Het Javaan-

scïïe zou verlastering hunnen zijn van mi in 777

zevengebergte, van (kiui\ en uncm\).

o o
a-^i ui (ui uyui\ gew. ver/c. li.Ejniro. Spaansche mat,

reaal.

<n (Ki 2 ui yli/ix kn. metalen beslag, ring of knop onder

aan een piekstok.

(ui ui il) \ of (uioo ui vi trui\KN. iets gerings, een kleinig-

heid > luttel, onbeduidend. — 7 / e).l).(1)\k^., %ji ei

ui 01 ui 2 an/j en cki (Ei ui an (hii \ kd. , onbeduidend

van geen belang.

(O O O
ui (kii ies)) ,£7 7,2(70 fi \ een echte flauwigheid. — 01 ajit

O
(Hl ü

«k 7 77 (lyi 77 OX.1 \ Zie O-J) UI (TL) W

ff) ui 01 ui (kii n en oi (ui z /Li.Kn v, kn. luttel, onbeduidend;

iets onbeduidends, een flauwigheid; niets of weinig

beteekenen, van iets, daar men meer van verwacht

of gevreesd had; niet de moeite waard zijn, de ver-

krachting teleurstellen {vrg. o 101 uiojrLi\). un oi (ui

2

ui hu,K)i\ als iets onbeduidends.

Cf) (Kl 2 U) Kil O \ zie ^77 .7. ? 77 U) KI) 1\

Q
(K.1 mn \ KW. , Zie 0^1 ,7. ) \\

O
a^iui.LM\ N., (uriui(io\ en tuiu)ax)n\ KW., n.i uniaaz

(Kin\K., wat men zoekt, doel, oogmerk; als voegw.

opdat, ten einde, gew. met volg. Jussief: als voor'

zetsel tot {van unuizii\ of unu>xo\). olkmi^lui

nu 77 on (Ki £} Ti ui _j \ en ook met het doel, dat hij

wete. (ki ui ajui irn ui 77 «577 \ tot versterking.

mui mui q\ Ar. zin voor het goede, welgezindheid. J.

{d-r - )kxkjC 5 saph ij a , zuiverheid , opregtheid , voor-

treffelijkheid. Vrg. (cii (mi cuij) \ ).

o o
(Ki ui ajui (K)/)\ zva. (Ki ui q un (ki^

(K101 LI (lil (KI
/J\

ZVa. (K1 01 (E) -^) .11) (Hl ,1\

0^7 ui (£? n zva. (ki (i^Ti ui (en \ zie bij uil (ii ,c 1 \>

a.-j 11 ti\ zva. (Ki un ui (£7 \ zie lij uoiukzi^

(K)UI\ ZVa. .77777 ,LJ\K. Van Ul<KlUin\ \ X ,))) (L) L)\ LI)!

G) O Q (F) t •• o O
uixTiiKinHi/) en (lkki,1'L)\ zie bij unfr)U)/)\

(UI LM77\KW. , CïV ^y ui(trj\\

iK) u) i) un o\ en gew. n.i üi 101 asn /)\ Ar. ^Ip./*» > SJ a '

phd'at, voorspraak, voorbede, Iv. van een pro-

pheet; zegen, heilzaam werkende kracht of invloed

(vrg. KiDLiii en asn a<n asnn}. — nsi ui ui ,l>i\ zege-

nend, van een zegenende kracht of invloed.

n 1 lid ts))/j\ zie (Kiajixsn in i\

o^ixs)\ en kd ui ia \ kn. naam van de twaalfde mang-

sa van het jaar; ooh in poëzie zva. in cn2inji(uin\

70 70 kw. standvastig, volhardend. G. (waarschijnlijk

hetzelfde als (i^ix.-]\).

o-]xa\ kw. zva. (ui(in\ en oizim\ {Shr. soedd, nec-

tar, godendrank; vocht, water), kn. naam van een

eetlare aardvrucht , die de grootte van een kokos-

noot bereikt. J.

77 70 2 77 zo 2 \ kn. een bamboezen mandje om visch rneê

te vangen.— rnDnz)izz)2\ met zulk een mandje

visschen.

zieO
Kiza >\ K., 11 2. — ,x:mz(j)^un\ 1. K.

^y ^7^7?^ "- 2- poet. zva. xsïn na > a_n \ van {M^w

(Kiza^\ kn. mismoedig, droevig te moede, bedroefd;

droefheid (vrg. (kiki?\ en ulo ^n unaofj). — asn)

a.?>>o5)i\ droevig, bedroevend. — (kh zDzo^lv (kiji\

in een droevigen toestand, in bedroefde omstandig-

heden. — .77777 ia > ld ii ?o7 \ droefheid veroorzakend,

bedroevend.
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r>)inj\ 1. KW. cf#. ojosn^w 2. ajimtzx en jyi lC1 ^

KN. lossen, frt/e ££» schipper, die zijn lading er-

gens ontlaadt en aan wal brengt. — v.npo.>\ en

liaina >\ het goed uit een schip, kist of least of

van een kar ontladen, lossen, ontpakkeu, uitpak-

ken, afladen ; een schip, list, kar , enz., lossen,

uitpakken, afladen, enz. ; ooi: (hiiixa<>\ of (cmnrtn

ia >\ iemand alles geven, wat hij noodig heeft voor

zijn levensonderhoud; een kind alles geven wat het

hebben wil.

)jïom\ zie )j!.iiW?\\

Cl
'/ o /wo\KW. zva. aaiaiKiv — o /

^iia\ KN. naam van

een zeevisch. J.

O
a. i rj (Wi nm m? ? um il i jj 77 t) n?) .i \ enz. , K. , ~ £<? b ij (tn

niiw

(Ki aJL!Hnji\ kn. ; rmiiMin iemand een stoot met de

vuist tegen het lijf of den buik geven {vrg. on in

n ui i un i en kv n vin i n tsn lOJin); en verschuilende

goederen te zamen in een koop koopen.

tn tJi n ia ? hv p zie tn ui n rm i un p

m ki i h ia ? un i\kx. ; 77 un i n ia z un p iemand een duw

tegen het lyf of in de zijde geven {vrg. .Kiiaiaii).

— onvimri ia? vii ?7 hii\ iets voortduwen, wegdu-

wen, toeduwen; met iets duwen of een duw geven.

ali ia i. ir KN. voorovergebogen zitten met de handen

om een of beide knieën geslagen, of met de elle-

bogen en armen op den schoot rustende {vrg. o^i

ia i.ii ui i en (unnrti un\ ).

G l

i/ciMi,M geic. iaiahii>\ of laiahii^ KN. 1. aal

moes {vrg. axiiuiaa\). 2. offermaal, offermaaltijd;

een offermaal geven {Ar. sadaka, liefdegift, aal-

X Cl O O 7 n
moes). — tem ia kii.ikh\ enz., voor iemand een of-

fermaal geven. — temden <un ^ajnnrtiun\ iets tot een

offermaal aanwenden of doen strekken.

o n C 1
ft > ia hai ^ \ zie oji ia kii % w

<ki ia iai k?,i\kn. het met gebogen knieën meer of min

zamengevouwen zijn van de beenen, met of zonder

optrekking van de knieën naar de horst. — onaa

i,)i 7a^Art,hai\ de beenen zoo zamenvouweu.

.Ki ia hit hl j\ zie ia ia hn Kip

.k'i ia Kn hi ; of ki ia un tun\ kn. de handen (7/*beneden-

armen over elkander tegen de borst houden, een hou-

ding van grooten eerbied, ckh -i^ixa ikn (Ki-^i aan kki.ii

. o Ci Q» o , .

'

nhi\ of iai ihira ia hai hi ^u ia ui\ met eerbied stel ik

mij bet voor, wensch ik dat het geschieden zal.

i i ia nn.KN. een ruk die gevoeld wordt, bv. als aan

een touio , dat men in de hand heeft, door een an-

der met een ruk getrokken vjordt {vrg. kii>>i?

<u7j?). — inniamnp met een ruk zich los scheu-

ren en op den loop gaau , van een paard.

Ki-nia uni\ kx. klank-nabootsend vjoord voor het ge-

luid van het trekken van een kris of ander wapen-

tuig uit de schee: rits! {vrg. .Kniaiisn i\ Kirinm
;-)

— (jJ

osn/i en ki r/ ia z kvi) ; het wordt ook verklaard door

o

Ö et

Q Q O .

ii hn ? r.7? ; 71 kv kv ili i ../ kj iaii \ en men zegt

via.hii^n uiiahhn imai\ daar geeft zij eenloukje!

oma hai ^a i-j ia .Kiip ligt gereed om de kris te trek-

ken, van een opvliegend mensch; en wulpsche blik-

ken en lonken geven, van een vrouw.

oj)oi(un z«snfl\KN. met een ruk, plotseliugs, bv. op den

loop gaan {vrg. ol) ia ,vnii)
;
ook een schok van het

plotseling in de gedachten komt, of door iets tref-

fends of verrassends, dat men ziet of hoort; zulk

een schok krijgen, van het hart.

inwendig geschokt of getroffen.

X7 KI ï] UI l Lil/'•"/ V

ki ia hiiKK'S. een soort van aal of paling, met ooren

{vrg. .ki ihi mi i); ook het hebben van een zijtak, van

een rivier of weg. — hm ia lui aan een rivier of

iveg een zijtak maken ; een zijweg nemen. — ia ui

.hii.Kip zijtak of arm van een rivier; ook zva. o~.j

(E i -J; .o ki /} \ zijweg.

? a ?7 ia .mi r-KN. iets om iets door te snijden of door te

steken, zooals een vlijm, naald, of doorn. — khj

n(uiasnn\ iets, zooals een gezwel, met een vlijm of

iets dergelijks opensnijden of doorsteken; iets, zoo-

als de buik van een visch, opensnijden, of, zooals

den strot, doorsnijden; het doorsnijden van den va-

dem of band, die een vrouw, als zij voor de eerste

maal zeven maanden zwanger is, om het lijf gedaan

wordt. — KKjiiia hn\ mv. — rmriia vai ii kii\ met

iets iets open- of doorsnijden. — ajiiicutasnaojis

doorsnijdiug van beddingen door een dwarsgoot.

il ki ia un ~, KN. bevallig, van een vrouw {vrg. ,£7"->7

arn~mosn\); ook naam van liet fatsoen van een kris.

K]ia,ïKKi\ kn. zeer wrang, zeer zamentrekkend vau

f)

smaak {vrg. iKodJiasnj).

.iaviaiKi\ of (ki iKia.iKJ\ N :ie b

(Kiïa (Kip kn. aangenaam; aangenaam van geur {vrg.
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o O

tnndoi (lm o±t\ voor iemandO

o O O o-
w l/7) ?o <Ki7 ,? \ ruj il; \ en *un ni (Elft), ojim m _ / ojtj on \

aangenaam gevoel van de tanden. iukloi ojioj\(eJiji\

naam van een witten bloem, anders ajjanorv) ajitEons

wet» aJipKN.; <cmajiajiji\ 1. meenen, gelooven; iemand

of iets voov iets houden, zva. (cniarnq\ (vrg. il»

ooi oji o). 2 stil en verborgen ergens blijven zitten,

om iels af te wachten (vrg. ajiajusiji).

on onm \ «m on (in \ of ajj (ia) (uui \ kn. gereed , in gereed-

heid, beschikbaar; zich gereed maken; iets gereed

hebben, in gereedheid houden of in gereedheid

brengen (vrg. ojioi^\ a^io^/j\ en aaono^io). ojkkhoaji

(ir» ooi n-i) oni asiiji\ zich gereed maken om te vertrek-

ken, oji (ui ja&ji (lm <L7n aai rCi om asnn\ gereed, al ge-

reed, om te vertrekken. dJi(Loiajuicrri!rn(E!)inji\ wa-

penen, of gewapende manschappen, in gereedheid

houden of brengen.

iels in gereedheid houden, brengen of klaar zetten;

voor iets zich gereed houden. — <cm iioi oaji a<n ~/n

anooi\ iets in gereedheid houden, brengen, klaar

zetten of beschikbaar stellen voor iemand of iets.

— ajixoioxiaoji\ wat in gereedheid gehouden wordt

voor iemand of iels.

oji (io) (ei n\ KN. stil, daar men geen leven of gerucht

hoort ; stil, van een zaak, daar niet meer van ge-

rept wordt; geheel geblust, van een Irand (vrg. on

o o (P) . o O S
oji ojiji \ an oji :ei/j\ o^i on (eij\ en (hi ). o^i on t&i om mn \

' o O O o Cl ' 1
spr. 0^.1 (io) ei i ~i (Ei ifn (ei

o

\ spr. zva. urn in e i \~ji e.i on

(Ein\ en wordt ook gezegd van eenplaats , die zooveel

eerbied inboezemt, dat men er niet hard durft spre-

t
on o (?) oken. — (EKK.ia.oi (Eiji\Kyf. zva. iei in\ oji mi oji ^jlij on\

en oji(ci\\ — .uu) (ia (sin \ iets stil of geheimhouden,

verzwijgen, achterhouden. ojionihnoin ei o en do .Li

on/j (ioi ,e)jj\ achterhoudend; achterhoudendheid. o:m

O O o -
, .. o O

(ui (eji o&z oji oji Obii \ een moord verzwijgen, icmaait&n-j»

(Ei in, (Eijj \ spr. a.Ji niii ozm on iei \-ji iei on ei o boete we-

gens het niet aangeven van een verwonding of

moord. — oji im/jdZ) (Efijj\ het verzwijgen; verzwijger.

o
(k,i oaji, oio ,j\ zie (no,rnojj\Enjj\

ai oji on on 2 <m<n\ zie <n(Kaorjcnnziinyj\

qjiooi\ KN. naam van een wilden boom. — ojinonaji\

op iels stooten, tegen iets stuiteu; iets, zooals een

paard dat op hol is, stuiten, tegenhouden. Vrg.

. Q .

0-01 o.n \ en oji on oji \).

a^i xn\ 1. kn. van pas van grootte of ruimte; groot

of ruim genoeg; terwijl {vrg. ox,im\ oziei-Zj\ en,

ajiajjVjtuiofiihcis). 2. N., oxköi amjj\K., tamelijk, mid«

delmatig; gematigd; genoegzaam, voldoende; de

juiste tijd voor iets (vrg. oirÈiio^i). ojixjiasnaaiJk^

O - , ..i • i • CiG) o
crnoji\ terwijl men nog in leven is. oji ooi oj>i tm &iobir.

j uist tijd voor mij om te sterven. Zoo ook o^izot om ooi (ei

o a O (F) . 7 . .
o T O (?)

fan nu w \ tj on on \ zie bij n>\ 1.— a-n oo \ KN. pas van

groote of hoogte zijn voor iels; den vollen wasdom be-

reikt hebben, van gewassen en vruchten. — ajt<&i<in\

middelmatig zijn, zich middelmatig vertoonen, bv.

van hoogte of dikte; de drukste tijd van iets, bv.

van den oogst. — Li oonin on n\ van pas, juist van

pas; de juist gepaste tijd; bv. om iets te doen, of

om gebruikt of gedrag'e?i te worden (on iüi arnanjjs

zie bij >:!)

^?(tw;\KN. een gedeelte, een stuk of stukje van iets;

bv. onaooa\ mnna^iinx (vrg. oiojnoois). o^ionaji

nï\ maar een weinig verschillen van iets anders

(vrg. (uyaiiiiuij^tmiji). —
tweeën verdeelen ; ook in de vorm van een A ver-

deden, schikken, opzetten o/zamenbinden, bv.iak-

kebossen om ze weg te dragen. — a~i on xn onjj\ in

die vorm verdeeld of geschikt; kloof; ook benaming

van een batiksel met een schuinsche ruit in het

midden, zooals op sommige hoofddoeken en slen-

dangs.

(kjj(lji\ kn.; (in-noh\ met de horens stooten (vrg. o
j

oïii \ ajiri on cni <rrn \ en oen ojc am/j\).— ccrnxoi ccï \ mv.

ajj(ibi,\ KN. wildvarkensnest; verachtelijk van het bed

in een armoedige woning, en voor een armoedige

woning (vrg. ^(uiirjapiziurijj).

rnioriin\ K^. ontrouw, ontrouw worden, in vriend-

schap, liefde en het volgen van een heer; wanke-

len, zijn hart laten aftrekken. — rnx:invj(ui)\ on-

trouw worden (zie ook frjo-nrjin\ bij onasimn io\).

&jioaii7i\ zie bij (ui\\

ajitj in on \ zie bij in\\

aji(u<\ KN. , o^iojko^ KW., a^onorjo_mon^ :i3njj\ KL, iets

dat voor een gast gereed gezet wordt, zva. aocni?\

o o . O o . ,

(vrg. w.toxin en (uiajiajin). qjio^.iu;\ iets voor

gasten gereed zetten. o^(vziKiaé:\ iets van spijzen,

sirih , bloemen, enz., dat tot een offerhande voor

een geest of geesten wordt neergezet, osn, osii oji ^-v

ok\ een deksel van bladen, daar gereed gezette spij-

zen mee bedekt worden. — <cm nri^pp of o-n ij i<
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nf}\ KN., zmriiunioji J?i.\ KI. voor iemand als gast

iets gereed zetten; kn. ergens of Lij &<?£,$ offers}) ij-

zen gereed zetten o/ leggen. — aa öi-^nkn., <?^<&7

aspKV?., ajitsiontunzaJitiMLl., gereed gezet z?oor <?<?«

^«5^ of (jasten. — a~Jionas:aon of o^iojnias: aon\ of-

ferspijzen met de daarbij behoorcnde artikels.

aa is: \ £Z<? 0^7 (lO /] wSf
o o o o o o o

oji:is:\ (i;il-<\ im on as: ihtj\ en ao art as: aai ^rri ai aai ^ zieon as: a-a \

ojias:\ KW. zva. aaa-uariia.ajj\ ojjoi is< aan en niajii2

os o o / * o
aiasinw \ oji aai ojias: v £##. aia ajnaat &1 tot tut asnt&in

f« oo ih"» ijq;i r? on /j \ \ <j^y ,t ; m?7 <7. ? ,ic^ \ naar een

soedji-bloem gelijkende, een sckoone vrouw. — «^

onas:aofi\ bamboezen of bouten spit, braadspit (vrg.

ojiaaaain); oolc ijzeren pen, bij liet landmeten. —
ariiiai as: hi\ of aa ai as: ao \ iets aan een soedjen of

iets dergelijks steken of rijgen. — ojirias:aaaojj\

aan een soedjen of iets dergelijks gestoken o/geregen.

on (Ki rj as: \ N. , oa ai aa aan \ ook wel ^7 aa aiaoo.aa en aa

ai aa ojijj\ K. , on oann tun 2 aan of ai aa on nu 2 (k.i n\ KD.,

een andere, versebillend van hoedanigheid , iets an-

ders ; anders (zva. on turnen ash cm ruin \ vrg. au 0.1.1 \ );

ook een andere of iets anders dan; iets niet zijn

(vrg. acjan\). on oji (rj as: oji aaim ai aq\ een anderezaak

betreffend, ai aa 01 as: ajii(Kii\ een andere dan deze.

a o n .

a.na,» 11 oji ai v\ (01 (isn ,-^n-rn aan\ dit is geen soekoen-

boom. rnojtvtas:aaiisni(vn.(&i rr)\ 't is de sleutel van

de kast niet. — aiaaii^\ of ai aan ri is \ en azni

onaaoJins zich afzonderen of onderscheiden van an-

deren; van verschillende hoedanigheid of aard zijn.

— ai on 01 is: ,hii ~m 77 ,707 \ 01777 -77 on o^i ^aotu a-n n \ iets

veranderen, op een andere plaats zetten, afzonde-

ren, afzonderlijk leggen of zetten, uitzonderen,

niet gelijk met de anderen beschouwen; iemand,

bv. een kind, bij een ander, bv. bij een anderen

meester, plaatsen, of aan een ander, bv. een ande-

ren arts, toevertrouwen. — aio) z.iri is: \ aoazariaa

(1.1/p zich anders voordoen, gedragen of houden

dan de anderen, zich onderscheiden, een uitzonde-

ring maken. — <nojiaixs:aon\-$., oaaiaqaa/i\K., iets

anders, iets van een anderen aard, een ander on-

derwerp. <urïrtojiorias)apa<r\ of on oa ari os:m aa ai aa\

een anderen dag. onojinnas: aaajht\ van een andere

moeder, of van verschillende moeders.

.7. 7 77 1 l^t aan \ ~ 1e bij aa as: w

7 .. o
oji ai ik ooit \ zie bij a^iis:\\

or) ckji ai as: (mn \ zie bij r>m aiasw

(kjj as: cm \ KN. I. zva. oji (is: on \ (Skr. soedjana, deugd-

zaam , braaf, goed , enz. , van aji en as: an\) 2. wan-

trouwend, ergdenkend, behoedzaam uit wantrouwen

(vrg. oji ai oji,hii\). — cemas: cm an\ of asias: ao rhi\

iemand wantrouwen, in iemand of iemands doen

erg hebben, tegen iemand argwaan opvatten (vrg.

o o , .. o o .

a:nni cm (Ki\ öïj a^icm^). -— (Hii 0^1 as: ihn chi n\ zva. aai

/'
ci^jiis: ia ao ,i\

(Knas:aa\ Of (Kias:aii\KW. zva. on ui 2 au aqaji ,?\ ai.ui 2

ouiiasn(£i\ (Skr. soedj'anma, van goede geboorte,

van soe en djanmd, geboorte).

is:j\ zie bij £=<oi<-n2\\

S j. / Sa
ai a^-i 2 aiK\ on aziii 2 as: \ of on<Hi2as:\ en on ao •>. aszm \ kw.,

zie onder amu<\\

aaiscni^s of (Lias:*ri^\ 1. stamboom, geslachtslijst

(Ar. sjadjara, boom. Yrg.aaax.iaaau ^\). 2.verö.

van as:aAjina?\ bezoek; een bezoek brengen.

17^? ^fb>7 .rr_?
;

7T7 .-l/77 \ Ar. &XX^) ï.&vj (de lotusboom

van het einde), naam van een boom in het liemel-

sche paradijs in den Koran.

0Jtas:arnn\KN. eigen manier of manieren en wijze, bv.

van zitten, dansen, kleeding, of spreken; houding,

lichaamshouding; bijzondere variatie van een melodie.

aaas.aaa\ KN. aanbidden, voor God zich nederbuigen,

door het voorhoofd op den grond te brengen en zoo

eenigen tijd te houden (een ritus van het Moham-

medaansche gebed; Ar. tVsuw)-

a^i as: au \ zie (i^),as:ao\\ia ia
aax?:ak\ KN. met de beenen bij elkander regt uitge-

strekt zitten; en met het geheele lichaam regt uit-

gestrekt op den rug liggen te slapen (vrg. '^l^h^

bijun^).
o

(K,?as;n\ en oa (c.tas;/j\ zie aai^w

(kj]Jkojui\ zie bij o-Jiazmajuiw

(Ki:is:rmjj\ zie bij ajnas:cmji\

G) Ca
ojiiis:.\ KW. en TP. zva. a^nn-iaai^ — aaiaaxs: xaaa(i\

beschonken.

T a o a
(Kia,Li\ I. kw. zva. 0Ji.iAJi-q\ tot oji om \ en ajiniqriw

II. aahii\ en gew. aj)OJiajut\ KN. al meer en meer,

hoe langer hoe meer; toenemen (misschien liet Skr.

tjaja, ophooping, en santjaja, bijeenhooping.

pk.), na 1^1 a^vi tot (ia ?0jii ai 101 ?\ hoe langer hoe meer

toenemen in menigte. aj)(injiojiri;o)\ oji om xm ao on axi
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w).?i)Hi)fj;,üinM hoe langer liet duurde, hoe

ongeruster het mij maakte. (Ea asn ^oji oji oji oajioxooji

oji i m m u) .o fc/j \ zijn oogen werden hoe langer hoe

donkerder, asnon^AOAJi\ in de spreektaal zva,. asn

ihi^ri?\ (misschien van asn aan en SJcr. s dj a , ein-

de), ojiojüi ajoorvi\ naam van een slecM teeken inïiet

haar van een paard. — ojioMona\ hetz
%
alsojiajuiw

oji lm\ en geu:. oji lm tJi ui\kx. zonder ontzien of me-

dedoogen, willekeurig, wreed, onbillijk, onregtvaar-

dig, onmens chelijk ; wreede, onmenschelijke behan-

deling, willekeur; willekeurig met iets leven, er

willekeurig mee omgaan, zonder het te ontzien, ^v

O o i .. i o o
ei hii _^ in \ wreeaaarditr. — rnn in\ inn ui vm iu\
co °

of onojuionajui\ iemand willekeurig of wreed behan-

delen, mishandelen {vrg. azi onam oum ).

jjimkiv. zva. oji t&iom/i\ {vrg. ojj^\ en uiq\).

jju;»\o. moê, vermoeid, van lichamelijke vermoei-

jenis; moê worden {vrg. ini /\ en tJinojis). wui)

onouioJiji\ moe van t schrijven, ui in % mi ojim

^

vermoeid van het strijden, <n ami^nazn oji oji om j \ on-

vermoeid {vrg. asnomasnn). — mn urn in\ vermoei-

jen; vermoeijend. — onm > mi n mi\ iemand ver-

moeid maken, maken dat iemand vermoeid wordt.

•— om oji tuut q ajn (mn\ vermoeid, vermoeid geworden.

— oji axo oaii $\ zie beneden.

o o
a.i ui 7 \ een uitroep, ongeveer zva. (hirini >\ samen-

gesteld uit oji\ en ajwq\ verk. van ren in >\\

*. i in on n\ zie b ij th. i lu y.

o . O o
i.i ii ui hi i\ zie hi ii ii in ,hi i\

QJiajuon\KYr. zva. «rnoji\ {Skr. sj aj ana , iets om op

uit te rusten, rustplaats), m asn ki ajuion \ of ajiasn

(h.i ei in on\ zva. isi isn Krr(&i0Ji\\

ojjnonon\ of oji\aa on

\

KW. zva. 11 isn\ {Skr. syan da-

na, strijdwagen, strijdkar); ook naam van een Ka-

icisclte zangwijze. in mi^h i j ui on \ of m hu hjhin

in in \ naam van een zekere slagorde.

w»)> Ml. kn. zva. a^azioao\ groente, moes of soep

van groenten. — ojiojuiirtoaji\ zva. a^aziononjj

inoeskruiden; in liet bijzonder voor Europesche

groenten.

inim\Yj^s., of verkeerde spelling, voor inniw

on/j.vri\ kw. zva. omonajnaAJi\ of ihii.iim \ [samen-

trekking va.n aZ11.11x.11 m\).

ajiajuiaxin\ kv. voorgeven, voorwenden {vrg. x;;uiu)

enmimmi). — (cmajLiaxunorn* of on ui inii mi >

vau iemand of iets het een of ander voorgeven:

iets ergens voor uitgeven, bv. swasa voor goud.

— oji om axt -m o\ voorwendsel: voorgeven.

wiu.un Ar. ^ju^, saijid, heer, als betiteling.

oji oajio£io\ kn. onderworpen, onderdanig; zich onder-

werpen {vrg. ihi-Li-jin.j). —- ,-hjEjiuuii\ onderwor-

pen, onderdanig zijn.

hiuiisnp KW. zva. ajicmoma\ a_i l/\ en (li.tliw KN.

zich met iets vereenigen, bv. met het voorstel van

een ander. — ,mi ui ,ini
j of on om asn^o^ kw, zva.

(uiomomji\ lil^ en tiihjw kn. iets met een band

of windsel omwinden, onderwinden, met banden ste-

vigen; iets, zooals een gebroken arm, verbinden.

—

vm:ti]Lji\ of m ui .un \KS. iels tegenhouden, be-

dwingen, tegengaan; ook met iets, zooals het voor-

stel van een ander , zich vereenigen.

ajiOJLiasno\ kx. het gesuis van iets, dat met snelheid

de lucht doorklieft, zooals van een snel vliegenden

vogel of van een sabelhouw. ojtaAJLasn^AOjuiasnji ofna. o
r^i iii.isn^ ui hii ?\ suizen en snorren. — 0^1^1.117^/' rn
iisni\ suizen.

oji ui hu ki^n kx. booze geesten, in het algemeen {Ar.

jdslAAw > c°tt- mv - van (.jUsAAi > rtojmsnanji).

n^" " . o
oji u in zm i K. , zie i.i m w

rn oji tnajuiz ojio\KD. 3 zie «kï'ttlvw

in in in . zie ojiojuiojiw

3
ojiaAiioji\ of in .in ui \ ki. zva. zihhiw kav. zva. oi xm

,£;_?\ en aji>riojiaznonji\ {van tji\ en ,iu.hi\). — ut

ojuioJiann of i^i in in m r. zva. .in hi m v,

oji ojvi oji asnn of m mi m uu i\ KN. straffe behandeling

,

strenge straf, lijfstraf {Ar. ^LwLuu > bestuur, re-

gering; straf, foltering. Trg. inhii^n.\ ajiojnarn ei

thi m m i en m ui in m tsn i). — vm inm asnn of on

in in.tn i\ iemand op een strenge wijze straffen.

oji OM ouio\ kn. tegenspoed hebben, ongelukkig zijn, bv.

in het spel en in den handel {vrg. oiormae:\).

m ii nu e??nkx. zamen opstemmen en zich vereenigen

om gezamenllijk iets te verrigten {vrg. i^i x,n x.n m^).

— iCwnoAJizoi/i of omnaAJizajJin\ en azrn ri hii z e i \

of m n ui zei \ iemand tot iets trachten te stem-

men, zoeken over te halen, om iets te trillen doen.

— on <n ajuidi&i oi oen \ tegen iemand, zamen iets op-

stemmen of anderen opstoken. — i.i ij mz ei mj\

met elkander opstemmen om gezamentlijk iets te

doen.
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<)°iiurip Ar. A\*3, K., vasten; zie tLOOJHui^

o n
L\? \ naam van het vorstendom Siam.

f)
(Ki)iiaim\ kn. een beding, o/" wat bedougeu wordt,

m cr\

dat iemand doen zal, om daarvoor als uitgeloofde

prijs iets te erlangen, zooals een meisje tot vrouw,

of ook ie el iets anders ; een uitloving van een te

behalen prijs; een wedstrijd tot bet behalen vaneen

uitgeloofde prijs (Skr. swajangwara, de open-

lijke keus van een gemaal door een prinses uit een

aantal van tot dat doel verzamelde en zich aanbie-

dendende prinsen of ridders; van sic ajam, zelf,

en wara, keus), iaw criio^itn £?t>\ eensaiembaracm co J

bijwonen, tui ojvi (è/i <-n tui trui % \ velen, die zich aan een

ongetrouwde vrouw ter keuze aanbieden tot man,

en waaruit een door haar gekozen wordt. — tcmdjui

(E-miiun ^11 rt mj \ een meisje als prijs voor een wed-

strijd uitloven. — o^i(uitLhi(Eim(hnji\ de plaats waar

een sajëmbara gehouden wordt.

o o
(K.i(Luicm\ en gew. tui ojui rrmKW'. zva. (ui(uklvi\ ojkni

<j/7 7 \ n-)zu, :

)\ en i tui (uphii^ a-n \\ kn. het beste pak,

uitgangspak (yr^. \oji ri otii z asnji en u&itn(cn?asnj>). —
(Miiivi on m\ iemand dossen, aankleeden, de beste

kleêren aantrekken. — QtfOAJi<m\ en on ojui cm om ~/n

ii,rm\ zie boven.

o
(kio.ii on \ zie (Kiuiionw

(Kjn ciTjjj na \ eign. van de vrouw van God Samboe.

aji ojui icna\ kn.; on ojui xmn\ insluipen om te stelen;

over dag, of tusschen licht en donker, stelen door

insluipen (vrg. ajn (Ei/jrpi-iiasn/j). — anojuio7n\ mv.

en ergens insluipen om te stelen; iemand over da

bestelen.

/<
. t

^/7nkw. zva. (uinioaiji en ojit&iw — ti^np en ck.i\ en (K.i (ei

'rtu\KN. jubelend, juichend, met een geroep, zooals

hoezee of dergelijk, in de lucht zich laten hooreu

;

ook zva. tuniêiij^ (E/ioj)i>\ en (E/i(KJ}noj>n\K~w. het}.

^; iiu > 1. kw. zva. 'i i ajrn dj) n/ui n\ — 2. kn. een rood-

kopersmid, roodkopergieter, en in 't algemeen ko-

i / o . a a a„
perslager [vrg. i^ii ojui \ en asn aaimn (ui tth >w oti aan

lij (uiazi\). — m,u'i\ het ambacht van kopersmid

uitoefenen.

(?vMu\K. van !tv (ui onVjP
o . O O

.mi ^i ui ui aaa\ K. #<m <K77 aji ,ki .m,'#W

o
071 U7 |K7 \\

O ..

0.7 &1(UU1\

:ie b v, gj*
(K>(bii\ kn. slagtand van een beest, zooals zicijn en

hond, ook van een titan; hoektand, oogtand, van

een menscli ; de achterste {het laatst uitkomende)

tanden , van een paard ; ook de naast elkander in

den schil zittende vakjes of partjes van knoflook of

pompelmoes {vrg. (L,nux\). (ukuiojuis een partje, (ei

aaaai^AOJuiA benaming van den rnunoi ojuiz\ wegens

gele puntig uitloopende plekken op den kop. tui ojvi

tn 0.7)07» op nniHTi (rui \ poëtische benaming van een

kris of dolk. — 07inaju\ de slagtanden laten zien;

fig. van gewapend krijgsvolk. — tui ojui oti on n\ aan

partjes, bij partjes. — ajioqaJVf.\KW. slagtand.

rn(uizi7ni\ zva. nq[Kuaaa\ zie (ujaanys

(uiie^ of ojtima^ Ar. X* of [£\) (essjdm),

O -O
Syrië, asu eioLu mEii\ de Syrische taal.

D G) f S
o / >j? o/ (L/K)Ei/j\K^. groot behagen m z>^, ingeno-

menheid met iets; groot behagen of vermaak in iets

vinden; met iets, of ook met iemand', bijzonder in-

genomen zijn; bekoord zijn, bekoring (vrg. o^hi\

0Ji!hn\ o^)(iSj\ aa>aiari/j en aai OjI (&i/i). ajn a-n <n ojci um

tnamajii&iajnabn\ bijzonder kunnen bekoren, u^kkiU
(Ei ^jiïajn 7^7 T7 \ wellustig ; wellust.

G)C)
(hll (1^1(^1 (Elf)^

G) Cl o
v; 7^7 t?\ meta

bekoord worden; een bijzondere neiging voor of tot

iets krijgen of gekregen hebben.

iets bijzonder ingenomen zijn; voor of tot iets een

(P o
bijzondere neiging gevoelen.^

—

on ojii&irn tmi \ iemand

of iemands hart bekoren ; bekoorlijk.

(ui(EJ)\ KW. zva. aji(un\ en <ki ooi on azn % ri ajn \ (Skr. sa-

ma), tui (ei ih[(hi asn \ iemand gelijkelijk van vorstelij-

ken rang. asn (hi ^kei\ en asnoji(En\ zva. nn asn z ni ojiPo O
(10J\N. , mXTmasll (Kl^l(El\ K. (K1(K.1(E1\ ZVa. OJ) (UI

«ci\N. , (ui(UHsi\K. — oji Ti tui ie/i.\ zie beneden.

.7.7 £j\K. (kramavorm van ojh&i\) zie aji &ji\\

w«i\CT. zva. ff,^777,c77M\ — m (Ei (ai ^h \ en aJHEaaxi

(iu\ zie beneden.

(Ui ei\ (1. KW. een tijger. G. Vrg. ^kei\). 2. kn. uit-

botten, uitloopen, knop of blad krijgen. — (uiarifci

ihii\ uitgeschoten blad, jonge loten (vrg. [tuixci iui\);

ook algemeene benaming van verschillende soorten

r
.-,

7 i O PO C> o
van batiksels , zooals iui <?) i&ï aa —7 cei \ o^i r) ;ei (hi ni

asn (uii/i en andere, ajnoxitui ïïarn(snaan\ regen in de

drooge moesson, die de hoornen weer doet uitloopen.

— (ui 3<i ri (ei cm n\ de plaats aan een boom, waar

die uitloopt.

(LkeI'Jïn. schijn, wat doorschijnt of uiterlijk zich ver-

toont of te zien is van iets inwendigs; uitdrukking,

van iemands gelaat of uiterlijk, of van iemand
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(KKE1 OT) (Uïl Z ,K1fl\

door zijn uiterlijk of gelaatstrekken; het uitzigt of

voorkomen van iemand of iets. qjice.v\ ojnaluEp

(unvyi\ o/ Ti 'L/77 <v? \ kn. , i&iojjskw., den schijn, den

uiterlijken schijn, de uitdrukking, de gelaatuitdruk-

king of het voorkomen hebhen van iets; een schijn-

tje, zweem of tint van iets hebhen, zva. onze uit-

gang -achtig; voorkomen hebben, er wel of goed

uitzien; ooglijk; bevallig, voor hei oog; een aange-

namen indruk geven voor het oog {ook toovergebed,

tooverformulier. G.). .71 un oji [cui ? vnasii a-n n\ er be-

drukt uitzien. (Li\asii ?(iJi<Eiiniin\ geelachtig wit.

<niu)itnioj(zi\ geen aangenamen indruk geveu voor

het oog, er droevig uitzien. — (dm on t&t

z

ihi\ iets

door het gelaat of eenigen wenk aanduiden, laten

blijken of te verstaan geven ; op iets of iemand

zinspelen; iets een goed voorkomen of aanzien ge-

ven voor het oog. — (ui(Kinn(&iz(Hyi\ de uitdrukking-

door het gelaat of eenig gebaar; iemands gelaat en

wezenstrekken; een wenk; een wenk met last om

iets te doen; zinspeling; zinnebeeld.

owa\K., zie (ekkjkhiis

a^j ceji \ kw. 1. zie <un ajit&i^ 2. zva. (KnTJit&i^ (Skr.

soema, een bloem), oji ieh ce/i aacuins de lieflijke

bloem, voor de jonge prins.

ajii&i\ cign. van de vrouw van Batara Bajoe.

(MMj\K¥. ZVa. OT) (KJ) 77 TLl \\ G.

<n cki z (ei \ kw. 1. zva. &j}(&i\\ 2. zva. oji ceji rui aan en

(ulaqiKifniKiiNi.p (Skr. sóma-, de maan; sömawd-

ra, Maandag).*

O
(K/j7i(Ei^\HN. vriendelijk, minzaam, van iemands >ki

(ei\ of uitdrukking va?i gelaat {vrg. (Eiiji.Kin).

on oji (Ei q \ zie onder 11 (hv z (Ei ? \n

on cki z (Ei ?\ zie onder on uii z (ei ^ \\

(H1(E1(L>71\ MC)«)\ of (H10n(ElZ(Lm\ 1. KW. ZVa. (Kil El

(tlij)\ (ncrriznriruiz\ (kii 7i (cni ^\ en tuiaji\ (Skr. sa-

moe ha, verzameling, vergadering; menigte; Ml.

alles, alle. Vrg. (kkei\). 2. KN. keurig, bv. van

een huis, kleeding of onthaal (vrg. (uiahi\ en tun

o . o
aa\). — (cm(Ei(un\ en xnri (Ei cun (ki\ versieren, op-

sieren, opluistereu. — oji iejnun aa/j of oji (ei ui (htji \

ook wel (kji (Ei (ui (hij\kn. feestelijk, niet dagelijksch;

((KJion(Eiz(L7i(mji\ een feest, een gastmaal. G.). — (ui

(ui(Ei(un(Hiji\ enz., vergadering; vergaderplaats,

vergaderzaal.

oji on (ei z (un \ zie (ki ceji (un w

OJKKjXEï

(Uii^ru

oji Eionam zojiji \KD. van (kiviieizikiw

aJi!Ej!Hij\ kn. 1. stil, niet levendig, eenzaam, onbc-

zocht, van een plaats waar men geen menschen

ziet of aantreft (vrg. oji cui\ en ojixjia). 2. stille-

tjes , heimelijk; incognito (vrg. oji<&i\ en (kkei\).

(L7i ruirniKi (Ei Kin s op een bedekte wijze te werk

gaan. — arm (eiihi/I (poet. (HiEiann), iets stil of

bedekt houden of bemantelen, zoodat het niet ken-

baar wordt; stil, niet opzigtig, zich Meeden; (vein-

zen, huichelen. G.). (cniiE.jim<irn\ op een geheime

wijze te werk gaan, het incognito bewaren, uzithei

(rn ~mnn (Hyi\ op een bedekte wijze iets uitdrukken.

Eiw.W/n heimelijk, in stilte, oji oji (ei (pi

(Hifi\ een bedekte uitdrukking voor deu naam

van iets.

on on (El (Hl fi\ zie bij on.Liw

(Ki(EiiHin\KW. vergenoegd, tevreden. G.

(7.1 iei (Ki/j\ bijnaam van Sakoeni (Skr. Ang sj o e m dn).

1 a a . O o/ o
a i .- i(HTn\KW. zva. (cm rui (cnn\ mkioji ihiwiki asii\ sjir.

(K.i (Ei (Hin\ Ar. ^ , t ho em n , een zesde.

) o ^ o o o
aJK&ioas onrjLizri hiz\ en on on iei on ih\\ N., ojioe/iihi

O O O O (

, r7
' O O

ari!)\ (Ki on (Ei i Ki in (i en iki ri .( i in u:ifj\ Md., qjij&i-m

iHTn\K., aanwijzend voornaamiooord van quanli-

teit , van hoeveelheid of hoegrootheid: zoo veel,

zoo groot, of zoo weinig, zoo klein; in die of deze

mate , zoo veel (van iei chi\ ii(Eizri!inz\ en on ceji

<ti?v7\). (Èii^ion(f^izri!Hiz\ niet meer dan zoo veel.

on t,77 z (ui ? .7^? on (Ei z il iji >, \ zulk een klein kind. on mt

O O O
tKii si.Eiaa^ N., (tnini^iEims KW., om trui oji ieji ihi'l

ï

(hiji\k., toen ter tijd. a^iontE,izontKiz(L.iiini\ dat (of

die) zoo vele of zoo groote; die hoeveelheid, dat

alles, die alle; met dat al, evenwel, intusschen;

toen. (Kin (E.i zrjtnz uii cm \ evenwel; evenzeer, even

zoo ook. ,7.? 7) (ei zon (hi z (Ei ii in ?\ even zoo, evenzeer,

desgelijks.

o . o
(KI on ,E7 (Hl \ Zie (IJ) 71 (El Ijl Yi

on o
(Ki El on iji\ zie lIJj (El on (Hl w

O o o
(Ki on (Ei (Hl \ Zie aj) on (El (Hl \

O • O
(KI Tl (El Of) (Hl \ Zie (UI (El ,7-0 \N

O O
(KI OT) lEl ZY)!H1Z\ Zie (KI (El (Hl \\

(hi (ei Vpl^ of (ki (Ei on (hi \ kn. uitgesteld , uitgesteld wor-

den; een uitstel (van (Kiri(Hi\ Vrg. (uiini^\ en o^i

an(Ei(H,\).— (cinti ri !Hi!Hi\ iemand een uitstel geven.

(LTiiifEionijiuii^iiiiKiis iets uitstellen.

(Hf) OT) (El Hl \ Of KI on (El Ijl -. OOk (l~l 77 (ElK)iHl\ ZVU. 11 (E /
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o
>i,),i\\ \ cuii (io (ui ^Jf-fl (&i a-n \oj tKioi „t j?./\ o/ (uiorice/i

uischen

,

alp) regen, die men lioort ruischen, maar die op

en iemand een uitstel geven.

o
(kij 7j ,ei n <hn\ zie »jiv\(ej\(hv\

oji <èï ftn ajiji^ naam van een. regentschap of vorstendom

op let eiland Madoera.

(ki ei on \KW. zva. aoionccni?\ (Skr. s amant a, al, ge-

heel, algemeen).

O O . O
OJI (El 'Hl Of)/) \ Zie D^KEKHIW

O O Tir/ • O
ff- ? ^ if.7 (N )(Klf)\ 31 Cl. , Zie (K/l (&1 (Hl \\

aio v (ei 2 (Hi (Hi n\ Md., zie (Ki,eian\\

(ki rn <ei

z

i(hi \ naam van het eiland Sumatra.

o O
(ki (je/1 (Hi tj \ kw. zva. on ajn z nn ff-? on rui \ asn iei trui \ en oji

(ui \ (Skr. s amant ar a , inmiddels , ter zelfder tijd,

van sama, zelfde, en antara, tusschenpoos,

pOOS. PK.).

(Ki (E'Ii/hkk.i rui\ naam van een wapen.

(Ki on lEii rrj cmi \ zie ij on(Kion cim \\

<m,'£?\KN. onduidelijk, verborgen, geheim, geheimzin-

nig; bedekt, niet opentlijk; onveilig, niet veilig

(vrg. (Knap en (uiaxi\2.). nn (t,n z nn oji iei\ duidelijk

zien, wel zien, iemand niet onzeker of verborgen

zijn, iemand duidelijk zijn. — ;cnii(Ei\ (poet. (hi ,£>n)

iets onduidelijk maken, niet laten blijken, bedekt

houden; ook zich verbergen, zich schuil houden,

zich vermommem. ckkhiiei\ of (Hii (Ki tri \ verDomen

,

geu, aan het gezigt onttrekken. — xrm lE)^ri\ be-

drieglijk voor het gezigt; gevaarlijk; iels verber-

gen; ook iemand bedotten. (Kii (ki taim ihi /j\ verbor-

gen , verholen, raken; zich vergissen in iemand,

zoodat men hem niet herkent of voor een ander

houdt ; door zulk een vergissing van een ander een

ongeluk krijgen. oiajiiz^niHiKKi iei n^ on n\ wordt ge-

zegd van iemand, voor wien niets bedekt of geheim

is of blijft. — (K/jtEyKEis of (kkei^e^ schemerend,

tusschen licht en donker, half donker; iets of

iemand niet duidelijk herkennen. — cki ternian n\

verborgenheid.

M,t/\KN. 1. een rond gesneden pisangblad, daar men

bij feestelijke gelegenheden het eten op doet, of wel

mee bedekt; en een lange strook pisangblad, aan

den rand van een onag:zaJJi gehangen, daar ieonasnz

ona-inziHiiiHifi mee rondgezonden wordt. 2. een gele,

roode, groene of purperen band, tot onderscheidings-

teeken om den hals gedragen door de mannelijke en

vrouwelijke beambten, die de insigniën van den

Vorst en de prinsen dragen. 3. tp. zva. cnixni?\

gordijn. — iuiiKEin)\ iets of iemand van een oji iei

voorzien; ook in iets een diamant of edelgesteente

zetten.

>-£?\KN. onduidelijk, onkenbaar {vrg. cuiiei\).— ,rm

iep (poet. on rep) 1. iets onkenbaar maken; zich

onkenbaar maken, zich vermommen; door vermom-

ming, verkleeding of het achterlaten van zijn ge-

woon gevolg, iets zoo doen, dat men niet herkend

wordt, bv. (ciruEircian-

O
(ClliaUKE)

O
s

7 o
trim (E

i

\ bv. urn ï aui

(cm iei ei (Hi/] \ arm iei asn oji\

C-") G) X .
7

{bii(iJ)<Hiij)fEi\ en (L,n (ei (un itii a~m (Ep\ £. iemand op-

wekken, levendiger of opgeruimd maken, bv. door

hem sterken drank ie geven, xrm (ei oji iri on <ni z \ zich

onkenbaar maken door kleeding. — (hikkiiei\ on-

herkenbaar worden door onder anderen of onder

iets anders te raken, bv. ihu oji (ei on (ói zeurt yiihii ?\\

'3ff
zva. a^KEiw — arm (luuep zva

(Ei rui <cni onzw ook sluipen, zich onder een troep of

in een gedrang mengen om niet herkend te worden.

oji .in <tli iei iei (ei hi(hii\ onmerkbaar gemaakt worden

door spreken , van iemands drift of wat er in het

binnenste omgaat.

(Knsi\ kn. een stut, om pilaren of paalwerk of iets

dergelijks regt overeind te houden; en eign.van den

getrouwen, maar koddigen pana-kawan van Pala-

sara , en vervolgens van de Pandawa ,

s
3
die wegens

zijn getrouwe diensten déwa geworden is. Hij wordt

ook nup-n ^ (Li (Ei genoemd en was de vader van

Pétroek en Nala-gareng.

(kkei\ Holl. smeer, zooals om de spil van een toiel

(ui (kin (rei (Ep zva. (U(HyirEp\

O
te smeren (vrg. ihii anrn <ru>n)

O CJ

na/ . .

(cm (&i \ iets smeren.

(Kirep Holl. gesmoord, iets dat in een geslotenpan

gebraden is , zooals tui ten on (un on xrn (Hmn \ gebraden

eendvogel. cmrpvi(Ki<ep gesmoord toebereiden. —
{umtep iets smoren, met gesloten deksel braden.

o S o / o
(ki (ej\kw.: (hi(ei\ zva. (in (ciiHii -jiion(Hn\ en (ukuuhti

1} II ^
:iv

li ' ,
-/"

o / / o X
(n,Hii\\ MHirEiajit^tHi^ spr.— (ki ra iep KW. zva. o-ji

(Ei\ en asi}(Ei?\\ kn. bedrieglijk, van een gezigt, dat
£Q

'

iemand ligt bedriegen kan.— rem ru rep iemands ge-

zigt bedriegen. — tui ih (ei nowp bedriegelijk , zoodat

men iemands gezigt bedriegt. Zoo >ru aai (ki aui rei ^i aa/i \
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o
i
ci\ KW. zva. o^(kjji\ aiasna^\ en mpEi rijnw \a.i

/ D . O
iei iyi(Hi\ zva. thii ei (hit oji (hii \ nri oji 201 oji 2 asnns en

co

(El^l PtLVV L^n ?\\

O
o ? t/\ kn. lieet, hitte, van liet lichaam uitwendig,

door ongesteldheid {vrg. oji ; i ).

oji&p kx. put, waterput. ^ )n»)niu\ naam van

een horizontaal liggende -put in de onderaardse/ze

gangen van het waterpaleis te Djokjokarta, met

vele gaten of openingen aan de kant, waarin men

zich zou 'kunnen verschuilen, i ? ei tli ei mi asn fa

c'ïn spr. — ran;ti\ iets in de put gooijen. ami ei

mi cj )lï\ spr. — oj}iE/inriiuin\ iets dat als een put

gemaakt is.

,o
ajjt&i'~n\ zie <Lmoj)nr)\i

O
i i art (Ei ni \ zie 7.7 ?) bj ttjw

^ O 7
(tjt'ntEJinrry of oji <n (si nrt\ kx. naam van een hoogen

vulcanischen berg in het oosten van Java; in de

mythologie de zetel van God Goeroe {van o.i en

n riip S/,t. soeméroe, de heilige berg Méroé).

ojj 'jm KN. verkwikt: zich verfrischt gevoelen; ver-

/ "j CY O O
kwikkend {vrg. iicip en 0Jicm\y. oJicmoji ciy

frisch en verkwikkend. — a:ni .- 1 > unvn un\ ielsxer-

kwikken. azm Ea^ajnanorntunnjiacnny zich verkwik-

ken of verfrisschen.

oj)t&)'rnM\ kw. en kx. koeltje, koel luchtje (Skr. sa-

mirana, lucht, wind).

O o •
7 .. o

o-^i ,t / ni asnp zie bij 7.7 11 vni\

oji &i0Jiq\ zie bij ooïtïojj^w

«.ƒ ei &k<m\ zie big i^i tiw

O o o . o
<M .

r
? H 0J1 n~)\ zie bij 7.in)\\

')
- •

7 ..

ém .•
ï ili\ of ?.ƒ // a'n KN. een kleine portie, het te-

genovergestelde van lii 1:1 jli en i

-l
oji ei e?\ zie b Ij LI (Bï\\

jftn^ <?ƒ oji tBiiazn asnij\ zie bij 0Ji(cnajciji\

<mj t).n\ 22£ flz) .ei cr\

<?.7 E7 777 7\ £Z£ foj 8v/J(L0 7117

"")_ o ^ o o

OJt'irj Eiirixrmnn/)^ zie bij v jjninnun
Ci o o .,..0
o^i Eiun(isn/i\ zie bij itKia^v isn/i\

oji ji i ii asn p zie bij [oji mi asn p

OJI <n hIE» Z 77 .CT7 2 ,7577 fj \ ~èg ^ {ƒ 77 7^ 7 ? 77 7J77 ? i,T 7 N

O O O
(K).Eini\ n (uh&huiojii)^ K7^7 7

\

naam van een resi-

Odentie en hoofdplaats op Java. — oji (STri «n ann\

O
fl^7 &)(uioj)^aanji\ Samarau.scsch.

O
*717 7_7 7; 7 Em U7

ovj^ naar Samarang reizen. u*<n art/nap oji (Ei^hxn

ihip een Hollander, die naar Samarang reist.

ji &to2i%\ o/ 7.7 E707.L7^- K.X. frisch, helder, gezond,

van het waas of de Meur van het gelaat ; frisch

rood of geel; verfrischt, verkwikt; ook opgefrischt,

lustig van aard {vrg. tnajhcm\ en in 777 ).

oji iii-vj I. kn. toebereid, gelooid leer; leer looijen

{vrg. hii r7 Min); leêren band van een boek. II. Ar.

cLcwj, hoorend, als eigenschap van God. asn tri) oji

iBiinTin\ leêrlooijer; werkman in leer; zadelmaker;

boekbinder. »JifE,i*moj)\ ^; cl^wj , hoorende en

ziende, als eigenschap van God. — ,viv >ei im ,p leer

looijen; een boek in eeu leêren baud binden. — ,?_7

77 ei hv hi p leêrlooijerij , leêrwerkerij , zadelmakerij.

.7.7 ei 1.11 7 kx. naam van een eetbare vrucht, icaarvan

het kleverig sap tot lijm gebruikt wordt.

II Cl 1,V p ZlC 7.7 LI 7.7) 7 \

ii:ii.)i] kx. even gelijk, Iv. van grootte of van

krachten {vrg. fcmanrmn en utajsi\). ana/iQJH&i

ni i,v\ niet te vergelijken, niet in vergelijking ko-

men. — 1 m ei hn\ iemand of iets evenaren.

01:1 i.iii of Ki :
-

1 in
ƒ
kx. niet frisch ruiken, duf, bv.

van eten, daar ecu luchtje aan is, of van de lucht

van een lang gesloten kamer {vrg. ei ei i\i f77). —
OJ10UI >C)1 1.1 1 Of OJI C 1 7.77 7,7 7 CU 7,7) 7.7 Cl H " 7V7 7\ KI.

,

Zie bij 7.77 .'7 7.T p
>

1
: i r.v

i

kx. drukkend heet, beuauwd warm; druk-

kende warmte {eigentlijk indringende en inwendig

verhittende warmte, zooals die veroorzaakt ivordt

door warme darnpe lucht; vrg. i 1 1,11 a en en i ïinii).

0.7 ei Kinm ei > \ de warmte, het warm opgeven, van

den grond, i.j cj i.iïhh >ii\ de verhitting van den

wijn. ri ei i.di,v en en ei hi p de magtige werking

van de deugd op het gemoed van een ander. —
(ciriEi.hii^ aan iets door indringing zich meêdeelen;

inwendig verhitten; drukkend, van de warmte. ^11

aicii.ii Kir lijden door de inwerking van iets. t.7)

i7.)n),7)7,7_)7jM/i\ gedrukt door de hitte, door de

hitte te lijden hebben.

(nojiin(Bi<Krïji\KS. 1. sprei, wat men over of onder iets

spreidt {vrg. 77 ili 77 ei >m 7). 2. ontbijt, ontbijten

{vrg. 7j 97 l? 7).

o . o
OJI Cl hll _77 .hl 7 Zie OJI El 7J7 1.1 p
O

(7^.7 (El 71 !KV (Lil (Hl 1\ Zie (K.1 Cl 11 hll LU hl p
^icihii\ kx. al het benoodigde; al het benoodigde

hebben, van al het benoodigde voorzien zijn; toege-
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rust (Skr. samdpta, voltooid, pk. Vrg. <ti<eo an\

O.
zich van al liet be-

noodigde voorzien. — tem fën on? an\ iemand van al

en zie (kjkesi m\). — fcm &ia<p\

O o
min

het benoodigde voorzien, nm oji feiogn onj^\ van al het

noodige voorzien; met al het noodige toegerust;

gegoed, welgesteld.

(Kj1(ei(M(ui(kjij\k., zie aJK&ia.m'-h'b

o
(KJifEiiunfaifKi/jsK., zie oJKEiam'-nw

cuitEiri ooi etui an/i of (ki (Ei ni ooi (un onji \ en oji di 01 om

(thi on/j of (ko (èi on urn (tin onn \ KN. verwaand ; hoogmoe-

dig, van iemand die zich veel laat voorstaan; zich

er veel op laten voorstaan, bv. een rijk man te

zijn (misschien van oJionnoi zorjajii\). omknoni^aii

en (un nu anji\ een trotschaard, hoogmoedige.

aji(Eioxijj\KlJi. ; <vm iei (ui \ (poet. on iei axi \) 1. zva. arm

o j. cy Q a CY a
(ui ,i77i n of iun ei mi iisn w l. zva. <n (in cei ~? t» n\

co J ca «SC. '

o o na o o
(iji(eioxijj\ amri(Ei axyi\ amri(Eiaxi\ en (kjiei axi anji\ zva.

a^iiuiaxi/i\ enz.— (kji beo axi ckiji\ een brandende lont. G-.

oji<eiioxi\ (K<i(EKixi\ of (ki on (Eu axi \~Kïi. diepe godsdiensti-

ge aau dacht, diep aandachtig gebed; diep aandach-

tig bidden (Skr. samddi, diep godsdienstig ge-

peins, diepe godsdienstige aandacht, door den geest

van het zinnelijke af te trekken en op het boven-

zinnelijke te bepalen. Vrg. (Eiah\ en <Eion\). viomi

cni(K')(Eiaxi\ met diepe aandacht den geest op het

bovenzinnelijke vestigen en bidden.

Cl a
(Ki rei axi \ naam va?i de buitenste poort van liet hof

van Batara Endra.

O a a
(K,l (El (1X1 \ Zie (KI (El (1X1 w

O a a
(K,) (tl (El (UI \ ZW (KA (El (UI \\

ojit&i on ihn\ KW. zva. 7iiumni\ (Skr. samb ddana,

een poort).

(ki (ei axi oa\ kn. voorgeven , bv. ziek te zijn , of iets te

kennen; veinzen (vrg. (Eioxxm\ oji oaji oxijis (Kiamaxi\

a a .

ojn (ui axi ^ixui oxi o en mi ojiojnojx). — on(Eiaxian\

/ a Sa
KW. zva. fjcxxsn'~ri\ en ajii oji om xm os: ojn

m

(kjijjw —
ooi (kixeioxi on \ geveinsd. (ki iei ani (Kji (Ei axi on asn arn ? \

geveinsde vrolijkheid vertoonen door de uitdrukking

van het gelaat. — arm fEiia on :ki\ bij iemand iets

geven. — (KiiiEiMonanji\ huichelarij.

;i(ftm of (ki ri (Ei ziaxi\K~w. zva. (kq cnmiw Tj.Sengk.

vier (Skr. samoedra). (ki <n <eji z

u

axi oji o$ * poet. de

bloedvloeijing van een vrouw, die de maandston-

den heeft.

voor

CK.KE

(kji(Exnoxiz(K/)n\K.
y
zie ojk&iojijiw

(Kj (El fTj 0X1 Z(KJ)fl\K., Zie (K.1 (El 0,10 W

(kji (ei axi om \ zie (k,i (Ei in a^ti \\

(ui (Ei axi OM \ ook wet oji ,ei axi om \ KW. zva. (ki arm ~~ri \ (ki

ooi aj asn ^vj ojn \ (Skr. samoeddja, geheele menig-

te, collectie). (iJi iei axi ojLiori :li onn\ het geheel, het

alles te zamen.

ojj(Eiox)o\ zie bij (kioxi/jw

O Cl
ikji (Ei asnn \ zie (k.1 oji (ka asnn

\

(KixEiasnji\ KN. mier (vrg. nitosi\ uuiosioJin\ mrri(èi\

{ooiajiooyi en "n oaji Ojin) ; ook naam van een soort

van roodehond, jeukerige huiduitslag bij kinde-

Ci Cl , n .

ren. (Ki(EifL9iosii(rLyj\ naam van een soort van klei-

ne mieren, waarvan de beet jeuking veroorzaakt;

en van een uit knapen bestaand corps pana-kawans

bij den Vorst. — (Lxei asii on n\ een jeukenden uit-

slag op den huid hebben.

O o -. o
(K.1 (El 0511 \ Zie (KJI QJ1 asn wO

o o
(KAj(&lilbll\KW. ZVa. (KllOSllOjhl iVl 01 0X1 2 on fl\

(ui (Ei lasiis eign. van een vorstelijken priester ; ook

van een zoon van Ardjoena (Skr. So emitrd).

tui (ei asn trui \ KN. stadgenoot, landsman. G. (misschien

van (Kiasn(n,i\ dus eig. van hetzelfde koord).

ikji cei 05ii oaji onji\ (poet. (K.i (ei osnfionji) kn. een term bij

het dobbelspel, als men met de drie steenen 4, 5

en 6 oogen werpt, xoat een goede worp is.

(Ki(Ei(i:i\K~$. een omheining van jonge bamboe. G. (vrg.

° \(K1VX).

(MKEi(iJi\ zie oJK&iajnw

(KjjiEKVis zie bij nfi(uxv>i\ II.

(K,! (ei >vi \ zie bij ri(KJiaji\ II.

(kji(bi(vi(hi\ of (Kji (exui on \ kw. en KN. zva. ojnojiriaxi

(MtEotviasnpKvr. de wolkenhemel. G.

(Kt 01 (El t [0X1 \ Zie (hjlfEltOXlW1 01 (El 1 10X1 \ 1^

Cl a . O
(K,l (El (UI IKilJl \K., Zie (KJKEfin^lW

(k,j,ei(lli\k~w. verdriet, hartzeer.

O a a . T .. a
(KjIieioxi im/j en (kiieiotli amn\ zie bij ck,i oi^i !Hriji\

on . o * . ,.. o ^

(i-ji (ei (nji\ zva. (Kj(ExrL)\ zie bij (Kjiaxiw

ccy ... ncy
ïKJi tFo.LTi ajion/j\ zie bij (ki oji \\

(Kirn<Ei^i\ Ml. toereikend, bv. van middelen om van

te leven (vrg. (kti(hii ojin) •, kn. uit, van een kaart-

spel. — aznirrifEi^iMLTX. iets in het voorbijgaan mee-

pakken; door een zwaai met de hand iets raken;

ook iets afstooten, afweren, afpareren; fig. iets

afwijzen, van de hand wijzen (vrg. <cmun%\). a^i

31
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(KI <Y\ (El (Ui KI El-^1\

rn (Si —7 .ki ki nn elkander van zich afstooten.

oJ)(n(EJi(ui\ zie bij (nmiajiw

ffj?(E«~y.NKN. naam van een wilden loom, waarvan liet

//out tot brandhout dient en om er gereedschappen

van te maken.

ttjji&i-jt^ kn. eed, eedzwering; een eed doen, zweren

(vrg. ajtajiosn\ en ajn ,ei\). — azmsEn--Ji^\ iemand

een eed afnemen, beëedigen. — (crn(EJi-Ji?(un\ mv.,

en iets "beëedigen ; ook zva. ccmcui aswtas iemand
^
ver-

vloeken. — (art ,ei _j .? (L,rt Ti ihii \ iemand een eed la-

ten afnemen. — (ui(kji(eji-ji%\ vloek; eed. — njiano

aai-ji%\ het afnemen van een eed.

iui(En-uia<ijj\'KN. benaming van een soort van vaartuig,

zooals derooverspramven; sloep, boot, groote tnasn

tn ten ? \\

(K1/)\K. 1.-i^ tiiajij\ 2.

O
oj) (ei ^i !hnjj\ kn. iets bergen, wegleggen, vooral voor

later gebruik; geborgen of weggelegd, bij zich in

huis hebben, zoodat men het in voorraad heeft

{vrg. miuiasnn). tui (ei -1i op (in \ een geheim houden,

bewaren. (Ki(EJiZiaa^(a.i(rvi\ heimelijk ongerust zijn.

— ton (E/i .^i tmjj\ iets bergen, opbergen, wegleggen

voor later gebruik; iets bewaren, sparen; iets ver-

borgen of bedekt houden ; iemand, een arrestant,

voorloopig in verzekerde bewaring stellen of hou-

den. — on (eji -ti ihn \ iets bergen, wegbergen, om

het te bewaren; iets sparen, besparen, opleggen;

spaarzaam; bij of voor iemand iets bergen of be-

waren; iemand, een arrestant, voorloopig in ver-

zekerde bewaring stellen of houden

ring gehouden wordt; wat iemand bij zich in huis

in voorraad heeft; iets heimelijk in het schild voe-

ren. — ojkwi ei ^i >q(Ki^\ bergplaats, kist of kast

tot berging; bewariug.

(ki,ei-^imi\ kn. algemeene benaming van eenige soor-

ten van krissen, wegens de vorm van het versier-

sel onder aan het lemmer , die voor een teeken van

3 1
.11 (I .JJ H)

aa/i of ki .ki £7 ^? hj ,hi /j\ wat geborgen of in bewa-

O

O
L
7
o

ieiji\ naam van een bijzonder soort daarvan.

(kjj(ei-^i(ht\ kw. een weg langs een ravijn. G. (icaar-

schijnlijk hetzelfde als rix.12 (ukhi\).

O o . a
(KI ,£7 —llhn\ Zie (KI E 7— 7

/J
hl ^

(K.1 (El (LI (Hl (Hl pKD., zie bij (KKLlThlW

(K,j(Eii^i\ kn. het met den voet raken door er snel bij

langs te strijken (vrg. ajniEJi^Ji\ en ajicrrh\). ki

iEa-jnnasmnjiJi\ de afstand van 't gebruik van de

rijstvelden van een loerah-tabou aan een nieuw be-

noemd hoofd, na de betaling van het bëkti-geld.

—

,o77,&?-~7\ rakelings langs of over iets heenstrijken;

iets raken of tegen iels aanstooten door met den

voet er snel bij langs te strijken, miw.ejjmmj

mïi\ spr. — oji(&i-ji*h<hiji\ iets daar men door er

langs te strijken iets anders meê raakt of aanstoot.

(ki ei -^mi op 3?> mi n\ met een hand of benedenarm

een ander zóó een indice (aanduiding of wenkje)

geven of iets willen aanduiden.

7.? t?_7\ kn. een smalle sléndang, meest van zijde,

die gedragen wordt door de dienstbare vrouwen aan

liet hot (vrg. (kke,i\ en (kji (ei~j>\). — ron^^^iN

over iets, zooals een rek, stoel, kapstok of schou-

der van iemand, iets heen hangen; iemand tijde-

lijk iets opdragen; iemand tijdelijk met iets belas-

ten; hem tijdelijk toevertrouwen, te besturen, te

beheeren of te bewerken geven.— i:m <e.i^mi «i ,hii \

iets over iets heenhangen; iets tijdelijk opdragen,

te beheeren of te bewerken geven aan iemand;

iemand tijdelijk onder het bestuur van een ander

stellen. — o*ji(e/i tm -ji\ ergens over heen hangen;

tijdelijk aan een ander opgedragen, onder het be-

heer of in handen van een ander. — a-itEi^mi

(Hin\ rek, lijn of kapstok om er iets over heen te

haugen; wat tijdelijk aan een ander opgedragen

wordt, ui ,
ki ni Ki ui _. // oji ei ~ji ii opn of i^ <"n asn tui

ki ~n KKEi-^mi (hiiK spr.

qji(Ej1~-i\ kn. een sjerp of lang breed lint om het lijf

over het staatsiekleed van de prinsessen en van de

danseressen van den Torst, waarvan de beide ein-

den naar beneden hangen (vrg. ikkei^i\ ennji&S).

iemand een sampoer aandoen. (Een,077 El^pl
~)

ander zie bij idei-^i). — ik.1 ei ~yr> (hn/j of öji

tEi~ini:hii\ met een sampoer gekleed.

tui n EJi-Jil kn. ; ,o77 tn(Eii-Jiz\ uitbruischen , uitgudsen

(Vrg. (KI 77 (El r~7 Z (1511,1).

ki ek^kw. zva. ?7:^?<r7 1£7-~7&o
/

fl\ kn. ter zijden gaan

(vrg. (ki (&i~ji\). — (cm^i~i\ (poet. ki sei ^i\) iets

met den voet op zijde stooten, op zijde gooijen,

wegstooten, van zich wegwerpen of wegslingeren.

hii,Ki.Ei-^i.i8?Li^i\ overal verstooten; verslingerd.

aji (tvi £11 a?i ei^i\ vruchten, die ter zijden uit over
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den grond groeijen, zooals komkommers en me-

loenen.

iki,ei^i\ kn. met een verlamden, lam neerhangenden,

vleugel (vrg. ni(Kiri (&i-ji\). — '(cm<EJi~Ji\ de vleu-

gels laten liangen. (&iTnafnoJi(£i}-~Ji\ benaming van

een bijzondere wijze van het te droogen zetten va?i

de padi, en van een dak te dekken.

viajnn(Eii~Ji\ kx. lam, verlamd, van een arm of been,

door een slag, rhumatiek , lang zitten, enz. {vrg.

o o/ „

oji i&i~jimï \ of oji<Bi~Jiaa\ kx. volkomen, volmaakt,

volledig, voleindigd; ook volkomen hersteld, volko-

mene herstelliug
;
geheel weggeruimd, volkomen op-

geruimd, volkomen zuiver; heilig; ook zva. (kuki\

verdelging (Skr. sampoêrna, van po ér na, zie

(i.jihn\ Vrg. (zi.run\ mnsi~jj\ en ajio^iarnn). — vnn

<E.i~n
i

<M»rn~,'n'ntK7i\ iets volkomen maken; een voor?

nemen volvoeren; iets volkomen uit den weg rui-

men; van alle smetten zuiveren. — imn oji (&i ~jimi

ihi/)\ volmaaktheid; volmaakte heiligheid; verdel-

er»

O o

o

gingsmiddel; (achtbaar. G.).

zi r_i asii /j\ kx. piepend geluid, gepiep; ook het

bekleedsel van een jong sirihblad. — oji ei ~ji

asnasi/p een in de vorm van ajicwujiasnn gevouwen

blad of papier, waarmee de kinderen, door het

tusschen de lippen te houdeu en den adem in te

zuigen, een piepend geluid maken

asnn\ op die wijze piepen.-— asniKQKi(Bi{~Aa^\ een

algemeen gepiep.

dini iziu^iz asn n\ kx. spuit; lavamentspuit {vrg. oji

nri(Zi-~iZ\ (Ki nr> ,zi _? z nri nri z mi ,i en (K9tntzaKJiz\). —
turn rn i&rujii tisnn\ spuiten; uitspuiten; iets, zooals

een wond, met een spuit spuiten; inspuiteu; be-

spuiten; iemand een lavament geven.— tcrnoncain-jiz

asn\ mv. — r&m<n(zn\~Jiiasn<na<n\ met iets, zooals

vuil water , spuiten. — ajirn(&n-Jïzasnaaji\ een spui-

ting of spuitsel. fnni2.ü7 r) ei ^izuii aap twee

spuitsels.

O O
(KI Y) (El ~7 Z 7? Tl ? (Ti» fj\ KN.; 077 77 (El —1 Z Y) 11 2

0511Jj\
ZVa.

turn (Einn ,757? n\ stralen, stralen schieten, glansrijk te

voorschijn komen {vrg. i_i 77 ei ,-_? ? .ui/j).

O
ojhe,i(J}>\ kx. klanknabootsend woord voor het gesuis

van een snelle vaart door de lucht 1 ^"HP
en (K.iki\rni\ met een snelle vaart door de lucht

strijken, wegvliegen, zich heen spoeden, aan ko-

men vliegen, bv. van een vogel of van iets dat met

kracht geworpen tvordt.

fl^Ti^f-JmKX. een aan beide einden opene buis, pijp,

pijpje of koker {vrg. ojim 01 ujtz asnji) ; een blaaspijp

om het vuur aan te blazen {vrg. isrirti oji-^khij)
;

een verrekijker {vrg. ni tasnzrn oji z \ ). 01? cnrh ki rj ,zi uji z \

spr. — cchi/ntsiujid\ naar iets met een verrekijker

zien.

(ki Ei—i Km /7\kx. gelijkloopend, van lijnen of zich be-

wegende voorvjerpen; even hard en in dezelfde rig-

tiug, gelijkop zamenwerken, in 't zelfde werk even

hard voortgaan; ook zva. ajiaji»mn\ J. {vrg. m
Ei^ihiij). .tji? ki (ei ^1 Knn\ een druk algemeen

gevecht van allen om het zeerst , de gewone afloop

van een gevecht bij dje wajangvertooning tegen het

einde met het aanbreken van den dag. — xrm (zi ~?

(7V7J\ met iets gelijk loopen, er evenwijdig mee zijn;

even ver uitsteken, gelijkstaan, er bij halen, gelijk

komen, inhalen; tegelijk voorvallen. J.

O
aJi(Eii~ji<Hn/i\ zie 0^1 &ji 7,1?/i\

on kut) ei -iz hii ?\ kx. nauw, bekrompen van ruimte;

een bekrompen woning, enge hut; benauwd; in be-

nauwdheid, groote verlegenheid (vrg. ojioeji ~ji afnji)1';

een gemeen soort van tabak. — vimnzri ei—izioiji\

in het nauw brengen, wi 77 7-? z <?? (ei -7 z .7,-77 ? > in be-

nauwdheid geraken; in 't nauw gebracht.

7.7 £7 — 7.7,17 \ KW. ZVa. (707 .7x37 N\ Opr. Zie bij (KIK 11 \\

o n o
(KI 77 £7 —7 7,17 \ KW. ZVa. (UI ILCI \ (7577 ITL1 .7,17 ,7 \ (UI 77 .^77 7,17 \

a a O OukMUN en (Li (mi J3^ — (7(i 77 £J ^? (7,17 \ zva. 3,1

Q O O O
(ïuKhmn en <ekuiiwi^\\ — on ri (E 1 ~7,jonhn \ zva. (ei

o
rn .7.77 7,^77 7V1 \\

7jeu),ui\KN.; anrt (e>i -Ji<wn\ iemand berispen, aan-

merkingen maken, het onbetamelijke van zijn ge-

drag onder het oog brengen.

(KI Tl (El -^1 (ld 1 Of (KI 11 El-^.1 (Uil 7\ KX.; 7177 rn (El ^1 IC1 7 of

7_77?7?7 £7—?7i? fi \ tusschen een werk in iets anders

verrigten; iemand meê in een zaak betrekken, hem

er meê inhalen {vrg. mn ?? e? 7577,7 en ij ui i] EKunjj).

O O
-7 7

meê berispt worden, een veeg uit de pan meê krij-

gen. — Kiri (Ei^i (in Ki/p wat tusschen een werk in

nog anders gedaan of verrigt wordt.

Ki ei-Zuuiki\ kx. voldaan, afbetaald, van een schuld

of het verschuldigde {vrg. iritanzaiin). — im.EiZi

ash\ een .schuld voldoen, afbetalen {vrg. innip);

31*

ten (KJi <n <&i ~i an /i\ meê in een zaak betrokken raken
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(ki <ei ~^i ,ibii n\ ->) MOT-©Ï~<1

ook iemand voldoende ondersteunen, voldoende in

X o
zijn behoeften voorzien (vrg. arjaxi^i^).

<JGW£? -isvjrtN 311. tijd of gelegenheid hebben, in de

gelegenheid zijn, zva. uncun\ oii?r»z,t?}\ en &o> xn

O O
frjon (Ei^iasnn\ zie (Kirt iei-ji xcia\

a O " _ o n ^ O
(kkei~i asnn\ KW.; nri (Ei-^i osiiji\ zva. (in (Ei —7 asnj)\ \

o O ' O / o a„
\ *T) (E'l -^1 (ISll -77 flsS n,i (Ci asn

(. <m ïni _ // .C77 wi \ s^r.

O
»~7 (£7 -^l asiiji\ KN

.

z£<z. (cm (Ei^iasii/i\ ook kw. £##

C") 1
z##. on (ei -~i iini /j\ en

th xli w \ ?_ƒ ,?C7

ani ^A»n(&i ~Jt asn/js de poedak-bloesem , i» ^ sc//^

z;<m <^<? kelkblade?i gehuld.

oji (Ei ~? «s>}\ ei^». «ök <?£» fabelachtigen grooten vo-

gel, zoon van Garoeda , oudere broeder van Djata-

joe (Skr. Sampdti).

O
zva. (Ki ici ui \ ni,Eiihn\ en oji ickkii \ (SkrOJI (El (LI \ KW.

samdpta , voleind, voltooid, afgedaan).

oji(&i(Lpasti\ kn. page van adelijke familie aan het hof

(van (ui(Ei\ gelijk, en xi\asii\ omdat zij niet alsge-

toone panakawans , maar als poelra's, beschouwd

en bejegend worden}.

oji rei tui vi (ui z(Hijj\ KD., zie bij oji ajioiiw

ojif&i Si rrvi n\ kn. bout, bilstuk, van een viervoetig

beest {vrg. <mo <eji .ji arui anji Lij (uniEi^irKiA. ojigeji-ji

O
axi,xn\ ham.
co

't,

<cm iei ~i ruri\ de bout afhakken.

ruji\YM. af, afgekapt, afgebroken , afgescheurd,

afgewaaid; afbreken, afscheuren; afgebroken, afge-

scheurd worden ; van een tak van een boom of lid

van een lichaam (vrg. asrichiixiji en oji icrri asn n)

;

fig.
gefnuikt, van iemands raagt. — icm &i-JKnnn\

iets afbreken, afhakken, afscheuren; een verhaal

afbreken, azm oei ~ji ax.iom ah xi ihi oji asn <ti anri\ iemand

de beide armen afslaan, voor iemand van alle magtDo :)

afgebroken of afgehakt stuk; arm van een rivier ;

berooven. — on (Ei -ji aw

fragment, van een verhaal.— oji asn oji oji (eh-Ji anagr
overal met lappen er afgescheurd, van een kleed.

o n
(Ki rn (El ~7 iru

/]
\ tuin rjiEa- ,i axr.o en ann il ei ,_ i iir

oji een ^ji aruin\ enz. maar van kleiner of teerder

voorwerpen, zooals takjes of bloemen.

(j(Ei-~^i(n,i/j\K^. I. stop, prop, kurk, zooals van een

flesch (vrg. (kkkitvijj). 2. propachtig, rond en dik,

van de kam (rjdjiiicni) van een haan. — qcjiiceji-ji

at is iets stoppen, digtstoppen, met een stop of

kurk digt maken ; ergens een prop in doen ; een gat

meteen stop digt maken. n.iKKfj ei tini,%n/j\ ver-

stopt geraakt. — a)!Ei,Ei!ii.7K]/jy beuauwd, toege-

nepen, van de keel, maag of het hart.

(nojiin(Ea^Ji2injij\KN. 1. naam van een fraai)'en bloem,

die in de bosschen gevonden wordt; in Bagelen,

naar men zegt, zva. (hrn ,Èi asn inh w (2. zva. (ki.eiSi

(TL1/J\ J.).

(nojit (Ei-^i.iTip kn. een kleine huisjesslak (vrg. otaoï

aji ei-Ii iu^kx. moê, verdrietig, wanhopig, ten ein-

de raad, het niet meer kunnen uithouden, door

verdrietelijkheden , mislukkingen, terging , enz.

oji(Ei~Atnji\KN. voorspoedig, bestendig welgaan; meê-

loopen, voorspoed hebben; voordeelig, goed voor-

uit, gaan; voorspoedig groeijen.

.k) .ei -i-hu j\ kn. iets korts om mee te slaan, zooals

een pantoffel ; een korte knuppel, kleiner dan <l,i

mm (vrg. (nojitvjapz), — ,o« iei^i kii,j\ iemand

met iets korts, dat men in de hand heeft, slaan;

ook iemand met den rug van de geslingerde hand

een slag geven. — (cmisi~Jiafn\ mv.

i i c/^jj^n kn. tegelijk met zijn tegenpartij vallen of

sneuvelen in een gevecht (van (ki\ en (iji>\).

')
j ei ^j j>-. kx. beteuterd, beklemd; van vrees, angst

of schrik bevangen; beteuterdheid, beklemdheid.

<ki ei uin<niji\ zie (Ki ri Ei—i tuin (hi/j\

v -i o o
j.nj ci^iiLHhny (poet. ,kiei -zJ/l'My})- 1- KI. van a^ihn

irti.i of (KiiiKrp (vrg. a_izn). 2. K. van nq(hrmnq(u:i\

iihn? en rj voornaamtcooral van de liceede per*

soon. i^i rn ei ^.i xii,%i 'in.ei i\ de voeten van den Vorst,

dat is de Vorst zelf, Zijn Majesteit.

(Ki(Ei-^inKi\ of(Ki,Ei~^iKi\ eign. van een Bagawan

,

Vorst van Bana-kling
,
pleegvader van Sindoere-

dja, in de Brata-joed'a-djarwa.

(ki ei^i )jo),i\kn.; znm ci^i jxiii^ tegenaanslaan , aan-

klotsen, aandruischen. G. (vrg. (hiiojvkii^ en (ki

ik ïvicEfi-Jini <hti fi \ kn . ; xtiii ai (E i-Jiftt ani /i \ tegen iets aan-

kletsen, kletsende aanslaan, imi (Liri cei -~jni ooi ,p be-

kletst worden, een klets krijgen; iets tegen zich

aan gekletst krijgen, bv. een golf.

(KiiEi -pjirL/yiNKN.; <cm CEJi-Jtnanjins zva. canon (Ei ~ji\ van

(KiaiEi^is G. (vrg. (m.Ei^ififruji bij asnvf(sa^JiarM^).

O O -

(ki .n iEi~i znrjxu 2 \ kn.; (Knrncsn-JiZ'najkJiiaziBOjp wagge-

len, slingeren, waggelend gaan, van ouderdom,
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zwakheid of beschonkenheid {vrg. ajinarnznnajLizxn

(Kin en )).).;7iui?T)M/?).

Ki <<->-/ mn\ kn. stomp, stomp van punt, daar de

punt afgebroken, of afgesleten is; van het hart,

stomp, onbevattelijk, zich. niet weten te helpen {vrg.

Hii(£i<njijt\ Lj >n iisnj>\ asn i&i-^iirnji en ajnt&iZi ^V))-

)

->

ƒ &j ^j mi\ zie ojiajioaiji\

jj,£) J/\kn. naam van een boom, de Sapan. unimiLOJi

(en~Ji\ Sapanhout, waarvan een verfstof bereid

wordt.

flj.aü\KN.; itrm ceji-ji \ {poet. <kï/&ï-J>\) op zijde wij-

ken of afwijken j een zijpad inslaan; ontwijken; van

een onderwerp afwijken
; fig. bv. van het regt {vrg.

oJ.h»\). — ïcincBi~Jia5i\ voor iemand op zijde wij-

ken: iemand of iets ontwijken. %a uim uï \sn wi trn

iki ei Si i?i \ spr. — ?iti eiSi\ op zijde wijkend,

niet regt uitgaande. mnancGntui {of «map) o^iiei

!)Ji\ spr. — (un&i Ji «n aan\ zijweg; zijtak vaneen

rivier {vrff.iKJKunasnaan). act trut an ^a(&i -ji «n «tan een

zijweg, zijpad; oo/t hijpad nevens een weg. — oji

<Hi(EJtJïi\ een langwerpige groote vijver of waterkom

{vrg. vi) n> Si ltmA — // ?;»/ ?l; £? J>\ (^oë£. */7

( n —
»u«Ji\ of maruii&i-Jt\) op zijde, niet regt nit,

gaan; een zij delingsche rigting nemen; wijken, een

andere weg of andere weading nemen; afwijken;

ontwijken; fig. van streek, van de gedachten.

cki ei Si\ K.x. naam vaneen dunne ronde zeeschelp,

een oesterschelp , die veel op paarlemoer gelijkt,

en die wel eens voor glasruiten in lantaarns ge-

bruikt wordt {vrg. ui *jj>. ).

a i &i_JS kn. , .muo.m|\ KL, i. iets, zooals een

hloem of takje, dat tot sierraad boven de ooren ge-

dragen wordt. 2. een oorsierraad van doorgeslagen

leer of goud in de vorm van een blad of vlerkje en

met snoeren hehangen, dat door dansers en dan-

seressen gedragen wordt bij theatrale dansen. '6. be-

naming van een ophrengst huiten de gewone pacht,

in geld, als de gewone pacht in natura betaald

wordt, anders omgekeerd , en meestal minder dan

de gewone pacht. — vitjei^Ïkis iemand een soeni-

ping hoven het oor steken. — cem ei „ "n 11 kii\ iets

tot soemping boven het oor steken. — (uiojii&i ^ï\

wat voor soemping huiten de gewone pacht

wordt opgebracht; bv. ui asn uuui &?_,i"\\ — cuian

&i~Ji\ naam van een krijgsvolk, waarover in vroe-

gere tijden een Toemënggoeng als hoofd gesteld was;

ook de uiterste grens of rand van iets, de vleugel

van een leger, ajt wei ao oji (Ki(en ^Jl\ titel van één van

de vier buiten-wedana s.

a i eiSi\ kn. verminkt door dat er iets, dat er aan

uitsteekt, af is, zooals de tuit van een kend'i, één

of meer vingers of teenen van een hand, voet of

poot, de top van den neus, de bovensnavel van

een haan. — cltjti iei -uj,\ iets zoo verminken.

,ki £?l<\kw. zva. anL«r?\ {Skr. sdmadja).

•Kil E/J«g\fl\K"W., Zie OIJ (K1K<\\

o
cki &?n\KW. zva. !KiiE,i\K., zie miiciw

i .j rj.pKW. 1. zva. <najiza^Jij\\ 2. zva. (K.iricuiw

noji2(EJtij\ KW. 1. zva. (u (vi (Ei ~m asn ri tu\\ arii^\ en

ojioiti^ {Skr. saumja, zacht, vreedzaam, beval-

lig, van sóma, de maan).

9Jtienajui\ 9Ji(sa(LM\ of oji(ejhuui\ N., m ei ri ici z cki n of

(Kn (si on &c\ z 3^1 n\ k., belofte of afspraak om op een

bepaalde tijd iets te zullen doen; vraag of verzoek

om uitstel, bv. va,n betaling , tot een bepaalde la-

tere tijd; tot later uitstellen {Skr. samaj a, tijd,

termijn, overeenkomst , bepaling. Vrg. ak*sz\ ennjn

m^n). — icm oeji hm*n\ inn ei r> xoz zji ^i\ iets tot

later uitstellen; voor iets verlof tot uitstel vragen;

voor iets een termijn bepalen. — tui tan tuui imn\ (Kji

ci)|i.^k)jw|\ met elkander een afspraak maken;

zanien afspreken. (tJi (&i a/w on <tn\ een dag met elk-

ander afspreken.

D
^Kl El lil \ Zie KI El.liUlW

7 1 El lll\ Zie KI El.hllW

x)/]i\KN. 1. zich verfrischt of verkwikt gevoelen {vrg.

(K-iiEiJsi^ en 0Jicm\). 2. verspreid, zva. a~jtt£fiazn\

en (i&^asn^ {vrg. ^}^)-
ui ;jr\ kn. zich naar alle kanten verspreiden of ver-

strooi] en; naar alle kanten tot gruis uit elkander

spatten {vrg. ihjit&ins 2.).

{Ki,Ei{jK7i]\ kx. juichen, van vreugde het uitgalmen

{vrg. <Kjn\ ,1^1 ei,i\). a.i ej,i hii ,^i, ei i hii p aanhou-

dend juichen of vreugdekreten aanheffen.

or> on
i.i e> jhii 3\KW. zva. .-Kihii n_i i\ Kii vn hii p crnucrtajin\

iEA iriii • «?^j ei oji\ en oji ei ;i w

>/j fVrKN.; ki Eiii(iji(Ej[i\ huiverig, twijfelmoedig, met

een kloppend hart {vrg. (unètaJiièts bij ojix&i\).

iKn<&i/j\ en aJi(EiiaAii\ zie bij utnw

D / j, /
7

.. /
KI cl El\ 0/ 1 1 El E)\ Zie OIJ KKE1W
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Mi?e2(ro\KW. naam van een wapentuig in den ouden

tijd {misschien verb. van amoga, naam van de

speer of schicht van Vorst Bagadatta, eig. niet

missend, pk.).

(ki Eicmasii/j\ KN. verbastering van f&iajicrnasnn^ en

dit van (&kkj)W/i\ Ar. &^\*h,^, masgid of mas-

djid, moskee.

o / a O /. o
(K7{£i\N., oji(Oi\ a<n auinjut aoji of xm iu xn on /t\ K. , en

tegelijk, tegelijk met, van iets dat tegelijk met iets

anders gedaan wordt {yrg. xikei\). otuiceii arnoji <&i

(E/i xn (Ki n\ al loopende eten. (ckki(ki rei xni xqasiin\

sirih kauwen en tegelijk rooken. — on&nKN: iets

tegelijk met iets anders, of onder iets anders, ver-

rigten. (nxJii2ni,hiiftn(Kixn(Ei\ liet kan {of mag)

niet onder iets anders (als bijwerk) gedaan worden.

gaan en tegelijk

^(Eixmj\ zie bij (tJixmn^

.kieij\ kn. eerbewijs; eerbiedige begroeting; bewijs

van eerbied van een mindere jegens een meerdere,

door de tegen elkander zamengevoegde banden zoo

naar bet voorboofd te brengen, dat de toppen van

de duimen den punt van den neus raken, ali ei ?1 co 1

a.7in\ gevj. oji(&kuvi\ ook (KQrEiin\ U-odsvereering,

eeredienst; zijn godsdienst verrigten, bidden, zoo-

als in de moskee {vrg. xii xm xo asii n en xtixi xm(a\).

O » O O O o
w

. . .. f -)

(Ki (Eijïkkkii (Eli en (ki ei ?im xni\ zie bij (KixnuEi/j

en (unffojw — ccrn<&i?\ {poet. (hi/ei?\) iemand

eerbiedig begroeten: een sëmbab maken; god ver-

" ds.

C1U1 (El (El -~1 ^ (Kil (KI (El UI *-"!)M (Hl CKlj

{of onderwijl) met elkander praten, {xn nri xn i urn ~/n

rn Kii x i hii asn (bii n ki ki (e i ri xn i r> -e i ri xn xaa.ii mi xsii $ \

naar prëkoetoets luisteren onder bet gebruik van

een kop tbee. Een ander (kikkiei zie boven. — (ki

(ïi(ehkii of (Ki i > ïi ; i hi i\ en gew. a^i 11 (ei an/i of (ki

jjnfiwh wat tegelijk met iets anders verrigt

wordt; bijwerk; ook tijdkorting, tijdverdrijf. (Kiiit&i

(hiji\ ook wat voor de scbijn gedaan wordt, terwijl

men intusscben eigentlijk iets anders doet; onder

den scbijn van. — oji ij ,ei urmns iets dat zoo voor

den scbijn gedaan wordt.

cm<Ei\ ook wel cmiizi2\ eign. van één van denegen

hoofdgoden, een zoon van God Goeroe {Skr. Sj am-

b-oe, naam van Siwa en van Brahma. Een ander

oji ei\ zie bij xn ei\).

d^i.ei\ verkorting van xmnEiw
/co J

{ ca

oji(ei\ kn. 1. een soort van weverskam, een lat met
[ca

twee schuins ingestoken naalden, die op het weef-

sel gelegd wordt om de schering strak te trekken

{vrg. crnari/j). 2. de roerstut op een vaartuig, een

schuins vooruitstekend hout , waaraan de roerpen

met een luds is vastgemaakt {vrg. k/kik).

sj.-einkn. pit of lemmet, toaaraan een kaars of lamp

wordt aangestoken {vrg. (unaji(imaj)\)-; bet eene

met kruid gevulde einde van een voetzoeker, waar-

aan deze aangestoken wordt. — (kixiei? m|> zund-

gat van een geweer of kanon.

xi>kii(ei\ eign. van een zoon van Kresna {Skr. Sam-

ba, naam van een godheid. PK..).

eeren, aanbidden, bv. xnn ei > ixni ? x,ri rti \ afgo

O
t. (Cl :Kbeelden aanbidden, tüi ei s xi axi

c*v ii e (

,£? f/;\ poet. zva. (fa (Ei ?\\ — oom <e/i umi otï\ tot beil
co '

y av ca

van een overledene de door deze verzuimde gebeden

gteu. — oji ènnien %\ of (UKhq<&iq\ bet eerbie-verri

O
dig begroeten, enz. — oji pi e i^xikkiji (voorwerp

van eerbiedige vereering), hooge, vorstelijke titel,

vroeger wel door vorsten gevoerd, en later zoel

door den Forst verleend aan een in graad van

bloedverwantschap boven hem .staanden prins, bv.

aan een oudoom.

Oyjfij.KS. zva. x)bi)Ei)\ J.; vermeerderen. G. {vrg.

aj7HEip\). — cm ei?\ iets op nieuw batikken; iets ,

zooals een verroeste geelkoperen pendok , weer als

nieuw oppoetsen,

tikte stof.

ii e )?xn(Kii\ op nieuw geba-

1 . , .. o
oji rn een tmjt\ zie bij ki tiw

7.7 77 El? hll\ Zie bij -7 1 f?\\

CV O
(ki~ei\ ks. een scbepnet met een langen steel {vrg. (Li

/ . > i
ojhhhji en 77 ki ri i ? ). ki ei xn ri ixi ki fj\ naam van

een groene glimmende vlieg , een soort van Spaan-
-)

scbe vlieg. x.i(ieilii\ kn. naam van een klein
co

vliegje, dat 's avonds iemand wel in de oogen

r>
vliegt. cin ei\ door de lucbt vliegen, zooals een

bliksemschicht ; op iets aanvliegen, zooals eenroof-

vogel op zijn prooi , ook van een bliksemschicht of

donderkeil {in xxi xi i) , die ergens inslaat ofiemand

treft; op iets aanvliegen en weggrijpen; met een

sambër visscben. .r777 hi xn ri xxi ihi/i\ glimmend groen,

e/ cy
gelijk een Spaanscbe vlieg, xnm iei itiii iei \ aanhou-

dend door de lucbt vliegen, van bliksemschichten.

ry . . . cv q . . . , , ,

o?7 ei t> \ iets m de vlugt
co c\i~hi ei\ po'èt. het

opnemen.
CY

xixofi ei\ bet door de lucbt vliegen, enz.
et f co
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o? -?? tsn en x?

:?;j t>\ kx. wat met den mond gespoten wordt, vooral

ö?/i «fo geneesmiddel een wonderkracht uit te oefe-

nen; liet met opene en natte bek blazen, zooals

van een eend of slang (vrg. ki ?7

s 1 /

5/;;-. met anijs (of venkel) bespoten (wat een scha-

delijl e uitwerking moet hebben), vcn^rimasnKKi^a

t/Diuxjn een klein rijk, dat geen vorstendom-

M 7-7 £1 7-7 <

C7 dq Cq

troffen door veler vervloekingen, 77? lj vu -~i ei

«i imzooi > rij ;.ƒ bw ^=9 e/\ van een altijd gezond ge-

blevenen, en van een ondeugenden jonge.— irm ek

(poet. ao ei ) iets met den mond spuiten of uitspui-

ten; met opene en natte bek blazen, zooals een

v 5»
)/o/

Bv.1 £7 7.7 £1 J.7? UCÏ KI
ƒ

men onder zich beeft, kv tn Ki ei Ki £> l?? kt j

eend of slang; fg. iets beletten, tegenhouden. —
iïn tzi-~t>\ iemand uit den mond bespuiten. — r'm

viinihn met iets spuiten of bespuiten; vuur uit-

spuiten, van een vv.urspuwe71d.en berg; iemand la-

ten bespuiten, door spuitiugen laten cureren.
1

ei .i spuitende; spuiten, uitbruiseben. — vi .vu

unt/ van alle kanten uitspuiten.

éuivfi n kx. mauziek, .van een vrouw 3 die geen man

kan zien, of zij wordt dadelijk verliefd.

a :> - 7 kn. woekerplant, kliingewas, op de bast van

hoornenen takken (vrg. kii r? y in in ui j); de vee-

ren aan de pooten van kippen en vogels; bladen,

zooals van bolgewassen , die onmiddelijk zonder

stengel uit den grond voortkomen; ook naam van

een kinderspel met sawopitien of steentjes, vu iu

Eï_b*<£ï> een kip met veeren aan de pooten. ki ei

oji*a\ bet borsthaar van een mensen, tui/sasn ei

Kt ei hi\ kx. ligtzinnig, niet ernstig , niet met ernst
ca ° ° °

en nauwgezetheid; achteloos, slordig, in zijn werk

of wat men te doen heeft; slabakken; brutaal uit

ligtzinnig gebrek aan eerbied; gekheid maken; jok-

ken (het tegenovergestelde van vu ei hii). — .077

((&tm.9fr\ met iets ligtzinnig, achteloos, zonder

ernst tewerkgaan; met iets de gek steken; niet uf

tegen iemand gekheid maken of gekscheren; iemand

foppen. — aj}(tEiittq<Mji of iJiQJi((E<ianoan ligtzin-

nig, niet ernstig, van aard; gekheid; gekheid, grap-

pen maken; jokken, schertsen: schertsenderwijs

,

uit gekheid, voor de grap, niet in ernst gemeend.

is:niKi^=i ei ton een
coer

O 3 . O/ o
Ki Ein-i kj\ of K] El hj\ KX.:

Ca C7
J catf

gevleugeld paard.

kx. zich verbreiden, rondom laten mer7.7 ei m m ?L
ca - f

ken, van een geur (vrg. 1111a 777 »').

Je

o.
hl ^11 7? 7.7 IL)

i??) in \

ca : -J

7 ?/; ei in de spreektaal zva.

kx. gesnoef, snoevende, uitdagende en uittar-

tende taal. .7 £7\
Ua

zulk een gesnoef voeren, (k

7 ï éiv aanhoudend uittarten en sneeven. — vir/ ei\

snoeven
,
pochen. —

snoevende taal voer

tarten.

7 El
lca

7 £7^
ven

tegen ie inand een

en; lemaï snoevende uit-

.jj £7 kx. wel, in den grond of in een r-:f (vrg. isn
l c.-> ^
1,-11 ]^. 1 77 ht ii.i £?\ welwater. — 1:111 ei\ wellen,
~' dl fo (ca

^>-

opwellen. — TO£7-n.>a}\ kleine welwatersbron (vrg.

f.inh ): ook zva. DiJfniMjN plaats waar een
Cd Ua *-( l

wel is of wellen ziju.

iiEi-it- of i~a ei 'ir zie ön i.imiw
CO ' CO

0Jim{_<E)asnn\ ?.; ?7 anasna en ?o?) m isii r kx. aan

rand ingescheurd 0/ nitgescheurd, pam papier of

harde voorwerpen, zooals een liniaal (vrg. iKniut\).

— i:iiiiieiisii/}\ iets aan den rand scheuren, af-

scheuren of uitscheuren. — kui nraur scheurJ "en <-^~i

in de rand; het uit- of afgescheurde, asnasnarvi^a.

v)[fEi ini ki i\ een uit- of afgescheurde splinter, een
' ca L '^— 1 - l

splinter van iels.

o/ o
%jil/EJt asnji\ zie r^i vu lui \

ki Eini.vii 1 of BJi<Ei'ri4snn\ KW-, zva. üi Eiw kx. stra-
&l Jl J c.) UI c.i

len schieten van onder de oosterkim, van zo?i of

maan; lichte strepen krijgen, van sommige rijpende

vruchten. — c??7 E/m is<: i\ met zijn stralen tevoor-

schijn komen, van de zon; met stralen uitspui-

ten, van bloed uit een wond; zich overal mooi

groen beginnen te vertoonen, van het padigewas;

(ook met zand gooijen. &.). — oji ei ei^i vin met

stralen uitspuiten, van bloed uit een wond.

ki ij ei iyii vu r kx.; 1:777 ?? Eii^ni vu i\ door een reet

of spleet met een vlakke straal vocht doorlaten of

uitschieten, Iv. van een lekken emmer ; zich ver-

deelen en verspreiden of uiteengaan, van een vlak-

ke straal; door een reet of opening heenschijnen,

van een licht of straal; ook niet zuiver, bv. van

de stem , als de keel niet glad is.

3Ji(i£it&i\KW. zva. u7?77->77^ (Sier. samo'ram

a

3 haast;

ook respect, reverentie; zva. het Fr. empressement.

pk.). — «7 ((Ei ibi\ KW. en KX. zva. (untEirimram ^n1 ca ca 1

ij W73 hi _ ei ei vi ej i'i vi hi r verwelkomen met
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de beteldoos, de beteldoos presenteren. — ajioqO^i

(Ei\ verwelkoming, begroeting.

oji(Eia.aiai\ en aji(EJixm*h\ (s o ema-bar ang) n.,

o o 7
oji <eji aai ui ojijj en oji ieh aai tui oJin \ K. , ook iei asmm s

kn. , zva. oji asrt ^h\ alles, alle (van oji 051 en ojiieji

met asn^h\ en met aai oji oji #\K. van aami\). asi-Ti

tp)(un"(EQ!irn <ri[(tj)am!ian\ bijdragen tot alle de kos-

ten. (Eoasn <ü rui (esi -jt % rui ieji ^ji ^\ alle de gangen.

"1 fEiinrn rri\ zie immotiwT
oji (Ejina asi aajt\ zva. oji asrt ni azi aajt\ zie bij asn'nw

oji(Eiaaijt\ KN., of ojiiei aai/t\ Ml., zva. ajiiutasrijis en

(tji(&mp\ (Fers. ^x^^J).

oji oeji aaiaut\ of oji rn oeji aaian/i\ KN. ongeval ; moeijelijk-

heid; gevaar {waarschijnlijk van oji rei \ en wuirww

Vrg. (bn cu) oji n en ajirtaai<ui^\).

Q
oji art (Eiaaiarui\ zie oji (ei nat iruiw

'co ca

oji (Eiiaxt\ of o^i (ei (ia \ KW. zva. oji asrt astijj \ kn. voegzaam,

passend, zamenpassend; in gepaste, voegzame of

voldoende verhouding; geschikt voor iets (Skr.

sambadda, verbonden, zaam verbonden, voeg-

zaam, enz.). (ict&ci<m^ACEjiaxi\ een behoorlijk sta-

tuur (behoorlijke lengte). — asm ceji na aas (po'ét. art

ieim on \) aan iets (voegzaam) beantwoorden of vol-

doen ; iemand of iets weerstaan
,
genoegzamen weer-

stand bieden, aai oji iei axt art /t\ voldaan van een
ca UI

wensen of verlangen; voldoening (van zijn wensch

of verlangen) erlangen ; verhoord (van een bede)

;

voldoening van een verlangen.

n
0^1 (El 10X1 \ Zie OJI (El 'JIQ \\

ojj(Et>axt\ ook oji(Bi[xa\ eign. van een dochter van

Baso e- déw a, oudste gemalin van Ardjoena,

moeder van Abimanjoe (SJcr. Soeb-adrd).

oji (Ei asti n\ ólt o^i (EjI asti n en oji iei asti ^jkei asti n\ KN. het«Sf L
!il ca ca '11

klagende uitroepen; jammeren, bv. van pijn; om

hulp roepen, o^i (e.i asii asn \ //ach, ik sterf!" of "help,

ik sterf!" roepen. — min (eji asttjt\ om hulp vragen;

iemand te hulp roepen, iemands hulp inroepen,

vooral de hulp of bijstand van bloedverwanten , bu-

ren of vrienden inroepen tot het een of ander

(vrg. (man nrtnqitni\ bij oat(in\); klagende iets uit-

roepen. (uiïa<hoji(Ki(Ejiasriji\ wat om hulp uitgeroe-

pen wordt, een beleefde uitdrukking voor denaam,

waarmee iemand aangesproken wordt; bv. aJirtiEJi^ji

(bii aa _b» art art ~jïi (im (ui (Kt (Et asti o \ voor ojinrt (&i -^i tuui

° o a
w^a$mo&Mo^m^i.ikM(mn\ Zoo ook (uivtw^jiajui

aa^^aaaa^siaa(E.iastiji\ De dalangs gebruiken ook

deze uitdrukking : rei (Et aa ,c?j : (in Krama ook wel

(wkui^:) oji aa (Eji asrt ~jit(ui(uiasi\ als er een valt, en

een geliefde naam wordt uitgeroepen? (wat naam

wordt dan uitgeroepen?). Waarschijnlijk wordt bij

(rui (eji aa asrt gedacht aan een op den persoon ver-

Ie vrouw, die, als zij valt, den naam van den

geliefde uitroept, aan wien ze altijd denkt. •

—

on (ei (pit \ mv. , en tot iemand klagende om hulp

roepen. — astikeji asti nn aan \ voor iets menschen te

hulp roepen; over iets, bv. zijn buik, klagende jam-

meren; voor iemand hulp inroepen; iemands hulp

laten inroepen. — o^iiekei asnjt\ poet. zva. rmiEi

(tsnjt\ — o^i iei ast t aajt of oji oji iei asrt aan\ een te hulp

geroepene; elkanders hulp inroepen; bij wijze van

hulpinroeping, met te hulp roeping van vrienden.

— cui (ui (ei (istirts jammerklagt, gejammer; inroeping

van hulp.

(Eiasn/i\ 1. K., zie o^itèi\\ 2. KN.

;

(ea asrtjt\

ca ^-'

zie boven.

• - -XEjK
CO

oji (en asnn\ KN. ; mn iei asiyj\TD. 1. werpen, gooijen (vrg.

xm (EJiirvi\). 2. kn. iets aan een touw of stok opha-

len, optrekken, opslaan, bo. een visch aan een

hengel.

oji (E,iasnn\ KW. en KN.; (cm (Bi asrtjt of (Kt iei asrtji\ 1. KW.

zva. (cmanKTLir) en (cm arn nrt n\ 2. a^m iei asrtn\ K.

o o
van (citiiru^ en van

Cd

(bh \\

Cl
rem (El (b~n (Ei ruj^

CQjOrti

k. , werken, arbeiden; onder roo-

werk-vers, zva. rooven. ^o?.cti (Eitbrt(qoji\ een

man, arbeidsman. tun oji <&i asrt ~m \oji\ (of (uniun

tia\) kw.

o o o o
(ctrt (Ei (bit \ K. van ayrn (tx,i ? (bit \ en

1 O o a
rnn (Ei (b~iinyi(ho/j\K. van tuin au ^ (tm on (hm \ en van xn

asrt (ei rt (hm s en titEjit asti (in <ti aai w

kn., gesneuveld in het gevecht. —
na, asti (bi n\ —

OJI (El (bTl aaJ1\K.

o- o
van o^tiLi^ajït aa/i\ en van ojiitbitw — aai oji ie.i asti

(Htji\ K. van aainrt cui z asti asn (Hyi\ — (bi aan iei asrtji\

a a
K. van oji aajt au q w \ oji on it,c. t asn nrt njt\ N., oji a-ajt

(eji asti (Est nrbi/t\ het werken, arbeiden, uitoefenen van

een ambacht.

oji kii asrtjt\ KN. vod, oude lap, oude lappen (vrg. oiieu

m(EJiz$(b7taaji); ook olielap of smeerlap, omtesmee-

O O
ren of in te wrijven. — airtrt (ei asrtjt\ iets met een

olie- of smeerlap smeeren of inwrijven, bv.het,

touw van een zeil op een prauw.

O 'O
oji ai (Ei asiij \ kn. ; xan ti (ei astyi \ meeslepen , meevoeren
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o
(vrg. tem <n (&i ~J> aan en rnoDoritEi os)in). — unrKirnrEi

O
(hiin\ zva. (ui i iki rn (Ei-^i ai)/)\
',ül '3V

a / a
o~.i am\ tun(Kjkeios)1/)\KW. zva (isï) :u> (hmjj\ (Kj(ij)irnji\

a

.

/ o
Tiosnj)\ rtu(Ei\ en rjiurntEiw — a^irt (Ei asnj) * KN. iets

voor een korten tijd van iemand leenen; iemand

leenen; iemand uit zijn werk voor een oogenblik

te hulp roepen; voor een dag of voor een reis een

aandeel of een plaatsje krijgen in een werk of op

een vaartuig (vrg. onoej).

a^i cei osnj)\ kn. zonder winst of verlies, voor inkoops-

prijs, zonder toegift of korting, juist betaald, even-

redig, meestal van verkoop, ruiling , loon en der-

gelijke (vrg. ajiairniHnn). J.

(Ki(Eias))j)\KN.; (crrj(masr)ji\ vruchten met een stok van

een boom afstooten, zoodat het takje of steelije

tusschen een spleet van de stok of er bovenop

komt, en men dan het afknijpt, afdraait, afwringt

of afduwt {vrg. rtiozïhiirrnosnj)). J.

aj) (EiiisnsKN. de vrouwelijke ëmbans aan het hof {Skr.

samwita, bekleed, gehuld, pk.).

(Ki(Eioj)\ KW. 1. zva. ojitEiias oji asn asnj)\ [tmnnajuiz

<rn\ en om mi (Kin {Skr. samb-awa, bestaanbaar-

heid, mogelijkheid, geschiktheid, enz. 2. zva. oiarn

t?\ en rn (Bi 2 iun rui fi \ (Skr. as amb-aw a , onbestaan-

baar, onwaarschijnlijk). 3. kn. benaming voor een

wild beest , dat op een tijger gelijkt , misschien wel

ckd antEiiu) ti\ kn. rondloopend, van een rondloopend,

maar nog onzeker, gerucht, (imihiiru^arn /Ejitwms

rondloopende kleinhandelaars of koopvrouwen, die

dan eens hier- en dan eens daarheen trekken, om

te koopen en te verkoopen (Skr. samwjaw ahdr a,

handelsverkeer).

(ki (ei (t\,ijj\ kn. gekruide toespijs bij de rijst, waarvan

de Spaansche peper gewoonlijk een hoofdbestand-

deel is. Men heeft er verschillende soorten van,

die met verschillende benamingen onderscheiden

worden. as:T)irn^A(Ei(rLij)\ een klein soort van

djeroek, die in sambel gebruikt wordt. — (cm ki
ca

(tiji/i\ sambel maken of bereiden.

o / o -,

(kj7(Ei(nj)/)\KW. zva. miiow >— (ki (ei n,i(hn/)\K~K. houten
ca <~Jl r~ ca "Ts <-"

pen in een juk aan weerskanten van den nek van

het beest (vrg. oji <t» on n) ; een krisscheê zonder ver-

lak en zonder pëndok, zoo eenvoudig als eenjukpen

(vrg. cm(hn\).— on ieji nruir)\ zulk een krisscheê draaien.

"W^T kn. een mandje voor gekookte rijst met

oversluitend deksel (vrg. (hj)i^i\).

(ki <E/j no rrui q \ en in de spreektaal azn rn rrci ^ \ KN. ; on

(fjirnrru^\ ajn iei m trui % \ keelen ; iemand den h als af-

snijden; een beest slagten, gewoonlijk alleen van

kleine beesten, zooals kippen en vogels {vrg. (oj><rn_

O O
nnyi^ ifcimiasnj)\ en as)> am(hrn/]\ ihi ast) omjj). — (k>i

rei Ti trvi % tun (Hyt\ geslagt, en om te slagten. (utasn

(hrn^t.(Êinrjmj)^(Lmrh^\ geslagte kippen, en slagtkip-

pen. — (lh (kjj) (Bi rn (rij} ^ \ het slagten ; de slagter.

Qj)GEitru%\ kn. vergelding, vergoeding; vergoeding ne-

men of krijgen voor geleden gebrek, verlies, moei-

te, enz.; zijn schade inhalen, bv. met slapen na

een nachtwaak {vrg. aj}07i(KDj)\ asr)(&i~j)% en nrui

rnn^zorij)). — arm (ei ivi ?\ iemand vergelding of

vergoeding geven; iets vergelden of vergoeden. —
(kj? (ei rui .? (cm ihiji\ wat tot vergoeding dient of gege-

ven wordt. — ajiariniEidu %\ het vergelden of ver-

goeden ; vergelding of vergoeding.

(ui rn (Ei orci asn \ naam van een boom in ae Manik-maja.

o .. - O o ; . 7
rtj)(Eiiu\ of (ki (ei ru\ kn. naam van een zeevisch

,

(lea
J Ca

waarvan het eten de zwangerheid van een vrouw

zou doen verdwijnen. — aji (ei rvi tci ooj)\ door het

eten van sëmbilang de zwangerheid verliezen, van

een zwangere vrouw.

(KI (El JU 07) \ KW. ZVa. (KJ) (El OJ) Of (C7 (HU Tl \ (HU 057}\<ïl Ojï) Z

o
C° O * O ^ ,

(hi/)\ (Kii ihaiun aju \ en (kdujiki\rui(Hi\).

(KJ) 11 (El Z J6Z \ of (KI 7] (B) Z OK \ 00k Wel (HU V) (E1 Z (h< \ KN.
f co ' ca 'ca

naam van een boom met groote witte bloemen, die

veel op begraafplaatsen geplant wordt; ook iki

nn(Ei2ns:\ naam van een gestreepte zijden stof.

Ci . • ... O
(ki (Ei ,iu\ zie 011 Q^.1 El ? \\

ca J ca s

(ki (Ei dhi , zie bil o-^i (Ei) > w
ca J ca

'

(ui r) (Ei cm \ KW. zva. (ui asn asn /j\ asn (El \ rn om tï amji \

/KTj^N rn (Uil <7lÏ\ rn ajn a'Ü 07) (Hl ft en (K) n OJ) (TUI \ {ook

opschik, sierraad. Gr. Skr. samwég

a

, haast, drift).

O
(ki (Ei mi \ zie (ki (Ei mi w

ca (1 ca

(Ki(Eimi\ kn. naam van een soort van fijn sits {vrg.

(KDasn\ 2.). (Eimhri(Knzas:ihnim(Ki (Eji<rnrn(ui\ spr.

(Ki (Ei mi\ (Ki (Ei mi \ (Kj om cm\ en ^ d^r} rmn \ 1. KW.

a / O o
zva. (Ei(Kj),ij)\ (Knirn rrr)(Hij)\ auj tv) j\ en tiii cei\

(Skr. soeb-aga; gelukkig; bevallig, aangenaam

voor het gezigt; bemind, geliefd; van soe en b-a-

ga, zie ammi\). 2. de knop van een kloet {iki ash\).

rn om oï) (ki (ei om \ toovergebed om bij den gekozen
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opschik (bv. van een IruicV) er bekoorlijk uit te

zien.

mieVo. de ronde, het rondgaan van een patrouille:
ca L

de ronde doen; naar iets rond zien, rondgaande

zoeken, onderzoeken (vrg. xn£i\); ook naam van

een boozen geest , aan wiens werking kramp in de

buik of maag wordt toegeschreven. ojKèivtaJizrianjiz

(kitji en ook enkel ,to.e?\ benaming van een erge

oogontsteking , waarbij de oogen rood, jeukend en

etterig zijn. oji dn ri ckji 2 nri trci z vnn\ ook naam van

een geneeskrachtig blad,, ojnênnrt (&i ~ji\ benaming

van een epidemische ziekte in de beenen (volgens

sommigen ook , in de armen), waardoor die geheel

verzioakken en uitteren, totdat men niet meer loo-

pen kan (in 't Mal. bère-bèri-ziekte genoemd). Ook

buffels overkomt deze ziekte. t> asn ^A.têt\ omnie-

(ci\ om iets de ronde doen: iets al rondgaan-

de zoeken; over iets al rondgaande het toezigt hou-

den, zooals etn opzigter doet. — 1.1 &i 1 i 1.11 aan

de sainbang-ziekte lijden.

a 1 ej\N., uioEJiasnn k.. verlengstuk: wat aan iets aan

-

cq en ut

gelascht, aangezet of aangeknoopt wordt tot verleng-

ing; het gelascht zijn van iets; voortzetting, ver-

volg, van een verhaal. oji &i > 1
.'/ uitleggingen tot

vergrooting van koffjtuinen. ^) ,'/)) ujiDioi.nu

1.1 1 1 o 111 hi p tot voortzetting van het fakkellicht

(als de fakkels ten einde zijn) hebben wij het

maanlicht. — 1 m -'> (si .*> poet.) en nu 1 1 1 nn
cq v cq 1

' ca ~l

iets lasseken, zamenlasscheu, aaneenknoopen, aan-

eenheebten, verlengen. <cma£iajnizp het leven van

iemand verlengen, hem voor ondergang behoeden.

oii
(

{'yiaa)n\ het woord in een gesprek opvatten.

in zo y .1^1 tq ei\ en azm (&t (ai asn aJiasn\ spr. — cm

ou\ irm Ei hu\ aan iets aanlasschen of aanknoo-
a/ ca cc J

pen; aan iets een stuk aanzetten; aan een ander

zich achter aansluiten in een rei. tcmtêiazn kx.,

mni eï i~.. KT)., op of na hetgeen een ander in een

gesprek gezegd heeft , het woord opvatten of opne-

men, daaraan aanknoopen. (cm /e'? a.71 ajniei\ zva.

11 (Uil E] rrm ei uzi ?? hii n >t??7 b 1 am hii on 1

El El >

Cq l
-[ cq (

iels ergens aanlasschen of aanknoopen. — <?o

ex. zich aansluiten achter anderen in een rei of

stoet: het woord opnemen. — %ji e'? cm aan\ oji ei 111

on/l\ aaneen gelascht, zamen geknoopt: aanknoopsel;

de knoop, het verband of de lasch. asn aa -ji oji <&i

ïj??oi\ zonder naad, uit een stuk, bv. van een ta-

pijt. M&(tJiah<Giarijt\ het zich laten aaneenknoo-

pen. — {Li Ki, 1 ei \ ajnmncE.1 111 p het aanlasschen of

aknoopen.aanknoopen.

(kiei\ kx. benaming van eenige planten, die tot ge-

neesmiddel gebruikt worden, .'ki ^1111 ili\ of .üi e'ï

acntnaznz\ naam van een in 't vnldgroeijendeplant

van 3 of 4 voet hoog , met dofgroene wolachtige

bladen en een kamferachtigen reuk , veel op salie

gelijkend, ili tèi o 11 r? ? asn 1 (of 1.11 il» ij 1 1 ? in ?) , een

plant met kleinere gladdere blaadjes, bitter van

smaak.

uitèi\ of i] ki 71 />?\ kx. een sjerj) of lang breed lint

over het dienstkleed van de vrouwen van minderen

rang, als zij voor den Vorst verschijnen, gelijk de

/in^j va;/ de prinsessen. (Het onderscheid bestaat

hierin, dat de ki ei-^i zonder, de ki èi met plooi-
I Cq *

jen en vouwen ts. — 11:1 tnaan of tnajim ; n 11

1 ij een 11 r
'i dragen, benaming van de genoemde

dienstkleeding.

> i ;'i kx. zva. ii> / ;'r\ ook het darmnet (zva. l^-d"
dca lea K

iii.ij). — \ 111:1 bijdragen, een bijdrage geven,

vooral tot het vieren van een groot feest, zooals

een bruiloft ; ook voor het geeft toch iets, het is

toch wat (ook zva. nn ö , liever, eerder, ik zou

liever. J.). — t??
/
Eïv °f L ' 7

/

'*n bijdrage, voor-

al tot het vieren van een groot feest, door de ge-

noodigden aangebracht , en ook door de hoofden

geëischt van de opgezetenen van hun landerijen,

ajirti ei ? ?ƒ e 1 11 111 ir}\ bijdrage tot depassagiersvracht.

1
1
El\ KAV. ZVa. > 1 O KX. ZVa. ^lllElhlip hll 1

E'ï\KW. zva. 9cnttJiaJi\ lEioiisp en hini rii> >.n

1 .

Cq

1.1 ei kx. veinzen, huichelen; geveinsd, huichelend,

huichelachtig, schijnheilige (vrg. ?l;,/j?^); ook ui

êi en 11 fi èi ei heimelijk in onzekerheid of twij-

f) - r> .

fel (vrg. ?.) ei ili\ ëitlieiilis en i.i:"ii).

Tjj eïx kx. verhit, verhitting, van het lichaam door

ongesteldheid, aan den huid te voelen (vrg. 1.1 ei\

en oq ei ); fig. van het binnenste, ook verdrietig,

vol kommer, in moeilijkheid.

o.itV kx. warm afgeven, van een heet voorwerp of

van het lichaam (vrg. i 1 Èn en 11 ei 111 p

;ki 11 e*7\ zie bij r\
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a i 11 eu^ zie bij 111'uw

ncit)^ zie 11 El 177 7 \\

ojEin^ of iiêili;\ kx. groote verbeelding van

zich. zelf hebben, ingebeeld, vol inbeelding (vrg. m
nvi\ 2., en 7 i ehi hu ,iu hin).

tJt ei ca !tnn\ Ar. zva. 0JHE,iamii\ als eigenschap van

God {accusatief-vorm van
Hf" , of verb. van den

nominatief sa mi* o en).

ncy j, n T... city
o i tji ii i_i hi p of oji ei a mi zie bij oji ca \

ojh&i gïnKN. verrukkelijk.

oJitn(èizMii\ kn\ , tui asn qji -&an n\ kd., watermeloen.

;ki ki tn Ki ii eu un\ doorgesneden worden als een

watermeloen, spreekioijs voor in tweeën, in twee

gelijke deelen
,
gedeeld of gesplitst worden.

ojitêi asn cmji\ 1. KW. zie bij £iithiu\ 2. kx. zie bij

.. o
OJI OOI hO/]\

cki Eirphiim hiji\ zie bij mi ei ri kticuui hnji\

ti divi hii ui on p zie bij oji ei n hu in hiiji\

i.i ti in \ KN. ?iaam van een kruid, dat op waterach-

tige plaatsen groeit en als groente gegeten wordt.

cki ei mi ut ah \ naam van een heester.

a i ei 777 \ en oji ti ei i 771 \ zie bij ri k> ^ 077 w

oji 777 7 \ in de spreektaal verkorting van oji ui mn\
f) • O

OJI 771 1 \ Zie (KI hll 7\

cnajizcmn^ zva. naJi2iKTia\

0Jiam\T£J>(. 1. naam van een plant , ook tot onderschei-

ding dJicmasnoruifffnn genoemd, met kleine ronde

blaadjes, en van de fraai roode , platronde boon-

tjes, die er aan groeijen, en die als goudgewigt

gebruikt worden, grein. 2. de waarde van een kwart

wang of twee en een halve duit. 3. naam van een

riviervisch. ojiojicm\ ook wel iJicuïicm\ en (uicm\

een grein. «5» iruioji cm\ ook w-el asncnjiajn cni\ drie

r)
7 G)

grein. ojicmasncnn^ en verk. .117 ui yn\ naam van

een half kruipend heestergewas met kleine ronde

blaadjes, en van de kleine half roode , half zwarte

boontjes, die er aan groeijen {zie ook asncmi\ bo-

ven). De bladen, die zoetachtig van smaak zijn,

t

leveren een goede borstthee. —- oji 777 hi 1 of tun cm

tmn bij saga's afgewogen.

oji >77\KX. sago, het merg van den sago-palm. — xnn

on \ sago maken of bereiden; een boom tot het ma-

ken van sago gebruiken. — ojmncrmofifp naam van

een lekkernij , van rijst, klapper en suiker bereid,.On O
cfJicm N., u ui ruiv k. . gekookte rijst {vrg. ÈnnioJiji).

oji erna*? crïp gekookte maïs. ojicmoji^ris een slechte

soort van gekookte rijst van een roodachtige kleur,

die door hel geringe volk gegeten wordt. — (li in

(hii rti nip iemands rijst {zooals wij zeggen, iemands

brood), ook wel zva. ojiorn ruiji\

Kiin\ 1. k. of kd. va?i (Ki hit hii,p Z. KI. van (tn

(ti 3sii 1 ki n\ — 1^1 117 in hip k. of kd. van ooi om om

cKimi\ 1. kw. zva. uiTiisihiiw 2. kx. het ongeweveu

einde van de schering van een weefsel, dat bij het

maken van een kleed afgesneden wordt, hii ei^i;

,hii i_j -77 oji i'n 77 ton een kampoeh, daar de tui 777 nog

aanzit, d. i. een nieuwe kampoeh. — (cm 71 011 rn\

.... o o . o o . ,

{poet. (hi 71 mn rn\) zva. .ei 77 tsi hn %cr\ voor iemand

op zijn hoede zijn, iemand wantrouwen , argwanend

in het oog houden {vrg. ayi7pis:hihi\). ajivicimcKi^t.

o o
(Kt 17 .111 (hn (hl i\ zva. Il KI hll (UI 11 TO M7 hl hl/J \

(kinro. een stukje platgeslagen bamboe of woeloeh,

aan het eéne einde ingesneden, om daarmee ruw

hout glad te schuren. — orjorp houtwerk met een

1 jj 177 glad schuren. — aiiri 11 in ?_ hi \ het vuur op-

stoken, door nieuw brandhout of het half afgebran-

de hout dieper in het vuur te duwen.

rn(h.uciii\ KN. naam van een boom en van de bast

daarvan, die tot het roodverioen van stoffen ge-

bruikt icordt , ook n ki 1 777 kd (isiin genoemd. —
71 iiiu ni\ met soga roodverwen. — tpKui7i(hnit\

met soga. roodgeverwd of rood te verwen. — tui

77 h_u in hi p pot of bak voor soga- verf.

(Ki mi ^\ K. , zie (Ki .177 > w

ttjicniq N., oji cm^ k., beloven, toezeggen; aannemen

of op zich nemen iets te doen; ook zich beloven,

bv. van veel te zullen vangen. — xnncni?(im\ (cm

cm>(Cn\ iemand iets beloven of toezeggen; iets,

zooals een uitdaging van iemand, aannemen, myioji

mi ^ (Lii hi p kit Ki 111 ^ (tn hi p iemands belofte of

toezegging, wat iemand aangenomen of op zich ge-

nomen heeft, on )? mi hu ?o 177 <ƒ .7-7? hi ,p de belofte doen;

de toezegging geven. — tcmcm?curirncH7i\ (cm

.

111^

(tn hii hfijp iets heloYen of toezeggen aan iemand;

iets beloven tot iets te zullen aanwenden. — ojiieji

mi9\ ,?o ei 117^ zich bereid toouen om iets aan te

nemen of op zich te nemen; ligtvaardig in het be-

loven en toezeggen.

f)M 777 > E., Zie rJl 777 ->
\
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a^mi^\ kn. rijk, gegoed, welgesteld; rijkelijk, over-

vloedig, cka cm % {Ofh<ai asnji\ rijkelijk (overvloedig)

zweeten. n^i mi q tuii asu\ rijk aan schulden. — on

tn tui (k,i 777 ^ a/ntun ash \ veel schulden maken. ckji on ?

aj)(pt\ rijk aan dapperheid, van iemand, die alles

durft. — ccrri mi ^ tun rn tHii \ iemand rijk maken , ver-

rijken, en voor rijk kouden. — a-Jtcencm^s ziek als

rijk, als een rijk man, voordoen. — ookka nm^

m

<htj)\ rijkdom, vermogen, overvloed.

O
ckji mi q\ N. , iK,i<m^\ k., wat aan een <w<najiM$\ een

gast of iemand, die Lij iemand aan kuis komt, te

eten of te drinken gepresenteerd wordt, onthaal

{vrg. ajiamasii\). immotj^ KiKimi>\ eten of drin-

ken presenteren aan een gast. — cuiiini>\ mnon?\

iemand iets te eten of drinken presenteren; een

gast onthalen, iemand op iets onthalen, iemand

iets opdisschen; ook fig., bv. op leugens. — \ >>/

cmqtuns tem m^a/ns iemand als gast onthalen. —
(ciii mi ? (iv tl tai \ ,077 a77 > i ii h ii h i

;
\ iets te eten cf

te drinken presenteren of voorzetten aan iemand:

op iets een gast onthalen. — iuijni?\ n > i mq\

voor of tot (ka -in >\ bv. a;i i i i ii ^i >
j

iij j\ geld om

soegoeh te koopen; en eva. a ; >>/ )\\ — huim/i

(HTJI Of <n > ) in > i.r»mn\ en oji m » « // KJ l <V l l ) i

on <> run (mn \ gastmaal.

(Kiati(ijV\KW. zva. ii m >\\

»v«/n m>.hij\ zie bij oji in\

OJicrnimn of kihikij. KW. ~r</. tisncun\ mi.n- ui

an>\ en ajjcmcmjt\ kn. zich omdraaijen, zich er

van afwenden, er niets van willen weten, er zich

niet om bekommeren, er onverschillig voor zijn.

amtM-^amtmji of rn(uriznrioJi<rn<Hiji\ zich er niet

om verdraai] en of verroeren. — oji ern (m ^^nmaan\ I

zich op dezelfde plaats heen en weer bewegen en

niet vooruitkomen; in een verlegene positie zijn;

ook zich er niet om bekommeren. — 70 ei mi aaj} of

aji(uïcmaan\ spr. onverschillig, koel, terughon-

dend, zich houden als of men het niet merkt of

niet begrijpt; zich dom houden en er niet mee

bemoeijen.

Os ) 111 .hi 1 \ kw. zva. enj ri % w n ij ,777 hn^mi na^ KN.

druk in de weer zijn om voor een goed onthaal van

een gast te zorgen.

<n oji d cm (Hyt\ zie bij noJizcm\\

o o . ,.. o
9JicmiHi(mji\ zie bij >ki miw

ojirjcmzop\ zie bij on miz chi \\

o" -O o '
(Ki on (Hl (Hi n of oji cm (Hi iHi/i \ K. , zie oji cm nn N\

oji m\ kn. frisch; frisch van smaak; frisch er uit

ziende , fienrig , van planten en fig. van het lich-

aam of gelaat; frisch, niet verlept; versch, van

visch; opgefrischt, verkwikt. — <uinmi^i\ verfris

-

n cy
ozin minnen hii \ iets ver-schend, verkwikkend.

frisseken, frisch maken, frisch doen uitzien, opfris-

") CY
schen , ververschen. .077 777 m ri un ,t77 ui <kii ,i\ zich

verfrisschen.

hi 7mKN. gekloofd, in tweeën gespleten; de helft van

iets , dat uit twee stukken bestaat , zooals een schaar

.. , o / j. O o S , t

of nijptang. cKion\ of %Jiajicm\ een halve; en

bep. een halve duit, een penning, ki ki mi v< 011 tuin^

de halve wereld, cfn mmn (Biimnn ki ^ian\ het halve

rijk van Mandoera. tmnnn^majiarn^ anderhalf stuk

{bv. van een brood); anderhalve duit. Cniii .ki .m\

derdehalve duit. (koi ki :i-^i mak\ zesdehalf djoeng.

ij 1 n > il 1 1 in >n in 111 o>\ geen enkele penning («£y-

f 1I1 in het grondwoord was). <M<n\amn<Knjr\ in

eens in tweeën splijten. — vin m\ iels in twee

helften snijden, in het lang kloven, splijten o/split-

sen ; ook elk voor een halve duit. — ,i~iiim^>\

mv., en in iets, zooals een pen , een spleet maken.

—
. ki mi 11 in,i\ helft van iets dat in tweeën gesne-

den of gekloofd is; gekloofde stukken; de spleet

van een pen. 1.1 m naaji of un nrfnafins in oj uy

halve duiten of penningen ; een halve duit het stuk.

— ki ?,),) 7/7 '77 in j\ werktuig om te kloven of in

tweeën te splijten.

ki m\ 1. kw. zva. ntuncmarujix rntruoJin en ki ili\

of cT/77 fj?l/\ {S&r. sjigru). 2. ki. van ajiounw

??777-77\ of oji cm nr*.. n., ki m 11 in j\ K. , 1. zee, de

zee, oceaan; Tj. Sëngk. vier (Skr. saga ra). 2.

Kimm\ of ki mniKS. de ruimte van hart van

iemand, die, niet of loei kleingeestig , het niet

of wel nauw neemt, niet of icel kicalijknemend is.

mi ij m ki 777 "77 ij rn . of k< : 1 ki 777 "77 77 vn\ spr. ruim

van hart, niet kwalijknemend, grootmoedig, ver-

gevensgezind. ni ui mi ^7 777 nntn aa\ spr. eng van

hart, kleingeestig, kwalijknemend. amaxtojtcmni\

grootmoedig, vergevensgezind, van aard. ajtanrfn

uiin\ za'ndzee, zandwoestijn. ,k.i mi ni ui ia hi ^ spr.

— (Li mi -n on n\ ,-ki rn hi ij ki j\ een meer, een

/")

groote vijver (vrg. tn 1x1 111 ).
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jiiii >)>\ KX.; i~m ni<-n?\ z

O

2/Y/. 7.777 T^ro^x (^e 5$

nn in hii/)\K^. sehrobzaagje, handzaagje met groote

tanden om scheden, van linnen breed en hoekig

vin n cm hi>p met een schrob-uit te zagen.

zaagje zagen of uitzagen.

ai)(rjimy(Kni\ kn. een stok of bamboe met een daar-

aan gevlocbten soort van mandje, daar men iets

duwende mee afstoot (ritjnz'n'ritmarnzvf^mamn).

— zniivjicmiHi^p iets, zooals vruchten van een

boom, met een ajinn rnzwnn duwende afstooten.

Q . . . .

iki ni\ en <*^rm\KN. statig, van iemand die er statig

uitziet of statig gekleed is; statig, indrukwekkend,

van een moskee; statig, van een woud; ook van

een dorp of hof, met veel statig geboomte.

I
• ° - n G)

fl )rm\KN. 1. zie <Kioiy\ 2. TD. zva. <Kitcrh\ — kiivi

crnxnaapTD. zva. tcnaji rrt cgi aoa\

o ion miiHrtjp kn. steek, pijnlijk stekend of drukkend

gevoel in het lichaam, vooral in den buik {erg.

7)
"ï O

a^ojiZ'qcrmarn j en ojianasnn). ojioncmz mi ^zricmz

ttcn/js aanboudend of bij herhaling zoo pijnlijk ste-

ken. — aJiiBii^mm^onjis zulk een pijnlijk stekend

gevoel hebben.

ontKizijcmzacn^^ kn. ijzeren pook, om het vuur op te

poken; stoker; schuif aau een deur; ook zva. iiki?

ij ni zomp sleutel; en barsch, ruw, van iemands

taal (vrff. ^1111)111). 11 ki? n ,1112 arn~m,an\ tande-

stoker; en met een tandestoker de tanden schoon-

maken. 7^ kiz incmi Kii Jn.lii aruin of <n(Kizoi cmzacn u^.1

aas naam van een kruipend waterinsect met een

lang puntig staartje, dat zich onder de steenen in

ondiepten ophoudt. — wirmz-ti mz kiij\ met een

stok of iets dergelijks poken, porren, peuteren; in

iets porren of peuteren {erg. (crnaai cnjtn van (tjjhti

^). — vnazTman rm<Mn\ meervoud.

a^i iiuia/j\K., zie .vikkiw

~> n G)
a^i > n asp 7 \ of ki dj ld i KN.; tcin eni asn n of xzin enj

asnjf\ grazen, van beesten; ook gras of iets derge-

lijks met de hand uit den grond trekken. — on
o /. G) o.

°7'V/ X
°J <ero <*»!<§#> meervoud.

ojiamasn^\KTi. behoorlijk schoon, van

trjturnhpz van een vrouw (yrg. oTncrnajiji). —
cmasiip zie beneden.

1/ Ki 1 777 asn,j\ tp. zva. <ri k.1 z cm asn \ of »„7 777 >

OJlm 9 \\

man, gelijk

o
0JIQJ1

i-m asn \ of 11 k 1 1 cm asii \ en cki cm asn \ 1 . KW.

o.inifs ,t77 ri cm \ en aii -n oji ai 1 1 asn w z.cKjcmas

•>
CJ

of oj) cm asn \K.
3
en iku cm «sn\KD. onthaal, als mooi-

jer ivoorcl dan (Kicmi\ (Skr. soegata , wel, goed

gedaan; ook een heilige, Boedaheilige, Boedistisch;

swdgata, verwelkoming, begroeting. Vrg. vjckiz

lV
tfO'

G)
02111 OU 0511 \ (Lil) Dl 0S11 \ e?l 0~111 CYYl 0S11

als mooijer woord dan vin cm j w

O o
voor rui cmqajnw

in/ masii(hi\K
'f

x lil m Lii \ K. voor 0.1 70 aii ? n\

1
— a^iofi'jnmasns'E.., voor ajianjicm^w

(Kji^crm,uii\ kw. een pandita, die iets opbrengt. G.

(Skr. so egotra, van goede familie, pk.).

on 0^1 2 cm asn \ zie ckji cm asn \\

ki ii 111? lii\ zie bij ricmz asnw

uitnam asn^\ en vin 11 im vii>\ zie bij aicmz asn?\\

O o
,ki crn nrixji \ zie :Ki 111 11 vi w

o j. O 7ki mn ui\ of ki in nisi\ kx. naam van een hoogen

boom, waarvan het hout lot brandhout , en ook vjel

tot timmerhout , gebruikt wordt.

ie Ojiioji^
O

.1 11)11] Vll.hl/jMi.., Zie 0j71()J1^

/ki cm,nip kn. norsch, barsch, in het spreken (vrg.

"O G)
cnajiznaziz truin \ ki 11 xci z rvin \ cki ,

ncn kii n \ ajn cm auin

en oa vi >:i vu i).

ii ki in il) p Holl. zegel (vrg. acjiajin).

(iKKiziicmziLip KN. loot, waterloot, regt opgaande

loot uit den wortel, stam of takken van hoornen;

uit de wortels van de gesnedene padi opschietende

looten, opschot; zulke uitloopende looten ofopschot

krijgen. — iixzm z 11 cm z 111 r) kii \ looten doen schie-

ten, uit doen loopen. — -n Kizn cmznj(Hyi\ een

loot, een spruit; de waterlooten; ook naam vaneen

klein soort van vaartuig , en van een uit ketan be-

reid gebak.

'i O
<£? ri cm r) rvi \ KN. ; rrm ri qm ri ili \ zich afgezonderd hou-

den van de anderen, op zich zelf blijven, geen

omgang houden met de anderen; anders zijn of

doen dan de anderen; een zonderling zijn, een

O «

uitzondering maken (vrg. xTnixrnriaci^ (E,i<crnrLi\ en

3.7 77 £7 77 LX\).

(KicmjiKifi of asl cmj] ;hn n\ KN. naam van het lettertee-

ken %

.

cki cm cm* \ kn. afbreken , afgebroken worden / niet voort-

gaan of doorgaan, bv. van iemands rede en van

een blindloopende vjeg ; afsluiting door een schot

of heining. In verhalen wordt het gebruikt , waar
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men afbreekt , om tot een ander onderwerp over te

, G) G) ,..' G) v o C>gaan (vrg. an m\ en ,mj'fn\ bij w\). — .vin cm

cmn\ (poet. (Kidncmn), iets afbreken, niet vervol-

gen, er bij afbreken; iets afsluiten, afschutten. <ui

011 cm rmn\ in een verhaal: zwijgen wij daarvan!

laten we daar niet verder over spreken ! — aan dn

am\ mv. — urn dn cm iukii \ iets doen afbreken ofcm cm i J

afsluiten; aan een verhaal een einde maken. — im

cmcmim^\ afgebroken, afgesloten of afgeschoten;

waar iets afbreekt; schot tot afschutting.

ojicmamnxKS. stijf, gewrongen, onhandig (vrg . a<n n<n\

o .. .

en h.)iru)\).

ajiricmrncm\Kvr. een lang kussen. G.

ajicrh\KW., zie bij cmw

o^icm\Kl., zie ui rui ; i lui en vrg. »jicrh\\

7_i m \ Zie il in

i ) i nn\ in de spreektaal ver/c. van i > i n i n
/

n vu rj y\ ver/c. van i ) mi n mi

O - • G) .
(Kicni\ zie (Kianw

ri, rj MUI

il mi to m 7,14 £w im i i

W
rn,>i\ KW. zi \(K110^J i »; 7i. i.iii.ijiii en iKjj row

•Ci'fl'. 7,7? / ; L77 ) // i /) >i ?,7; m en ; hi 't > I \

tmi/j\K^(. wasem, het wasemen, van iets dat ge-

kookt wordt,

vjxiinip kx.; :i?7 ij tJi i n )\ lelijke oprisping hebben

(vrg. (unnjasmajiji). — nojitnnznJ#.(an<mn\ last heb-

ben van lelijke oprispingen door het eten van iets,

dat zulke oprisping veroorzaakt , zooals de doerian

m ki i x 77 u zie bij 11 ki i ? ? 7

(K1U11\ KW. ZVa. (UI h"ll .17 _ 7 lil 7,7 7 «2 OJI OJI (EJIOJKKIJI

(Skr. sa b-d, vergadering, bijeenkomst), kx. rond-

loopen, ergens rondloopen, zooals kippen op een

heem; van visschen, ergens rondzwemmen; veel er-

gens loopen, dikwijls ergens komen, dikwijls een

plaats bezoeken, (Kiun.mi (m\ 's nachts rondvliegen,

van roofvogels ; 's nachts rondloopen om te stelen.

— (cmocn\ op een plaats veel komen, een plaats

veel bezoeken. — QJiamanji\ zie ben. — a-Jiocntnan

ccnanji\ plaats waar iemand loopt of dikwijls komt;

bv. iK-i (ui iitsn (kh icn rn an ^A.mi 77 ki ü? 7,7 waar loopt die

Patra al zoo? — mi ojict a-nn\ plaats die men dik-

wijls bezoekt; plaats om zich vrij in te bewegen;

park waar beesten vrij rondloopen.

7.7 77 uu \ Pers. Ml. kx. een shawl, Oostersch klee-

dingstuk van mannen (Ar. ^juuu)-

.7o?7.7j77\ kx. verdragen, verduren, uitstaan (vrg. cki

,^.
o^j lm \ KX. ; 7.7 rn 70 7777 \ en mii 111 1:111 mi \ iemand met

beleefdheid en onderscheiding ontvangen en ontha-

len (Skr. sjoeb-a, goed, gunstig; luisterrijk, ge-

distingeerd, enz. Vrg. tnoji2(cn\ en cui m ali 777
\
).

O Q
,K1 7,71:777.7 U77\ paSS. I) XIKKI Ull\ 0111111 il 777 77_/\

zie ben. — (L«<M«m\ kw. betuiging van eerbied,

hulde. — cu)ituiojitEn\ en uiuiijmi\ kw. en KX.

zva. cuiun 11 mi \ en irmmixniimiw (van htt Skr.

voorvoegsel oepa, bij, en sjoeb-a).

iji 11 ji \ zie bij 11 ki,ui \ II.

najizicn KW. zva. ri 11 mi i\ toi ts/inriccnji en vtasnae:\

schitteren, vlammen, fonkelen (Skr. sjöb-d, luis-

ter; schitterend, prachtig).

ki 1 11 >\ kx. benauwd, gevoel van benauwdheid in de

maag, als men te veel gegeten heeft, of iets dat

zwaar te verteren is ; fig. zad van iets , als men er

overgenoeg van heeft of overbezwaard van is.

1 j 1 n >\ Ar. ^xo. s0 eb h-, kx. de tijd van het mor-

gengebed, om half vijf 's ochends ; dat gebed ver-

rigten.

7 MtiMf 1. Ar. \jsi.^j , sja'bdn, kx. naam van

de achtste maand van het Mohammedaansche jaar,

anders
)

niui^w 2. poët. zva. .7.? unoan

771/7 hnn\ kx. elk, ieder; telkens; gewoonlijk, door-

gaans, dagelijks; telkens als, ieder keer als. En

zoo ook 70 u» <K7_i*7J77 7,1 7 (vrg. uu uu 3~n /1 en ojtxm

bnnri(K)i\ ieder

mensch. ui un 7.7^7 i;/7 rj >n .k7.i\ zoo dikwijls als.

1 O O
,>,77 IMOJI l >l hl _r-J 7 /7 7,7 7\ Kil lil KI UI 77 U\ e il 7,77 UI

ki in hi -^iin 11 iq- zooals gewoonlijk, zooals door-

gaans, zooals dagelijks.

?,; 7). 771// i> ui ?,t,7' elk jaar. oji 1.7777

7.7 U77 7.7 7 K., Zie 7.7?:7^\\

oji luri (ki /j\ kx. zeep (Ar. ^ fc;lo); ook naam van een

soort van gebak. — uinunanns zeepen, inzeepen.

77 7 7 7-77 ki i\ m %ji ri 7.? 7:77 7,1 1\ zie bij <r> ki um \ II.

? .7 77 mi ? hi \ KW. zva. hiim (ki \ en thnrj ui3ni/j\ (Skr.

soebanda, goed gebonden, wel verzekerd. Vrg.

7.7 7:77 xn \ en riniiixjii(>p\).

1I1 uu ki u kx. zich met een natten doek wasschen;

het natte lijf afvegen. J. — vcrrucn aaji\ iemand met

een natten doek wasschen of het natte lijf afvegen. J.
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KN. geduld; geduldig, langmoedig, verdraag

zaam (Ar. t*S
.

sabr. Vrg. (Kirini^). — (afnam

metm\ iets geduldig verdragen. — <cm mn *r> onw

iets geduld hebben; iets met geduld dragen; liet

met geduld dragen, liet uithouden (vrg. (nklv rn^/j

en ihfiftrt)rnniihrn\). — ooi aji <un ti iki /j\ geduld,

lankmoedigheid. — aji<vm cnorin\ geduldig, lank-

moedig van aard; geduldig om iets te kunnen

verdragen.

<k;<u??\kn.; ccmiLm\ (poet. aaazn\) strooijen, uitstrooi-

den; naar alle kanten verspreiden; naar alle kan-

ten menschen uitzenden; naar alle kanten in het

rond (w^. o^inj)\ (cni(u\\). iOTio)iUi;k (o/ (Vkhi%\)

zaaijen. — itw/.flïwm iets bestrooijen; een grond

foezaaijen. aji/t£iiannio<iiêi\ bezaaid met bloemen,

overal met bloemwerk, van een tapijt. — aj\,hiun\

verspreid; zich verspreiden; verspreid liggen. —
naar alle kanten, overal, verstrooid

of verspreid.

ojiazn\ kn. uitgekauwde kruiden, die als geneesmiddel

op de borst gespuwd of gesmeerd worden (vrg. 00

<Bi\). — (cma~ti\ iets met water begieten of over-

gieten, bv. zaden om ze te weken, en rijst bij liet

hoken.

o^ikmn kn. welig of weelderig opschieten of groeijen

van planten, kinderen en menschen, die goed ve-

geteren. — (ki (€17-^100^ verguld zilver of koper,

spinsbek (vrg. (Uiqji\).

inaji2{Krn^\ kn. wat als haren ergens van neerhangt,

zooals de soeloer van den waringinboom ; aan een

draad geregen bloemen, die van het kapsel van een

bruid over haar schouders neerhangen.

in v.n hu ]\Kti. klanknabootsend woord voor hetgeluid

van liet snel met een ruk trekken , scheuren of af-

scheuren: rits! — xhri itcn <hti/i\ aan iets met een

ruk trekken, als om het af te scheuren; een stuk

van tets afritsen (vra. tcmi^inmn),

O ~) ^
^{gniHTyi^ KN.; irm^irti myj\ iets, zooals gras, dat

men trekkende vasthoudt, met een ruk afsnijden.

iK.i\rj]^r>iihn/)\ zulk een snee.

O
rn mjn asnji\ zie (Kirt [ezie mi' ('- in

)
(Kiiorjiazniiisnjis KN.; zm 11 iiaiin asnji \ iets van iemand iu

het voorbijgaan of in een gedrang met een ruk af-

nemen en er zich van meester maken (vrg. tfji.rhs).

o
ts met geweld ontruk-

ken; iemand iets afzetten, trnajicnw^masnita^ door

ontrukking of afzetting beroofd worden.

cki i^n^21/} °f ^'('Z* 1*™/} °f ^M(.o«5»^\KN. onder ge-

tuigen verklaren, dat men van iemand, bv. van een

kind, niet meer weten en niet verder verantwoor-

delijk voor hem zijn wil.— (cm mzii <k» rn mn \ iemand

verstooten, zijn handen van hem aftrekken.

(Kn aznash.aJiasn\ eign. van een dochter van Krësna.

(ki c/)\kn. overkant, bv. van een water, weg of veld,

overzij, overwal, de tegenoverliggende oever, over-

zee; oveiwalsch, overzeesch. e&i ahjjihJi pji\ naar de

overkant; naar overzee, bv. gebannen worden.

o^un.Ki^iy (of osikhwoji xrh \) iemand van overzee,

of van overzee gekomen. v)<rmriahioJn«m\ genees-

kundige benaming van de bladen van lombok.

>uiii
{

tuii\ (poet. (Ki^h\) oversteken, naar de over-

kant gaan, iets, bv. een rivier , oversteken. — (cin

ixm xn \ naar iets of iemand oversteken. — can uvrh

tatna<n\ iets naar de overkant brengen; met iets

oversteken; iemand naar overzee verbannen. — (ki

tchim thn/js de overkant; de plaats waar men over-

steekt
1

, overzet. — wi aji iriiixn thyi\ het overwalsche.

ri ),'.) 1 11

m^3" het oversteken. — tui (ijh^h (ei naji\

plaats waar men over kan varen, veer.

O ' "> * • O
iKi'i.)i\ en (i-i ti xm\ zie iki.&h^iw

^fj (j
~7 ^

Kin ur}2asii\ zie bij 11 rmt asn w

(Kfiani!KnA\ kn. een fijne steensoort, daar met potlood

op geschreven wordt; ook een schrijflei, daar men

met een griffel op schrijft.

oJHcriasn.pKN., ajuhndJi asnjj\ ki., gordel van katoen of

zijde, breede gordel om de lenden, een Oostersch

kleedingstuk voor mannen (vrg. «7 ten ri mi (kiiji en

O \ ° O r
tuil (uji (isn n) . (ki (criKii _/» iki on ,i\ benaming van een

bijzonder fatsoen van krissen.— (ciri(cnafn\ iemand

een gordel omdoen, gorden, omgorden. — (cinarn

/nnri(hm\ iets tot gordel bezigen, als een gordel om

het lijf doen. — (kiccijikii (Hin\ ojkhioji iu>i (k~}ji\ met

een gordel, een gordel omhebben, gegord; zich gor-

den of aangorden.

(Kfi(cn\ of (Ki urn \ KW. zva. (Uiirn\ (Kjni\ en (una&\

(Skr. sj'abda, geluid, klank, woord); ook KI. zva.

O o
(ui (ei (m (Kn w en zva. tui n im (K& \\ (kq tan (isii tui \ naam

van een goed teeken in het haar van paarden, oji

^n ,10 ^,1 111 (Ki vrn rui rni ^kki\
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O
uixmasna\

o O
en oji ir/7 m a777 U7J \ SMr. — aa.irn\ /m.ini\ en zi in

C- Cd £-6-0
a O o

(C77nkw. zva. <£lpl^ en (Knrhiviw KI. zva. nziopti<n\

o— (U)vnxrn\ KI. zva. (u m :><i tm \\

n o '^~

ojiom \ en anam\ zie 9o»«rn\\
/^ ^ C-

oj).;Lm<ici\ en oji ven ,tn ,1 \ KW. 0y«. oj-

<?« rtSïï £77 rtjïflx (#?y. bij an ij it»j 2 ao\)

ii hi 1 m\ mi mi ?>

y7 £?Z cmzm >hiii\ zie 1^1 mi vu mi /i\

0^1 itn «57?yi\KN. iets daar uien met een zwaai nieê slaat;

de kling van een sabel; een sabel; de slag van een

o o o -

zweep (vrg. oji xji asnjis on,v>n~mip aj)in\ en miitu

4511 ~rn tui asnj)\ dat het sterk gevlochten eindje van

den zweepslag beteekeni). (m mi mi ^111 1.1 z on fi\ de

omtrek die tot een huis behoort, en zva. 11 > 1

fnanucmji {vrg. (kio <isn /j\ KW. en ,i7inxni iWM\ 2.).

— <jj777 (U77 «577 n\ 1. naar iemand of iets met een

zwaai slaan; iemand of iets met een sabel, zweep

of iets dergelijks slaan. 2. met al zijn toebehooren,

bv. i^'-nanfjün asii/j\ een paard met tuig en al. mi

ikjt arn asnji\ een slingerslag weg- of meekrijgen, bv.

van een zweepslag ; fig. even als mi / i ; i t n i\ door

eenig ongeluk getroffen worden, een ziekte beloopen,

een toeval krijgen, in een regtzaak meê betrokken

raken. ém(M(GnasnJnajnoji'rn\ door Amors schicht

getroffen, arn oji azn asn ~m ast on ~m arui\ door slechten

wind beloopen, van een vaartuig , dat met slechten

wind te kampen gekregen heeft. — rm in ^nijmix

met iels zwaaijeude slaan ; met iets naar iets slingeren.

ajiaznasnn\ Ar. l**^jI£» tlidbit, kn. wat vast staat

en constant is; wat aan iets uit zijn natuur en

onveranderlijk eigen is.

O n . O o
(ki vn .mi/) en i:m in .mi i\ zie ojmcnasnji\

cki x:n asii ,i of oji (en asnn\KN. afgescheurd, daar iets van

afgescheurd is, bv. van een stuk papier of lijimaad

, n . r> o s
(vrg. tfo.E7~? 7^J

/
1). ojixm(nasnzoo\ naam van een

visch. — rinmimii of ifm mi (i5iii \ (poet. anin

(i5iiji\ fn (011(15)1,1) iets afscheuren of aftrekken; iets

van een geheel of zekere hoeveelheid afnemen; iets

afsnijden, afknippen; een blad van een nieuw boek

opensnijden; iets scheef inscheuren, insnijden, in-

zagen, inhakken; schuins een andere weg inslaan

of van de weg afgaan;^, afgaan, afwijken, bv.van

het regt. izinxni asnjiocn 9snn\ iets verscheuren, in

stukkeu scheuren, door het ééne stuk voor, het an-

dere na, af te scheuren (vrg. (ariri.vumij en iin

rtajiêrnatnajiamjt). — (cm(cnasn\ meervoud.

(h-ivnasn/js kn. 1. uitroep, wat door iemand uitgeroe-

pen wordt; geroep, wat zich laat hooren, gewag,

mare; het luiden vau een naam. 2. betrokken, niet

helder, van het gelaat van iemand die pas uit den

slaap komt of treurig gestemd is (vrg. cki tui ^in en

(K)(hi\). 2. naam van eenvisch. <tJiaznasnJïA.a5nasn/i\

rof! roef! een uitdrukking van iemand, die onbe-

zonnen het ééne voor , het andere na, verspilt of

verdoet. — fcmicnasn^\ (poet. imamasna) iets uit-

roepen, vermelden, opnoemen; iemand of iets noe-

men met dezen of dien naam; van iemand of iets

gewagen of gewag maken, door den naam te noe-

men; iemand aanroepen; Gods naam aanroepen;

en zoo ook enkel x:m ni mijt voor God aanroepen

;

als ook door een uitroep te kennen geven, dat men

verkeerd of onverstandig handelt; (mvii in j\ kv>\

om zich heen slaan. G.). rn cumm,vin amasnns god-

vergeten, ook voor onverstandig of ergerlijk. ooioji

1

'I
L
lLl

ver!nel (l» opgenoemd; het opgenoemde. <m)

i 1 1 nasn tJi\ als kundig bekend staan. — vernam in

ij mi, van iets gewag of melding maken; iets op-

noemen of uitspreken. — ojiamasnoan of oji ojiam

,inhii\ wat van iemand of iets gemeld wordt, de

goede of slechte naam, dien iemand of iets heeft;

naam of benaming, waarmee'iemandgenoema1 wordt.

Zoo ook i.i i i rn tsniHin en ajiaqn en i.n in/)\

i i ij in in ï en i5in <n rm asn n\ zva. (ki.loi asnji en (cm

° T
azn(i5)ij)\ J.

o . o
i.i vu in r, zie : i m i:nasnji\

ij m in in i 1. kw. eensklaps, onmiddellijk. 2. kx.

net van pas, juist om het lijf sluitend, van kleé-

ren. — <niamaznasnji\ zva. xnn xniasn n\ 1. en 2. —
mi ii ki uu (i5)ij)\ pass., fg. ook in den zin van aninon n ,
OJKcnasna en mi .m e i ,hiif,\ — ii m vu ,b7j ao,i\ net

van pas voor het gebruik, niet te lang of te kort

;

bereidvaardig, altijd onmiddellijk gereed en vaardig.

(nojizaznnsnn\ Ar. Ml. &x^c . s o Kb at, kn. vriend

(vrg. ajiajnajct'rrt\ en iwxmMii). — (uni^Kcn

asnn of n rj m?,i~m (un i\ het vriend of bevriend zijn,

of de vriendschap, met een ander. — vno-JiZacn *sn

aan of (Kirjojniizn inixi.p als vrienden, in vriend-

schap, met een ander leven. — ta-iri imun.uii ki 7\

vriendscliap.

oj)
t

i~)i^i u)i\ kn. het inachtnemeu van de beleefdheid

in den omgang met iemand, zoodat men iemand
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niet al te ongegeneerd bejegent (Skr. soeb-dsita,

wel gesproken; welsprekend, welsprekendheid. Vrg.

asn asn wn Ei\).majn2ni(cimariizu]isn ?ó L i \ zich niet

generen; ongegeneerd, asricmtrvij] (ofajn ^tói) ttjitcm

o5iasn\ zich niet meer generen.

tutten ui asn \ kw. een schijn of glans in het water

(waarschijnlijk van liet Sier. sjoeb-a, schijnend,

schijn, en sjiti, wit).

ui icn ^Accrin\ zie bij uiamjj\

o 7^7
vtaJtnnccn ^&azn aan\ zie bij <nuiamn\

ui ion il» \ ui iuti tui \ of ui om isi \ o. geluid ofgedruisch

dat zich hooren laat (vrg. ajiazritui\ en uim\). —
azmxmtL»\ geluid geven, zich laten hooren.

ftjcnffu^ Ar. Jjuuj (sa bil) weg; 4JJ) JjUUw J,

in de weg van God, dat is voor het ware geloof of

ter eere Gods. \tuiui icn nrvin of ((CiMvri iiiiii ?\Ki$.

de heilige strijd voor het geloof, ten asn ojioji azn aruin

of ayiasnuia.-mtnjin\ sterven als martelaar voor het

ware geloof, e*xnn ui ion truin^ martelaar worden.

Ook beteekent UKcnirvin of mn ui cen tnjiji\ strijd voe-

ren tegen zijn hartstogt, zijn hartstogt bekampen.

— fcmscnaruis een hartstogt bekampen; een vijand

weerstand bieden.

ojncn(ria/}\ kn. afwijkend, in den zin van in gelijkenis

met een ander verschillend, een ander niet gelijken.

— azmazntnjiji\ afwijken, bv. van een weg, als men

een andere weg inslaat, of van een verhaal, als

men over iets anders gaat handelen ; ook scheef

gaan, bv. van scheuren en snijden; scheef inscheu-

. ) o . o. O
ren (vrg . xmi azn tisn fi). ui tui mn xm ili _b»un m ui z xm

mun>\ een van het algemeen afwijkende voorstel-

ling, gedachte of wensch.

tuiten tnaas kn. niet gelukkig zijn, van iemand wien

het tegenloopt , en die niet slaagt in hetgeen hij

wenscht te erlangen.

ui azn<nnji\ o. de uit den mond met kracht gestooten

adem (vrg. xn xn iei \).— xrm ten ruijp op , in oftegen

iets met kracht blazen; iets, zooals een blaas, opblazen.

uimaz-nnij^K^. van iets een strook afsnijden, afknip-

pen, afscheuren, afhakken, enz.; van een werk

een oogenblik of uurtje afnemen, bv. om iets anders

te doen. — umixmtn.iann\ strook, smal afgenomen

deel ; schaaldeel ; alles wat van iets afgenomen wordt

om voor iets anders te gebruiken ; uitgebroken uur-

tje, snipperuurtje. J.

oiv.vnip kn. 1. aangevuld, opgevuld, vermengd of

vervalscht met iets anders; opgelapt, zooals met

eern klamp er op, waar een gat is. 2. iets daar men

de holligheid van een rijstblok mee schoonmaakt,

door er daarmee in te stampen, zooals een bos

stroo of uitgerafelde bast van kokosnoot. — xni

tcntnjij^\ iets aanvullen, opvullen, vermengen, ver-

valschen, met iets anders; ergens, waar een gal

is, een klamp opleggen; een rijstblok op bovenge-

noemde wijze schoonmaken. — ui;azn trui a<i n\ aan-

vulsel, opvulsel; wat onder iets gemengd wordt om

het te vervalsenen; pakking in machines; klamp op

een gat tot oplapping.

k/i irn unn\ kn. slag met de punt van iets lenigs, zoo-

als de punt van een zweep of doek; iets lenigs,

liet, zweepje, of iets dergelijks, om mee te slaan

(vrg. cm tuionna). — tem arm Knji\ met iets lenigs

slaan, of iemand een slag geven. — ahnxmxti\ mv.

— icm urn xm m hm \ met de punt van iets lenigs

slaan. — uicsi xm xmji\ 1. zulk een slag of klap-

pend geluid geven; een plotselinge stekende pijn

gevoelen, zooals van een vonk, schorpioensteek,

lombok in den mond of in liet oog , van een scherpe

lucht in den neus, enz. 3. helder schijnen van de

zon of de stralen van de zon; en open van een

land, waar het gezigt niet door bergen begrensd

wordt, aji (t5t ui tEfi npi 9<nji\ open en ruim.
'^ O / o.

ui xm tl cm ixi \ KW. zva. xti tui i n i xm aci an ,i \ x/ii io xn ~n

/ Cl O Q„ O
m (El l XI IQ. ui (j \ (CU U) Hf11 (LI XI (LI (LI

f)
\ XiUlXnXJI Obll\

xn rt-n aïc ti \ en asn asn urn ? xn xn/i ( Skr. sj o e ba
,

goed, gunstig, en manggala, heilspellend, fees-

telijk. PK.).

uaxmcm\ en ojiazn.am n\ zie ai/Eioiiw

uixnxnu en verb. uituiaznn\ bij verk. uirmu kn.

oorzaak, aanleiding, rede; want, namelijk (Ar.

L, ^ JUjj; vr
ff-

ie>/*Tj?n en tunaji,isnjj). uiamxrn ~rn tu\

wat rede heeft het? waarom dat? ui (cm ?? arn uiajn

(Li om wat rede? waarom? uiTnimi^i^(Ki\ of ui

(Liirjimhi\ of ook ui vim asm (i^i ui i. ii \ omdat name-

lijk, iw »i m a^v 2m :&i isi ui om xm ] \ of asn ki^i o-. ? ijl

rmp zonder aanleiding er toe.

cLi.imasrijj^ip. zva. uiasnamp (Zoo ook in 't Soend.

en Maleisch).

m i7s.? 2 ii osi i \ kn . iets korts om mee te slaan of te stom-

pen, nog korter dan ui f? r i!ioir)' en een zoogeslo-

32
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ten vuist, dat de knokkels van de vingers vooruit-

steken. — ojazmzni(tpz\ iemand met iets korts of

met de knokkels van de vuist slaan of stompen

(vrg. ojii <r> uin z ri mi z ui n\ ojïi n ani z oi oji z ^ en nnanmz

inopzarnjj). -— ai ccm z ri op z vi \ rnv., bv. oixnuzriopz

ujuiin^ stompen tegen de neus geven.

sM'^nKN. dikke oogleden hebben, tengevolge van een

oogziekte {volgens J. zva. <ki op ojij\ Vrg.ajjasiajin).

(KQapom.p kn. zva. (kv OTiipaai n\ de heele rommel.

Zoo ooïc oji ip (min un >:> w

o o . o o
(Ki aparnii\ zie ajn rui rmjj\

a . o
oji 11 ipz!hcnn\ zie un 11 vizhmo\.

(Knap ikv n of uiuï\ rn. een tegenzin hebben iets te

doen, iets niet gaarne doen, ongenegen zijn, niet

willen, zva. ntunz >> iiii:nrni\ (vrg. ijiaaiacin). >i

op ipi asn v) orn z 00 n\ niet willen vragen, invini'i

o o o
asrj - 1 1 v 1 iKii .. n mii ui oenjl\ vi 1.1 > 1 ) 1 " ' 1 j

J >
j [->

o O ) • >

arnn ojirun o\ en axiuviiio j i.n vn ?? ) li }~iinomasnn\00
spr. — o 1 ip h>i,~j 1.1 i.n

]
zeer ongenegen zijn.

o . o
a I ip ili 1 zie iiuiz >p 11 >

1

01 1-.1? Li n 11 of > ) xp 11 in kn. 1. een eenvoudig selinpje

van een plankje met een korte steel, om rijst te

scheppen; en een bamboezen steel bij liet braden in

gebruik. 2. tegenspoed, tegenspoed nebben — iia.iz

1.1 rui _ / 1.1 rui ;\ en ooi' enkel ijvmnvui in be-

hoeftige omstandigheden verkeeren, van iemand

die tot verval gekomen is. — liiid? 1.1 ruiji of 1 ni

ip m.p met een sotil scheppen.

1 1 i.).li]\ KN. vuiligheid aan de oorharen, zoodat die

aan elkander kleven: ooi- van de oogen als men die

door slaperigheid moeijelijlc open l-an krijgen, x?)

inarn %(K/i:i~j>naji~Ji\ fig. voor veel schulden hebben.

(vivi ui /j\ kn. met dikke oogleden, zoodat de oogen

zich klein vertoonen, zooals de oogen van de Chi-

nezen {vrg. uiui).

m u Mi,n kn. een groote portie, het legenoverge-

stelde van m ;?.ixu\\

~i a a 7 .. o o
0:1 ip tparn/)\ zie bij ip ip hii r

,; n'i\KN. schrinkel, achterste poot van sprinkhanen,

krekels en andere springende insecten; de sch aar-

poten van kreeften en krabben; met verachting van

de beeneu van een mensch.

ajia:i\ zie ojj iparna\

*n:ojiifap\ kn. zva. )j»M)ii,u)\\ — (noznniu)\ ieder

een halve duit.

1 1 1:1

!?\KN. een voorvoegsel tot betiteling vóór benaming-

en van goden en doorluchtige of heilige personen.

\ God Goeroe. 1I1 ,ih 1 ,zim n 1 i God(L
rnnrnci-n.\ u-oa ijoeroe. (Koiunn(EJiiunnxn lun\

de Allerhoogste, oji '•''^p a^)anaf)\ of ojauna^\ de

Torst. »Jiiu)rn(C}n'}(Hin\ de Prins, ,?.'?!_ƒ

Prinses. aj)(hiia-n\ de heilige asceet. ajituntniHi

de Prins. 0C1 ,l? tvm. de

11 !hl Z IE 1 1 \

de jonker.

G)
aj)\ kn. sissen, van iets dat gebraden wordt of van

gloeijend ijzer dat in het water gestoken wordt

(vrg. i-iiii ili). i:iKi\ zie beneden.

(ki\ 1. kw. zva. -Kihiï\\ 2. N., vooral in de spreek-

taal, zva. ffojx (vrg. iJ). (kïikjï\ onverschillig wat.

; ./"» 1 kn. wie (of wat) het wezen mag, al wie of

al wat. :ij ivi i^iï hh hti Zi 11 hii
;
i\ al wie hem op weg

tegenkwam, j ï > 1 >> vm] 1 i\ en kï ld vni êiz ij 1 >\

wie ook, wat mensch ook. — Zoo ook met volgenden

jussief: iï 1 ï Lu 1 n 1:i\ wie bet wezen mag. — (tn

o^jnKW. zva. > iDiLii en Kiiimiw — < iki 1 i >m j\

kw. één van beiden, deze of gene.

ook w ookfj.r gew. (Lwp ook ilw) p kw. zva. inriui?

kx. zva. 1 >i 1 i/ en U)asnno\ bv. a.n 1 ) rui asn \ ttn

. O o
'/ "f"

. o
1': in in e,/ 1 11 >' ; li »

;

.-'
1 \ \ 1 11.11 in \ en ajiam

I
"

/ lea I ( ".

li>hi\ namen van twee soorten van (eetbare)

groote paddestoelen, de eerste rood, de andere wit.

— 07:0-1 kw. zva. (Lvrjasi^w \<kmkï\ pass., en

o . .0 o . o .

zva. 1 1 li 1 1 1.1 1 — ii)ii;i\ en (cmiKiKn\ (van

" }V zva. (C) ri is) ) .vu w \ a.j to vn thn/i\ ook

KN. zva. un

'i'/":
vn i'n inn/j en asn (ui^ü azi tKijt\ begaafd,

bedeeld, begunstigd. — oei aïjcei aai afin en <cmoh<ci

omanj/i KW. zva. r> 11 ; va ri mi\ en mimpti^nypvri

11 Lii i) Ki vu ld in 1 en vu 1.1 in l 1 vu (hn/i\ pass.

a * * . .— ,vii e ? a 1 \ zva. ap nti ui spvnw — a~j) rui \ np 1 >

enz., -zie beneden,

(ïi oji

\

KW . zva. (vii dii w — (vn <r>(Ki\ lEiri aZi \ en (iji 11 rti

\

zva. fvnpnw — riaZirnaZi, en ajn(nojirrtaji\ zva. 111

. o - Cl . n
ki uilm \ en (vi op ip m a — rj 1111 v 1 \ of ui nn 1^1 ui \

^ o ~ o - o. . .

zva. v) li li en uipnw \ kh]ljvi\ passief.

<r)uiz\ of dm-riojii kn gat of hol in den grond langs

oevers of steilten (vrg. rnnnz\ 2., en nqrvu). —
vn 11 11 z\ een gat of gaten hebben; den grond uit-

Len. — uiiizizKW. zva. vinuizw — aai in oji 2

aziaai

C)
Cl

holl

hin\ zie bij vi zij w

vi vn\ 1. KW. zva. rncniz-rpniw — 2. kn. negen, oji

un rui (vip negentien, oji oti ayi arn\ negenentwintig.

.ki ui vj rvi ? \ negentig, ui Ci vn vni kij- negen bon-



derd. ojuwnashs negeudhalve wang. — ui 151 -ki 151 \

eign. van een zoon van Setgaki. — oq xn\ elk ne-

gen. — hnvivi\ of r.iwi v>\ negen geworden, ne-

gende. ti? vi,kiimo51\ de negende maiu;'»a. urn

/' S ... /
(Ml 071 OJi (KJ1\ of ojmciojhk/is zie ÜIJ tW cv.p\ QJ1051

ao/j\K^. aarden pan, waarin zonder olie gebakken

wordt; de negen op een kaart.

o c o o .. o
tui 051 \ KW. zva. fo^raécw \9JHU>az)\ zva. o_nv<:i<:\ en

iwjoffQtm\ voor iemand, Iv. voor een kind dat

ziek is, een plegtige gelofte doen; 00/fc iemand pleg-

tig bezweren j^s ^<? tóo^».

M(ci\ kn. wat voor de reis meegenomen wordt, reis-

geld, teerkost. qjiojkci^ reisgeld, i/niaui»^

reisgeld meenemen, n^ivri 2 ' Vlp cigaren voor de

reis meenemen. oji (cr.isn iut\ iets voor den ouden

dag (op zijn levensreis). -— .15111 11 vi 2 h> \ (poet. ov>

on(CM(Kr\) iemand iets voor de reis meegeven, (cm

ario5i2iji^i iv> vi ,u» ? (o/ ui (tui (&i n) N., iun rinm (n ni

afnam ttpannaÉZs [of o^ncm\) K., iemand goede reis

t o o.
wenscnen. u??7 ?? U7 ? m 7,7? /o

;

,??_7 <t/ 077 i?577 7\ spr. —
.on ri <ui 2 f,7? ^ ?j » Mi n 2>^ voor de reis meegeven

aan iemand ; iets tot reisgeld of teerkost besteden

of aanwenden. •— uioriazizan/j of nut oji vi.xm oan\

voor reisgeld of teerkost; voor reis- en verblijf-

kosten.

a~)ui\ 1. zie (kjiiajn\\ 2. verkeerde spelling voor .vï

i5i\ van ojiw

ojiazi\Kvr. zva. ajnt)(K)2\ — viuli , kn. metaal m een

vorm gieten, r» uhaTm vi 7,?/ hY t:? 7,7 n geelgieter. —
mjt.jön onder liet bekeer t^?i ^» ander. — ,?J?

onxnon(\\ gietsel, gietwerk; gegoten (/jy. run trui om

?L/7o 77X7 7,7 j\ gegoten viiigeiTing) ; <?» onder bet

bekeer van een ander. (9g>£ oji in azi !hnjj\ zva. ojkui

<r> (ei cki ,i of njiarrnii ai hij)\ gietvorm voor metalen.

flo.L?\ zie rno^igoziw

(M(CTj\N._, a^i xn a5)i n\ K. , hoorn 27*m <?<?;£ /3<?<?<stj. ajtxnitn

.?;77? U7 ,7,7 ,7 \ kerteboorn , bertsbo orn . ,7_? ?? ip irn .^=7, vi \

boornacbtige uitwas aan liet lichaam van een viensch.

(untuiiEjy met horens, horens hebben, ooi tn azn z om

(tl U77 2 ilSll 7,7 .^7 VI \ Sp>\ 07171 051 \ 07111 071
0511Jj\

met

de horens stooten (^77. (vniiih\). — a^i 11 .vi 2 vi i\

een beek of rivier , die in een andere rivier uitloopt;

ook een smalle zijwaarts inloopende zeeboezem.

ii(Kit!i~i\ 1. verkeerde spelling voor »jio7i\\ 2. 77,7.72

ci\ of iKi iji \ zijde, zooals zijden garen of koord-

je (vrg. (K.iia5it\). is: mij 1511 ^i 2 vi ^ zijden stof, <zfo

soort van stof.

a„ a. o
<kixjïi\ vi.vi\ en geio. to.uinKW. zva. ei ,10 non en xii

oDiosnn (Skr. sin g ha, leeuw; in zamenstellingen

uitstekend); kn. voor leeuw, anders tot onderschei-

ding (UI VI .i:77?7<-n* (l°) 071 7J77 71 \ o/ MOZiajniLJl^

7
o OKW.

,)
genoemd, ojixnanam^n^ naam van een corps

pradjoerits van den Vorst , die de post van scherp

-

regters waarnemen. non^ajia7i\ zie bij ottjtw \ ,?^?

[?_? 7_7 ,7.7 V) ?7_7 L//77 ,E)?7J7-7 77.7 VII 77 spr.

di) )) 0512 ^\K^. ; .1511ui ui 2 >\ er bij zitten zonder in iets

meê te doen, bv. bij een werk, gesprek of spel.

70?_??"77\ Zie ,7^7 7_7"77N\

ini\ zie b IJ t7J)051\\

aji<na5i2(Kin\ zie bij qjio71\\

ki 1:1.hi j\ kn.; Ki ri }5) .hi p duizelig worden, draaijing

in het hoofd gevoelen, op het gezigt van een woe-

lige beweging, of wanneer men in de diepte of van

een hoogte naar beneden ziet (vrg. (E) .£1 asn.i en ojii

151 vu vi vi ui /)•

mi 11 vi 7,7 7 \ zie bij VI l I w

o
(KI 77 051 2 351 ,1 \ ^<? 77,7.7 77 L7? 7,7 r

7 .7 77 CÏ?(K7 7 \ ^V /5z/ (K1151W

r) 7^) ri 15) 2 hi n of (Kiri 1512 mi 1 \ KN. naam van een /wo-

gen zeilden boom, waarvan djoekoengs en kleine

Jav. huisjes gemaakt worden. (De bladen zijn doo-

delijk voor buffels en koeijen, ofschoon ze niet

weigeren die ie eten. J.).

?o z_7 \ kw. zva. .Kiwn\~en ucnaJi arn n\ KN. wat als ge-

vaarlijk ontweken of vermeden moet worden, wat

onheil of ongeluk aanbrengt, door eenigen loven-

natuurlijken invloed. ax)on(iJio5i\ een ongelukkige

dag, dien men vermijden moet lij het volvoeren

van een voornemen (vrg. anajna^in en o_hcki)\). iki

vi -i) aai o^ii in ,p de ongelukkige dag van het jaar,

dat is de eerste van de maand Soera. ,to vrmiaj)

o^i\ ongelukkige dag in een maaud, nam. de Zatur-

dag en Zondag in de maanden Soera, Sapar en

Besar ; de Maandag en Dinsdag in de maanden

Iloeloed, Ealingoelakir en Djoemadïlawal; de

Woensdag en Donderdag in de maanden Djoema-

dilakir en Redjep ; en de Vrijdag in de maanden

/ Q- D
Hamelan , Sawal en Doelkangidah. dji vi n /".t^t 077 07 \

wat het ongeluk van een land aanbrengt, masn^j)

33*
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(pi
(kj i:n\

otj\ een ongeluksvorstin. n£^.Miti\ een ongeluk-

kige grond, daar de menschen veel ziek worden of

sterven. — (cmcci\ iets doen waardoor men zich

een onheil kan berokkenen, iets op een ongelukki-

gen dag verrigten. reluk-(cm an-~n>r)(KTi\ tets on^

kig maken; iets een ongeluk aanbrengen, zoodat

iets niet goed afloopt. — 0^1 tci'ii ,viji\ iets onheil-

aanbrengends, een gevaarlijke zaak of handeling.

M.a\KN. muf, duf (vrg. <&it&ia.cn t&ijj).

ocy
l

' o * /. * o
(K/i (ci \ KW. zva. noiK^\KN. zva. (kioji\ of ik) (cnannw

— (crricm-rn\KN. op iemand inwendig vergramd of

verbitterd zijn; of wel zva. (Cih(Ci(ta\ — a^i ./ i i

(cianji of a^ittji (mm-) n\ en cki & i >a aji a<ij)\ van ver-

wondering of verbazing sprakeloos blijven staren.

— aan 'aji f J <£D o-a d<V} > van verbazing getrotieu wor-

den, zoodat men sprakeloos blijft staren.

oj}tci\ kn., eenigzins sterk of terpentij nacht ig, niet

onaangenaam van reuk, zooals de mangga-kopjor

,

i

en non sterker een andere soort , die da o ruin .1 j i >

(&i^uci\ genoemd wordt.

O / O/
o-ji (üj \ zva. oj) (tri w

iK/tnxn v KN. het geschreeuw van een hert (vrg. ?;> ij i i \ ).

— (cm fnicn\ het geschreeuw van een hert naboot-

sen; op een beleefde vraag een lomp antwoord geven.

j i i i\ kn. indrukwekkend of eerbiedwekkend somher,

van een plaats, ook van iemands gelaat (erg. > > u

oo»os7\ Ar. r^ , sji'r, kn. verzen, gezang, lied,

vooral van godsdienstig gezang (vrg. i i >i mi in o en

tnnxn\). arnir>K)Li\ verzen maken.

X . X
oj}(ci\ zie (nojidxnw

MwaNKW. zva. (Kj)rLiV)niri-tiKii\ Jiet tegenoverge-

stelde van rntKièiciw \>r}arnaptn<Hn-£A.(Gi\ spr. voor

eenvoudig in zijn doen en spreken.

rn !KJI 2 (Cl \ Of (K,1(C1\ KN. ZVU. 00) TL1 O dl (C71 1 T) (CU Tj T)

(tj),p grootspraak, groot spreken; een grooten mond

hebben, in een fig. zin; overmoedig in het spreken

(vrg: <n (ki ,ci < ). tch /< i tcn n kii ^>.z ici \ iemand bru-

taal aanspreken.

(Ki(ci^n\ of aii tuil nn \ 1. KW. zva. xm (hi i\\ 2. CKoazmi\

of (ij)(bim\K$. vervloeking; het vervloeken, bv.van

ooit weer iets te zullen doen; ook naam van een

Windoe (Skr. sang har a, verdelging, verwoesting;

verwoesting der wereld; een afdeeling van de hel;

^beperking, onderdrukking, enz. Vrg. t*jf(uiasn\ en

O
nn.hn'? en nni rn aai

\ ) . o^i <kï «n ten (ui ri mi
rj

.zji tj <o ^ zich

zelf vervloeken, cui d
O

Cll hl) ,. V ï) Kil !K1 (Cl -Ti \ een

O
vervloeking uitspreken, 'm asn duiten t) \ benaming van

de Vorstin in een zeker tijdvak van de geschiede-

nis van Java.— cm ei ^i ,un .ju ri ,7,-77 \ iets vervloeken.

r-k,7
1^^?^ kn.; l,.,*/»\ sterk of steil oploopen, bv. van

een weg; hoog oploopend, bovenmatig hooggaande,

overdreven, bv. van loon of rente; aanmatigend;

tegen een meerdere opstaan ; iels overdreven hoog

van prijs stellen. uiniHiKumcns zich met een adres

tot een hooger gezag wenden. — . i .£» ooi \ sterk of

steil oploopend, van een pad; een erg hooge vlugt

nemen, fig. van iemand die tot een waardigheid

verheven wordt, die ver boven zijn afkomst is. i?iï

a G) . . „
,1.11 :

i
in ï

j
. / i.n ij >.n? i tn i.d^ vaneen brief, voor

het gewone vj icniaom trn\ of hm //^i\ aan een ver

boven den schrijver verheven persoon. — a-niihrn

i.ii. n yi. n iemand tot een hoogen rang verheffen;

iets, bv. een paard, meer dan gewoon drijven,

aanzetten of bespoedigen, ^buitengewoon veel of

te veel van vei'gcu. '11/11^1,^1,1.1, 1,1 mi(Lkhti;kii ^11

1/ in .- 1
,/ :.j >\ er is met geen mogelijkheid meer aan

te doen. — iiunhij, een steilte; tot een hoogeren

stand opgeklommen. <n vu > 1 1.1 i.n i,i/i\ een parvenu.

11 in 11 i)i.,hij\ het naar de hoogte en naar de

laagte gaan van de marktprijs.

>//.y kw. zva. £a(£j\ (vrg. isr^\). — o^^r^ of

1 i riifti^ zva. (Eiïhi\ en ,ü^ (volgens anderen,

ergens gevestigd zijn, zijn verblijf houden. Vrg. <ka

i'i'i.u. 1. KN. en n., zie o^ikh\ II. 2. KVf.zva.

ri rtnz\ en (en r) cirri \ ( Skr. sjang k ha), alinri n^i

z

,\:n \ en uu iciri i _u ïiTjnKN. bazuin.

ui 11,111. kx. sterk prikkelend of bijtend van reuk;

fig. scherp , op een scherpen toon , bv. antwoorden

G) .
x(vrg. (Ki cm\).

O o O o O o
(Ki iCiunr KN.; !Ki (ei <K~n ^fi.cci(irn aanhoudend piepen

,

van den adem van een aamborstige.

o 000
?.; ï) ei mijj\ KN. TD.; cmMim\ icmnri .awn en

ufn r, xn 1,11 r, rai \ zva. ttiricKiz n-mn \ enz. , storten

,

uitstorten, overstorten, enz. , alleen van drooge wa-

ren , zooals koffieboonen, rijst, enz.

rn !Ki n (cm aai n\ kn . het geluid van het snuivend zoenen

((aréi\). — rnajiojoriziai onfi\ zulk een gesnuif.

icv fi uitnajitn ?ki 1 mn rtpn\ een zoentje.
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,)'ih»{\ kn. bajonnet van een geweer of van een als

staatsie gedragen blaasroer (vrg. (U7i(ikrun>h\). —
iiiiurn?- met de bajonnet steken of vechten.

aj} mi (hijj\ 1. zie bij <Ki(nn\ II. — 2. naam van een

zeevisch.

aj)<i>)i(mf) en armooi m^kw. zva. oj)(lm\ of ojkki iiiw

O * o „ O G) o 7 , 7 O -— Ov.ï (t>i ixn iKin of ii^) ce.i;k>) cm/}\ KN. Iietz., bv. tui rei

(htiw^.r)!^ boe langer boe rijker worden; en rüi

G) o O O G) o O o
"1 (Hl

~~~

ca

beter.

(biiKnfnr) T7 2 z <kjj i&itnn ihi i i unn\ boe dieper, hoe

(j-ji ihikhi /i\ zie lij (kiihtow

aji(H7i(Hin\ of (k.1 uu a-n/}\ KN. zva. (Knapamns ook niet

gewillig zijn, geen lust hebben, om te werken; en

ik heb er geen lust aan! ik wil niet! (vrg. nrui(Eiy\)

a "i un an -n iht i \ ik heb geen lust het te noemen !
—

(Kjiihmnjiasijj of (kj^hiuhj inin\ vadzig, niet gewillig of

g van aard (vrg. asn'nmjinnanmzs).traa

(Ki (nu \ KW. zva. (uiix.^ awh xn o-n/}\ wat niet over-

- cy G) ry
schreden mag worden (vrg. a/n<hrn\ en o^iüns).

G) CY ^Y
:^m/\KN. omheind, afgesloten (vrg. arn,"h^ en (k.),hd\).

o o G) CY q„ o G) CY
aj) nKCKKi^jt Kn \ zva. (umi htkhi ^inn^n (Kin \ K. van

q o .. , . t .. - s G> C>' , ,

ajint <i_:)(Hinj\ (zie bij rninj). — (cm!Kn\ tets om-

heinen, afsluiten, tot een bijzondere bestemming of

voor zich alleen; een vrouw of meisje ergens opge-

sloten houden; iets voor zich bestemmen, van Jav.

grooten met betrekking tot de eigendommen van

hun minderen, zoodat deze over hun eigendom, dat

een groote voor zich bestemd heeft, niet meer met

vrijheid beschikken mag ; op iemands goederen be-

slag leggen, zoodat hij die niet verkoopen of ver-

panden mag (vrg. aAicm ah\). — or»ffOïT)\ k. van

(i7ini(ci\ zie bij (Knrn^\ — wkijtim^ k. van ihrn

-ri !ci aoj)\ en zva. nm m (ei m n (ook een harem. G.).

<K),h°n\ 1. zie o5lth?n\\ 2. KN. het op zijde gaan ofmij-

den; ook de schuins opstaande houten aan weers-

kanten van het plechtboofd van een vaartuig, daar

het roer op rust. — tcrrïiHnno^ voor iemand of iets

op zijde of uit de weg gaan (vrg. cuï hi,ni\); iemand

of iets ontwijken, mijden of vermijden. — mnmi

nirnnm\ iets wegbrengen , verwij deren , wegruimen

,

uit de weg ruimen; iemand doen wijken, uit den

weg doen gaan. — wwm;\ poet. verwijderd. —
a„ o/— (Kj tïhv\ op zijde gaan, uit de weg gaan, wij-

ken. — (vi (KJjj hu \ zva. (Ki (hni rui fi\ scbuinsch hout

aan een ploegschaar, om de aarde op zij te werpen.

aJt(h-n\TLm. het touw of de touwtjes waarmee het zeil

om de ra gebonden wordt. J. •— (crnxn \ iemand of

iets veronachtzamen; iets terzijden leggen of zetten;

iemand miskennen, voorbijgaan, niet bewonderen

(vrg. (ci<tcnnrton<Kn\)i ook het zeil om de ra vast-

binden; en iemand knevelen, de handen op den rug

binden. Kn <-n ij acn \ iemand den rugtoedr;xm<Kr>
!

<-rinr>nm\ lemana oen rug toearaai-

jen; iemand in een zaak niet kennen, door iets

stil achter zijn rug te doen.

rjoj)?r)(um\KX. slordig, lelijk, gemeen, onbetaamlijk,

van kleeding en levenswijze.

aZi(Kiinix}s.\Y. I. wild, woest, toornig; een wild zwijn,

everzwijn (Skr. sj'dn kar

a

, een stier). 2. de zon;

en een naam van God Goeroe (Skr. sjangkar a,

heilaanbrengend, en een naam van Siwa). 2. be-

dreven, bekwaam, kundig.

,-3o.K77-n\ kw. onmogelijk, onmogelijkheid. G. (vrg. i=t

(unnr)\).

aji{(trn?\ kn. bamboetakken en doornstruiken tot ver-

sperring of afsluiting (vrg. ij t> i <n cui

i

<? \ en nrt iHn^\);

een onbegaanbare weg; een ongenaakbare plaats (vrg.

. CY G)CY

.

. o .

<?s.<7wi}\ en (Kihn\). — ter» tarn <? (um \ een weg of

plaats met aZinrcn^ ontoeganklijk maken. — mii'oji

ook 7vj? 71 TL1 K
^3 ?

x overal met de pas-

sage versperrende zaken.

<K)
,

h >) ? \ >i~m ; ,h
r
>i ? (lki \ urni i

xn ? tut) il i

'v^ 1 ^J s O; '

in de spreektaal zva. %S!uit\ enz.

. q/ . ,.. qY
(k.) iun i-n \ KW. , zie bij (hnanw

^

G)
(Ki i(hcn (h<r)j)\ kn. barsch en ruw van iemands woorden

(umiiuiiKnjs een paard met de(vrg. (i^am<rujj)

teugels in den bek rukken of trekken

rK,i r}t!H-nzrKn/]\KV!. zva. ^^j^ kv/j

qj) {(tniamj) (m \ kn. benaming van een corps pradjoerits

van den Vorst.

Q „ O . O Q. . Ö« . .

(K. 1
) ihi)nm,i of oj) (Kiiiarn vm n\ KN. zva. run ia mn .rc/\ iets

om iets te bedekken of bedekt te houden. — (erh

iiKf)i~n\ zva. ia iru (i/n 7ut cci \ iets bedekken of be-O co J

dekt houden.

<jJ,»?r/VKN. een scherp bijtend of brandend gevoel van

de huid , zooals door aanraking van brandnetels

(vrg. ai) i, >ï\). (K),(Khaj},thch\ op vele plaatsen of

aanhoudend zulk een gevoel hebben. — a>jttÈJi,itrii\

scherp of brandend prikkelen, zooals brandnetels

doen.

3l!)
{

uij\ kn. zva. ^)ihh\ of het gevoel van een heel
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fijne prik, zooals met de punt van een fijne naald.

) .

kïioji kïi ki ihiï\ aanhoudend een fijn prikken gevoelen.

G)

» )
.') urï\ fijn prikkelen.

(ki n kïi kïi i\ zva. tut ij un ku i\

ojMiMif KN. slingerend, niet regt, langs de weg

loop en.

aJiiniK-namji\ waarschijnlijk een Chineesc/i woord. kx. :

(Kitpi kÏijkh kikj\ een volbloed Chinees, in tegen-

overstelling van a<ji !hQ ,vm rn >\ of 11 ki ki ij trn art p

rj m ij in i,-ii j\ kx. tobben, sukkelen, niet voort of tot

zijn doel kunnen komen, door moeijelijklieden , te-

genspoeden, wederwaardigheden, ongelukken, te-

genwind, enz. {vrg. ?/ ) ;; rj i n i.,i
j ).

nj Si rj i,n ? i.u
j

kx. een muzikale term: afwijking? J.

>y /'/ > >j i.n > i.ii
i

kx. een zwart fluwelen muts (zonder

rand of klep), die tot liet krijgsgewaad van den

Vorst, de prinsen, den Rijksbestierder, de regenten

en de li mdig zwart

den Torst , van de om-

boOrd. l II ij /',>
>j .i. ii l i. n

j e% >

{

>'
'i ' 'j i.i ' in i ï ; relt

sóngkök dragen of < j>
:

; ïi.ii i.i
j

kn. mei lust , m I ijver.

> I i l i i I 1 i, il 1/ 1.1 l.n _ /; >j l.il i i 1 il i.i i il i ,, hl

ger hoe meer iemands in-t opwekken. iCiKnanJti

(Li ei r ï ij }.i\ met den g] -ai

; ii. iji ij met lust, ijver en dapper iu de weer zijn.

(k'i i.iii n j\ kx.; i til :. ni nj iets belemmeren, hinde-

ren of deren door er tegen aan te raken. — i.n i'i

ïnrnj^ verhinderd of belemmerd worden door iets

dat iemand overvalt, zooals door den nacht, ziek-

te of reg>

.ili ij i,n asn
j kx. ; rut n i'i n kïi isn ? of enkel ki rj ku

«sn^> de ongesteldheid van iemand, als hem de schrik

of angst ergens in het lijf geslagen of de koorts op

het lijf gejaagd, of als hij door ontsteltenis ver-

lamd is (vrg. in ui eta). kïi ij m i .,_:? n ku ij isn

de schrik sloeg hem op het hart. — m n ku Q> m
j

van schrik de koorts op het lijf hebben. — ti n k~>i

,kiikij\ naam van een plantje, waarvan de bladen

tot geneesmiddel gebruikt worden, naar men zegt,

tegen de ?im khj kïi isnn^ J.

o] kiz ij kdb.^ kx. een met gouddraad of zijde, of op

eenige wijze, doorwevene of doorstikte stof. —
vj.vrm? ijKii kt, j\ zulk een stof vervaardigen; iets

met gouddraad of zijde doorweven; iets doorstikken

of borduren. — ij ki ? rj ku kïi ki j\ stiksel of bor-

duurwerk ; doorstikt.

/iuiu\ KX. poet. en als KI. voor ki > kv ku ki i of
~) o

~
(K 1 1 I ^ \\

r'i ku ruip kx. het hecht van een bijl (li ij ki rxii of

aj)xn\). ki ku ili-^j iiV een klamp tot genezing van

een been- of armbreuk , en naam van een olie of

zalf voor wonden en kneuzingen.— tem ku nin\ ge-

lijk het hecht van een bijl. tem ku >r? _i ? h\ van

een weg, die met een bogt een winkelhaak vormt;

ook van scJioongevormde , bijna haaksche kaken.

r ia
iiKij nij of ki i.i :, >j ruin kw. zva. i i . i ^i n kij\ ,i_/

k ij il ï ki j en 11 M lil «1 ) '
j ki 1. 11 _ i ki Klj n IJt\

spr. — in'iiijiiij iets verligten door

een deel er van cp zich te nemen. Zoo inn-ijn^

ij ' ) ij >

/
s of ' i in ij >i 1 1 1 ij ki . iemand verligten in

zijn werk of werkzaamheden, i i'n i.n n >^i i i ki j\

tisonderhoud verligten, door er ge-

telijk in te voorzien.

i i ku n i] zva. i i i ii ii ;

J

i'ii.linij kn. moeijelijk, van wat zwaar gaat, zooals

van een arbeid en hoest (vrg. inijiiiiij en 11 trn

aar en eenigzins knijpend, van de

'

. — i in ku >! j hetz. , bv. van een toeg ofpad,

daar liet moeijelijk bij op gaat.

MMMi/rK. liet bont boven liet ploegijzer , dat dient

om de aarde uit de voor op zijde te werpen, zva.

uihjjun , ,i ,:'/ .^h ii " i
j

drie voren, drie trek-

ken met de ploeg. — rinKinKi[j\ voren maken,

voren trekken. — , ï in *>i ki j\ voor.

Pi i.ii ii :j kx. naam van een boomgewas, dat zich

regt opklimmende aan andere boomen hecht. Be

bladen worden wel tot groente gebruikt.

m i ii ii r kx. 1. tijdrekening, jaartelling; een chrono-

gram, een door zekere woorden ui' aartal

(Skr. sangkala, optelling). 2. een noodlottige

ramp, ongeluk (waarschijnlijk van i"i- en oaiaruiy

III. Vrg. kIukiCii ). 3. KiKni\\\ en kikihu\

kw. ketting (Skr. sjrèngkhala en sjrëngkha-

la. pk.), rj ii/ki i'ï ku kik, de uitdrukking van een

jaartal in een chromogram door zekere daartoe ge-

bruikelijke woorden. — iin in ïxi ongelukkig zijn.

kïi ki ku iu door een ongeluk getroffen. — vuikh

rmtKYs op iets een chronogram maken; iemand iu

een ongeluk storten.
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1 l 11) lll\ ZU' UI MJ an o.

ii Cl ij un »\kn. gekrookt r/ geknakt er bijneêr hangen,

van een Had, steel of tak; ook fig. van een schou-

der door vermoeidheid , zoodat de arm er lam bij

neer hangt [vrg. n ui i rj ijn? »\ «2 ij 1 i 1 ij irn i.a y).

— i/ 1 iii i] i.^i >\ iels zoo kroken o/ knakken. —
ii inh ii un > in ii h n \ maken, dat iels zoo geknakt

wordt.

'?nj)?ni.7)?.;>KX. hangend, neerhangend, van deooren

{vrg. ii h ii ij ti \1. J. Vrg. ook ij 1 1 ij hii > w

.ki hii min j iji h>i in ii, i of ki Kii ui uu r kx. laken,

lakeusche stof; van laken (Pers. i" sV Sn. . schar-

laken, laken); oo£ benaming van een fatsoen van

krissen, ui >,n ni isn ~/> i n\ scharlaken.

IM w>i /l; in >\ zie ii i-n in in
j

ki hii )ü\kx. velg, velgen, van den houten omtrek of

rand van een wiel; ook de eindlassclien van dak-

sparren aan een vast aanhangend afdakje.

- ^ .o * O O ~>

iihiiiij KW. zva. ishiiLK) of in hj ti
j en uitui(Knji\

f) ,..
KI hl) Kl )\ zie bij l_) lil 11 i j

.

JK)hllll)\ KW. 2#dS. I) lil LH
7

LÜ1' ^3'/
llï? -

V
L "

,.^

ijiiw en ki ij ui? ij ui > ).— ki ij innj ui i-~n hi i\

waggelen, heen en weer waggelen, van Iets dat

dreigt om te vallen.

P)
ki n hii? ij in?\ KN. het waggelen, r#w iefa «W dmigt

te vallen; het waggelen <?ƒ slingeren, zooals van
Z)

een beschonkene (vrg. ijhii > n lii r. en uinaaiz

S
s (Fl • > * , (?)

Ij lil?). K) Ij hl) ' n in > KI Ij hl)? Ij in ?\ of ,K)

ij hi) ? in ki ij hi) ? ij in ?\ en K) ij h n ? >j in ' ui hi i

waggelen.

,kj hu e)]-kx. de naar den grond gerigte, neigende of

hellende toestand van iets; diep voorovergebogene

houding ; overhelling of neiging van iemand of

iemands hart tot Iets. oji <&i qoji&m <&in\ diepe eer-

hiedbetniging, voor groete in een brief aan een

hoog personage. Zoo ook ui ij vu ij fm e/? en K/hn

^ lij uu \ diep eerbiedig compliment. — uihhiici\

op den schoot, de knie of de voeten van Iemand

met het hoofd zich neerbuigen, tot bewijs van diepe

eerbetuiging, zooals bij de <un uk plaats heeft; ook

bij Iets blijven, iets getronw blijven. — üctniKn<ea

ij kii \ iets, zooals de klep van een asnaoi , naar be-

neden trekken: Iemand tot onderdanige gehoor-

zaamheid brengen; Iemand, bij Iets doen blijven. —
uiéiatnieiip in een naar den grond gerigten, nei-

geuden toestand of houding zijn; onderdanig ge-

hoorzaam zijn; vast getronw, volhardend, constaut

bij iets blijvend; voor goed of voor vast ergens

blijven; huisvast (vrg. aji(&iKn\ bij MMjj ); ook

... . O o
poet. zva. ,1:111 h /; t/w

KÏhiiirnj\ kx. de zijden onder de korte ribben, het

week van de zijde (vrg. in hii in ^h hn 111
j en vi

ijFiJ) ).
.—

. Kinhiivnp iets, zooals een gordijn,

openslaan, daar Iets achter of onder verborgen is; iets

door het openslaan van het bedeksel ontdekken of

ontblooten, bv. een lijk door het openslaan van

hel lijkkleed.

ij ui 2 n ui > 1 1) n kx. ; sombere stulp , zooals een gering

persoon uit nederigheid zijn hut vjel noemt. —
ni ,ltt> iij h u } vu

j
van beide zijden digt overscha-

duwd, van boven digt gegroeid en donker, van een

pad of plek, zva. n 11 > 11 hii > 111 1\ ook overdekt met

de haren of den hoofddoek , van het voorhoofd.

WMn zie bij 0Jinfn\ II.

K)ijhh poet. zva. K)hii'\

V) . . 3
ki hu . k. , zie K) K) \\

1 ^ . Q O
ki i) 11 1 zie 1^) n 11 )

Q O 11 P Q O . , >

ki 1 1 11 j kx.; on ui ki') of ui) 11 ki js iets verbergen,

schuil of verborgen houden; zich schuilhonden (vrg.

~) . 00 /.ei O
xnieJi-Jiasnn). — on ui 11 ij hii\ of (cm n 11 n hii \

iets schuil houden of wegstoppen. — oji Ci 11 kki of

,Ki üi 11 hi j\ zich verschuilen; heimelijk. ,jo .ki .in ki
C-

o a
hl K) LIki i\ iets om er zich in te verschuilen.

11 hij of l? ui ii 11 hiji\ schuilplaats.

ui 11 ui\ of oji(mxa\ kx. veinzen, voorgeven, voor-

wenden {vrg. ojioji(ui\ en k) ekki hi\).

1 o o
KI 11 UK Zie Kl KKU)\\

Kiriini of kki)i is)i/j\ Ar. ^cUu, sa' at, kx., een

wijl tij ds, een uur of stond. Bepaaldelijk worden

door de Javanen zoo genoemd de vijf wachten,

AHmad, Djabaraïl, Ibrdhlm, Joesoep en Xgldjra'il,

waarin een etmaal verdeeld wordt, en die beurte-

lings afwisselen , zoodat, als de eene dag met AH-

mad begint , de volgende met Djabarcül aanvangt

;

met die bepaling evenwel, dat de eerste dag van

de maand, altijd met AHmad aanvangt. Aan deze

vijf wachten worden verschillende gunstige of on-
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a^ni\

gunstige eigenschappen toegeschreven , die in achl-

genomen of vermeden moeten worden hij het vol-

trekken van een huwelijk, het vieren van eenfeest,

het ondernemen van een reis, enz. <n tei^ ifhcm arm ^n

(cni£nn\ bijna op dezelfde stond.

oji lioiM., zie rm &asna\

o^i a~i asii i\ kxt . zangerig van reuk of smaak , een on-

aangename lucht, zooals van geze?igd haar, vee-

ren, leer, zangerig of rookerig eten; fig. voor

scherp, vinnig, bits. <ui irCiaj) cm «swfl> naam vaneen

donkerbruin , lang en dun en op een sprinkhaan

gelijkend torretje , dat een onaangename lucht van

zich geeft, waarvan het vocht zeer bijtend is, als

het iemand in ''t oog vliegt , en dat schade doet

aan de padi.

o
(M itji osnp \ K

.
, zie i

i
1
1 \\

o o . o a
ii t i i ii

j
zva. i i i i i .i ) oj i i i i i.i

j

.i i i i i i:
j kx. heilig, van wat, als 1

een geest of geesten , een heiligen eerbied inboe-

zemt, zooals een woud, boom of plaats (vrg. iiii

. ) ,

,<_// 1 en i // i.u ).

.i
j
ii Lnn\ kn. voelhoorn j de haakjes, klim-

gewassen zich mee vasthei

secten ; ook g< i / j\

smoel, voor den mond van een mensen, iii.i,

asnn\ voelhoorns hebben
j fig. aanleiding tot

geven. / / < i > n ~ i i ;

tnojizviixmasnji rp. zva. n / n > </ i i i i >• ,s ook naar,

een zeevisch. — 11 lid tnxmasnn ergens uitsti

tusschen andere personen of dingen uitkomen
;

der een troep uitkomen, om Ir. de last

van het bestuur te hooren. — w tnrmanxntasnn

iemand tusschen anderen uit te voorschijn laten

komen of oproepen. (In de vorstenlanden is de

grondvorm n oji 2 <n km astrn en zegt men bv. umnajit

ti vit ipi 11 vu ).

van een levend wezen in deze zinnelijke wereld).

77 <ó}z tui oji qji ajino\ een ellendige lijder. — <hwoji&ji

in\ ellendig, rampzalig. — w?m oji^ti ann\ ellende

lijden.

9JI vim\ zie 1.1 K/T>\\

") .

u7.>.t?n zva. oji vi vi hi,r< zie bij .viniw

(KJiojitHi j\ zie n.iï ,M)\ 1 VI 1 \

O • CK Q„ . 1 . j. O
11X1 VI hl \ <VI Lil VI (Hl \ SM ft. 11 V 1 K') \ 1^1 11 f*. 1 HO \ Of VI

a~ïihm^AMi\'K\r. en poet. vorstelijke zetel, troonze-

tel, zva. iniEi-Jt* of 'Vil ei ^m^ hi i (Skr. singhci-

sana; van i.ivn^ en (vnvivi).

(vi(vt-ii\ of vivmi\ kn. ellende, smartelijk lijden,

van alles, dat den mensch in dit ondermaansche

leven smartelijks te verduren kan hebben (vrg. ivn

uvvvn vu i en vi vi\ Skr. sang sar a, de existentie

viviviii- kx. strak aangehaald; strak om het lijf

sluiten; vast {niet slapj van vleesch of spieren, van

het lichaam (vrq. vnvni\). — i,ivi,vn\ iets straf
(

a -1

of stijf aanhalen of aan het lijf sluiten, ihï^iiisiichii

i:t/Vj de mouwen opstropen, om de armen goed

te kunnen gebruiken. — /,/ 1 1 ip> 11 vn\ het lich-

aamsgestel adstringeren , vast van vleesch of spie-

ren maken. — 11 1.1 1 1 ui p i. KL, zie wvrj/hfn/j^

2. kx. verlovingspand, een geschenk van een ring,

eenige kleedjes of i e's ouders, dat door den va-

der van een jong mensch aan den vader van hel

,1 wordt, als onderpand van de we-

'he verloving. — ,; i >.j 1 , ipi\ iemand de

paningsët zenden. — 1 1 vj j 1 ipwip zie bij (vi

1
IJ

I I!

1

nasnn k\ mei den mond fluiten {vrg. n.11

nnn niet overeeuko-

/. / 1 rn en rjann^a^^\).

?] 1 iii.'p- kx. afvliegen, van zijn plaats raken en tot

op •

; voortgeslingerd worden, zooals een

hoed of hoofddoek van het hoofd of een tak van

een boom (vrg. tjicei-uun 1 ,). — iwÏoji <njtn\ iets doen

af- eu wegvliegen, hn i', 11 nip af- of weggeslin-

2 rd raken of geraakt, zooals een muis van het

hou wapentuig dat teruggeslagen wordt

,

ook van iets dat door verslingering wegraakt. —
1 ; rri/n i.u iets afslaan, afstooten, doen afspring-

en , afwaaijen, enz.

m v, ƒ j kw. zva. vi i-j vi ? vi
j en tisii e iqcun >? m > (be-

ter kortom, en kortbegrip ; Skr. sang xipta , be-

knopt, verkort; sang xepa, kortbegrip. pk.).

v, 11 in 1. kx. zie 11 in- II. — 2. i^iviiiv 111)

in\ of vïi.nn kx. moeilijkheid, moeite, ongemak,

ongemakken, bv. van een reis; fig.
van het hart

(van 77 7 1 ? n kw. zva. jjiu; ). — 3. KW. zva. oji

thJiaAvs list, bv. van een vijand, krijgslist (zie <m

iui\ L). — 4. kw. zva. %JitEH(nxji\ (Skr. sangsja-

j a, , twijfel, onzekerheid). ^7 777 11 1 1 an ongemak-
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keu lijdend. — <Hnajioji<LM\ of <HiiaJÏ(K'iajui\ o. in

moeijelijkneden geraken.

ajf(hacbw\ zie ahaJiaAJi\ 2.

O
(kim ceijj^K., zie eirmasiao/i\

(F) O -O ^
a^ia^i em\ zie (ki .ei i\

q» a a o
(KI 0J1 (£AJj\ KW. 2Tff. 0^71 0X10.11 JLlW

(Knaji zia\ KN. het merg in de beenderen; fff. voor

lichaamskracht, ith -m ih > asn q : asn rui asn arri = asn rui

-

(ki (ko ei

n

t) (Lm n hu 2 asii ,p voor van hetzelfde vleesch

en bloed.

oj)oj)\ kn. neerhangen, ergens aanhangen. — ahoh\

zich laten neerhangen, zooals een slang, die aan

een tak van een loom zich laat neerhangen. — ah

(ki(ci\ 1. ergens, bv. aan een tak van een boom,

iets, zooals een mand, aanhangen. 2. iemand met

wat geld bijstaan. 3. aan de bruid de oh oh on aan

geven of zenden (vrg. (&i(nïtKiasn\). 4. KI., zie bij

(Kr) axi v — hi ah vi » 7,7; \ iets ergens aan doen of

laten hangen. — aji(&iali\ neerhangend. — astiah

(ki\ ergens aan vast raken of geraakt zijn, zoodat

het er aan blijft hangen; (met de voeten in iets

vast raken ; door iets gestuit of verhinderd worden.

G.). — tkji ik) ast ihiji\ 1. kn. geschenk dat tot hu-

welijksonderpand door den bruidegom aan de

vaak ook geheel of gedeeltelijk in spijzen bestaande

{vrg. (u iji ,K} asn o) . 2. KI. van asnaxj\ en van rKj

G) (?) ,
a~.)tKi\ 1. kw. zva. :7?nin

G)

7~>7>~'/ N t/?77\ tea (Ut cmn en (zn

a^i (vrg. ojioji\). 2. kn. een akelig sissend geluid,

dat 's nachts gehoord wordt en dat men niet weet,

waardoor het veroorzaakt wordt; en een weinig

door den neus snuivend, van iemands wijze van

G)
spreken (vrg. rrnmii\ en kV).

M(K}\ zie bij ki w

Cjk)\ kn. 1. ondersteboven. 2. naam van een wilde

klimplant met roodachtige bloemen, die voor zwaar

vergiftig gehouden en uitwendig tot geneesmiddel

gebruikt worden. 3. naam van den achtsten zoon

van Watoe-goenoeng en van de tiende ivoekoe. ah

ah o? i) hi 7 77 iLi h~ni\ sp'r. voor de verkeerde wereld,

als bv. de ouders aan de kinderen gehoorzaam zijn,

in plaats van omgekeerd. — ohoZi\ iets of iemand

ondersteboven zetten, leggen of gekeerd houden;

ondersteboven staan of hangen. Hii3Jioh\ onderste-

boven gezet of gekeerd, aai ah ah \ zva. kiixji axiasnn\

fig. van iemand die ongelukkig geworden is door-

dat hij zijn eed gebroken heeft.

(Ka oh \ KW. zva. oji oji crnjt of ojkehoji art/, (vrg. oji oji\).

— *h
}

ah\ of (eiahiKn\E.vr. zva. iei ajiaiijj\KN. ahojj\

tegen iets, bv. tegen den stroom, opgaan. fnahoh\

zva. ahojiaoiasn^ \ ah iko asn cci ao n \ tegen den wind

op. ahiKJjtviasn (of asn <cn > ) berigt of tijding gaan

vernemen (eig. gaan afhalen). ahajicmajut\ iemand

met een lachend gezigt tegemoetgaan of aankomen.

il/3ji?j77im\ het met een lachend gezigt tege-

moetgaan; ook een benaming van den tamarinde-

boom. — mioji«si\ een meerdere iets geven. G.

(Ka asi (ui asn \ bij iemand berigt of tijding gaan ver-

. . . o .. .. SS
nemen. — ojia^iojiy oj a.i!Kia^j\ zva. xn asti asn asn \\

in poëzie ook voor offerhande. asiasnni (of xnxsn)

ajiojjoZp geschenken komen aanbieden.

aa ah ai aZi \ zie b ij n ih w

o . .

aiajizria^iz\ en ai asiz ai a^iz xn\ KI. , zie (uhuiiw

O
oji v) km ruin en 010^1201 asizauij]\KlX. zva. ojtamirxijp —

norsch of
O o o

asm 77 C7 ? ?ƒ / \ en ai asm zr)a~ii rui\
'K

barsch bejegenen.

(Ki cci (naris td. en tp. N. , a,)> asn tisn<j\ K. , hoofddoek

(vrg. ,w|wn).

(KaasirLip KN. schier onbegaanbaar of ontoeganklijk,

van een bosc/i, berg, ravijn, steilen oever of ter-

rein; fg. van het gemoed, onhandelbaar, daar men

niet mee overweg kan (vrg. nrtfsi-Jioruin).

. O
'

on (ki z r) asi z axi j
zie oji ri aciz iruns

(Kia i\ kn. verschillen in grootte, rang of kleur, zoo-

dat het een met het ander niet overeenstemt (vrg.

aixsnaxw ai cm ria^<iq\ en (kiiki asn/j).

a^iari \ of ah 77 p 1 \ kn. somber en eerbiedwekkend door

stilte of eenzaamheid, van een plaats (vrg. kio\

en aJKCiasnn). — oj)7iapza<ij\ of %Ji(na^z(maaji\ in

stilte, in het geheim, verrigt.

rt.777 pz(Hi/j\ kn. 1. de vereenigiug van een rivierbed-

ding met een andere. 2. zeeboezem, baai (vrg. asn

S - \
(Ei si,ti (ma en asjrj (Si^az\).

aj)au\ zva. (Kiaui\ zie big au\\

0/

groote met een kleine.

?°n\ kn. zva. Sasi\ van (unqziw ook ontkennen

van een schuld. — on<£m\ gelijk ook asia
j
rtni\
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Z) ->

7.7 m<>\

en <u ii^i\ iets niet nakomen; een schuld ontkennen.

t ? vi hii i\ kx. neerhangend, zooals een tak van een

boom, die naar heneden hangt {vrg. lij u iij\);

tp. ergens overheenhangeu, zooals een touw of

shawl over een balk of schouder {vrg. n rwnC&t » )

— ,vm ii) hu ]\ neerhangen, bv. van een tak. —
i:tn vi hm/hn\ tp. iets over iets heenwerpen, dat

het er overheen blijft hangen.

o /
.

i i > i >li i.ri \ zie bij K/ixnw

(K.i ar) asn/)\ kx.; irmpuni\ op het strand of een bank

loopen, van een vaartuig {vrg. un tma in). — i.n

»jj p isnns op het strand of een Laak raken. — 1:777

rnasn<n(Kn\ een vaartuig op het strand of een bank

doen loopen.

? ) 1 / /i 1 1 1 j zie bij 1 1 1 1

(Ki 1 f\ kx. een werktuig, daar metaal mee gepolijst

wordt. — i m i » t ! polijsten. — 1 m 1 i 1 >

mv. — .7 1 1 i 1 1 1.1
j

gepolijst.

> 1 1 1 li ~ 1 1 1

f
kn. oitwatering van een rivi

terboezem : een zijl {erg. uitóaxnaoji >
j

1 1 1 1 1

11) en 1
j

ij p > 1 .)
j

); ook, volgens G., duin.

o.? .e; l-s - of 11 1 1 1 . J/ '. s a /' a dj a of s a ,1 g a dj a
,

opzet, voordacht. — i m 1 1 1 . KN. 1. zva. 111.1/

{van hit l< \ II). — 2. ~va. unazm n mi of 1.1

: I L 11 \\

iitiiiiiihii of iiipnis) Md. zva. 1 11 ij 1 1 1 1,1
j

tj) in K.W. en wi.. zva. noZu rn —
'

/'
' ' '" KW '

. ( 11 1 11 1 1 1 1 h 1 > 1 1 )i 1 11 1 n 1 1 1 en rj 1 ni > in

1
(7.7 7J7\ K., ZlC 11 lil 111 \\

1') >))\ ks.; KJt(majicm\ en i 1)1 )d 1 ))i ,11 zva. iji.n

1
j
rn en 1 ui l n 1 in 1 n

i'j r>?> kx. ; tem >n iels op het hoofd dragen; fg.
H rzva. ii;i>.i). — 7ji<ti om iHyi OJ iii jij in /ij iets

dat op het hoofd gedragen wordt.

rnojicm\ in de spreektaal zva. kiijl'h inw

niaji2(m\ 1. kx. in zamenstelling zva. nxihicmw \

\ 11 k.1? .777 r 77 ui to\ naam van een toren op de pa-

lataran van de kraton te Soerakarta ; en naam

van een soort van aschkleurige kippen met roodc

borst; ook naam van een goed , en ij i^i> m w i\i\

naam van een slecht teeken, in het haar van

paarden. 77 tjizcmni m\ 11 ?.';> 777 7,77 ei\ ri ki ? rn

O O .. O ™ - 3
l~l hll\ 77.K7? 777 7_"7 7C7\ Cil 11 KI ? 777 71.1 UI (1577 ,1\ Zie

beneden. — 2. ?7 /'y
? i77\ kx. , j.'nirKD., een vracht

of hoeveelheid van vijf gèdèngs of een vijfde van

een amët padi, bv. wna^izcnv v nmi i-i? ~m\ enz.

{In avj. is men geiooon bij sangga's, in plaats van

bij ui/iets, te rekenen).— na^th z cm»\N., iziii m\ K.

,

iets door ondersteuning met de hand dragen of op-

houden; iels op de vlakke hand of handen dragen;

iets ondersteunen: iets met iets , dat men in de

hand heeft , zooals een kris, van onderen opvang-

en; een eed ondergaan of praesterenj pacht of

werkzaamheden, of werkvolk, praesteren of ople-

veren; iets, zooals de kosten van iels, dragen; be-

stand zijn of zich bestand rekenen, iets te dragen

of tegenstand te bieden, nxrhz m u >ï\ iets zoo op

de hand dragen dat het helt , voor : iets niet met

de noodige oplettendheid behandelen; en op iets

een ontwijkend antwoord geven, nint niiii.ii.i

-17.
ijii'iii;in Spr. ij I m> ))) >j l )>> )j hn>\ Spr. KH

in ij i'i > in i li i i lii i i wat door de aarde gedra-

gen wordt, wat op aarde zich bevindt. — aarno^n

in i.ni'i in gepraesteerd, opgeleverd, van pacht

of werkzaamheden, irnriojii m i.ui'i m\ te prae-

steren, op te leveren; te praesteren, op te leveren

hebben. — 7 / >/ £1? m in de spreektaal verk. ij £11

ui KI. zva. 1
j

1 1 1 1 K., als het L' belieft! zooals

bet 1 behaagt! welaan! gaarne! met genoegen ! Uw

onderdanige dienaar! ook soemangga zeggen, het

aan de verkiezing of bet oordeel van iemand over-

laten. Zoo zegt men 1 n 1 >/ n >> 1 j n Sn m\ hij zei-

de: Uw onderdanige dienaar !" i.n >> / 1 y »/ :'i 1 mturi

il ij 1 - 1 1 1 1 i,i 1 of ook zonder trnaru\ en tjijSi>

m 1. 11 1 1 1 1
1/

: i ~ 1 1 1 1 1 1
j

ik onderwerp mij aan Uw

verkiezing. — > m iiii.n~iiiji.ii van iets de ople-

vering opdragen of uitbesteden aan iemand. — (cni

;'i in in -. 11 ij i.ii (poel. i'i mi ui ij ) omtrent iels

soemangga zeggen, of zoo handelen, dat men soe-

mangga zegt; iets aan iemands verkiezing, welge-

vallen, overlaten; iels ter beschikking stellen,

overgeven of presenteren aan iemand, th cm ikq mi ~i

,ui\ zijn dood (wij zeggen: zijn leven) ter beschik-

king stellen. — ui-ntninicm ut-nutems het met

de vlakke hand ondersteunen , dragen
,

praesteren ,

enz. — oj) 777 kt? of 7./ i'i rn 1.1
j

en ünj rn hij of

1 1 ri rn hi j\ wat op de vlakke hand gedragen wordt;

wat iemand te dragen of te praesteren heeft; stut,

steun, tegen doorbuigen, zakken, enz.; stutten of

gaffels op een vaartuig , daar het opgerolde zeil,
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de kloeten enz., op neergelegd v:orden; de giften

aan den priester en zijn getuigen bij de voltrekking

van een huwelijk, <un <n ccnz asn^kamm <pr\ hij heeft

het zwaar te dragen (er rusten zware verpligtingen

op hem), en hij is zwaar op de hand (hem is moei-

jelijk tegenstand te bieden), tnn/ijaiiw^ zoo-

veel padi als door iemand gedragen kan worden.

G) o . G)
a^i 111 ^\ zie i.i rn > w

?) G) o
•

' G) , O
ii )>i >\ RN., ,kiiii>\ KD.; v:mcrnq\ ï. zva. izm &i^W

2. mmhmkx., icrn am f\ KD. , iels voor inhouden

iemand er voor houden, dat hij iets gedaan, Iv.

gestolen, zou hellen; het er voor houden, meenen

, a o G)
(vrg. (cmn\ en ommi). 11 trn i r> u) ui wn ^a rn ? ?i

?

i:i\ ik hield het er voor {of meende), dat je van

huis waart. — ckioii^chi ui ?\ poet. iets vaststellen,

bepalen. G. — ? ? tJi m *\ eigenwijs. — ajnmncrn^\

meening, (dwalende) gedachte omtrent iets.

w.rn.MKW. zva. (kik>i\ en ckkei-^iw kn. een dapper

voorkomen hebben, iemand om voor uit de weg te

gaan. aj)oJiam%\ iets (het een of ander) wegruimen,

onheilen te ontwijken, bv. lij het gaan door een

woud. — <crncm$\ een andere weg kiezen. — ? m

cm?i_n^ voor iemand uit de weg gaan of wijken;

iets mijden, vermijden, ontgaan. — i:nï m.>,i_n

n<Hn\ iets wegruimen, opruimen, uit de weg zetten

of leggen; bergen; iemand doen wijken of uit de

weg gaan; iemand iets doen ontgaan. — ?.? t?"777.?\

ontwijken, ontloopen, ontgaan.

(Kiani^\ 1. rw. zva. lii tu\ <nii/noJi\ oj r.ir>xnij\

zamensmelting van oji en <uricm9\ geheel alzoo.

2. kn. waardigheid, aanzienlijke rang of stand,

waartoe iemand geklommen is. 7? <un i rj ?xi <> ajcm ^ \

een aanzienlijken rang bekomen. (uicm%aJcm%\ rijk

veel rijen puntjes goed gevulde hanekam. m om tin

tru £?\ zulk een kam, als die er dik bij is, zoodat

het wel op een dalima-bloem gelijkt; een haan met

zulk een kam. tK}m ?_? ei l< hi ? ( l? ei n ?:? w ? of

i li cm isii hi ?) bidkapel.

G) S v T G) X G) S lil i(KiriQm\K.T<i.; m » im ki r> ui? \ rochelend, een roche-

lend geluid met de keel maken (vrg. aCivj rmrayi\.

— ajinricrmnnarin\ ronken, snorken, van een sla-

pende (vrg. rn ni z rj ni ? .kii ? )

.

*T?mi\KN. een houten cnjcmojin, een stuk aaugepunt

hout om meê te graven, zva. a^hiihi;}\ — cciftam\
1JJ\

(1717)

daarmee graven.

G) G) G) o . ,.. .

CKianiii\ (cmamni\ en ,vm nmi ki\ zie bij .Kimnnw

oj) i)).;\£X. 1. ruwe omheining van een plaats, ruwe

pagër (vrg. aji\arn>\). 2. zie ajiicm urn n\ — ot

umqajn\ een plaats met een (kioii^ omheinen.

(Kiini>rii\ kw. zaamgencmen, collectie, verzameling,

te gader, het gros; en opname, ontvangst (Skr.

sanggr aha). — (cm tcmajns zva. feihii\ en iei

nwww — ik} (cmajw (Hijj en gew. oji oji t amxm *r^\

tijdelijk verblijf, logies, voor een voornaam per-

soon (vrg. rn &.} z -n cwi 2 urn n en !Kiiajj,\); een open-

baar gebouw tot tijdelijk verblijf voor ambtenaren

en aanzienlijke personen op reis. — e? kio :<

en
Q. 1

aanzienlijk. — <MnoJicm^(un<mji\ waardigheid,

aan\ naar zijn logies gaan; in een pasanggrahan

zijn verblijf nemen, verblijven, tijdelijk vertoeven.

ki rn?,-»,? of kq m^ o. een instrument waarmee

men aderlaat (vrg. ojkkiï^); en aderlating, een ader-

lating ontvangen. — nii mtcnn of xnii iin^\ ader-

laten; iemand aderlaten (vrg. niivn ki ?). — oji

ïh/j maain of tui aan tam %\ het aderlaten.

x ; >) i77^M)^\ kn,; icrnnriicmzinnns zich ergens vast in

haken of warren, zooals een vlieger in lamloes. —
hin^iii 771? 7,7? i\ ergens iu verwarren, gehaakt of

vast in raken, zooals een schuit in het riet.

•\ >
(craji(Ki/i\ lv.

a„
aanzien, en KI. van xnii<i\ en cLricLii^ins ov. ikikki

... yaiiuin
6-

7)? > rn Ki^ii uiiHi kyi (kji tn (EjI ^,1 x.u aon\ "Li heeft vol-

komen gelijk.

(M )77 hl )\ Zie ^7 777 hl-I 777 hl <l\ Jhl^
G) o -,

.ki 777 y\ 1. KW. zva. it/n&iAN ukji (LA(ci ann\ amni\ e?i

ki i^in hij \ ook zva. e? m 7.77 en run -n <ei/}\ —' V gw 1™r
2. kx. muziekinstrument van glas, in plaats van

metaal. Zoo ook om fai onn ao Jèian *o\\
•v a

^.? 777\ 1. KW. ïïfl. iu& !uz tm n en (üiiEaazyazitHiny en

ki. van 7X7 777 w 2. kn. een wijd uitstaande en met

Kijiihnp KN. snuif, snuiftabak. vizo^ki'^ ^/ x

snuifdoos, i.i om wn Si 111 hu i \ herhaaldelijk met de

neus snuiven, een snuivend geluid maken; snikken,

van een schreijende (vrg. ajndjicmji en (Kin^mmd

7,7?)). — ljkki T-Zl.iriKii/p algemeen gesnik. — rm

7_*7 777 ?v77 ?\ snikken.

; ;? 777? 7,7? j\ kn. geknor, als dat van een varken

(vrg. ^Ki—nihii! en (wncmzs). — iin iiiiiy kii i

.

knorren. — ^7 t&i <n 707 ? ftcn 1 \ knorrend , knorren.

7.'? 777 ^ KN. : 7^?"7 fw\ en ,7.?/? rh\ rusten, van zware

G)
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voorwerpen op iets, zooals op dwarsbalken {(Liicëi

tuiasiij)), om hierdoor gedragen te worden (vrg.

(L7iicrh\).

(K)icm\ 1. KW. zva. ™ Li\ en (uiisr)asnn\ 2. KN. naam

van een riviervisch.

(K/om kn. scherp, vinnig, van een gezegde of ant-

7 , O G) - v O *
tooord {vrg. iki zn (hnijt en aJi<n\am\). — aan arm

een rauw gesclireeuw geven, bv. van een tijger; met

, G) c o
een rauw geschreeuw snauwen.— !umicmxn\

scherp of vinnig hescheid geven.

ajiionisKJü. naam van een vischje , ook vin genoemd.

aj)cm'y\xri(K)n KN. naam van een riviervisch.

G) G)
(Kioii<rii\ KN.; a.7mviifïir\ een krassend, hard en on-

harmonisch geluid maken op ee?i viool of dergelijk

instrument {vrg. i i crii ).

tniKiimn rnarn\ kn. beschroomd, gegeneerd, niet vrij

zijn, wegens hel bijzijn van een persoon , dien men

ontziet; wantrouwend, twijfelmoedig (vrg. u m en

. *rtcm\ en ' in i i u i ,, ). i n / : / / >/ m> n i i> umi

I > III 1)1) IIIlaat ik je niet genezen! iiiii
/'/

,.)

mi voor iemand uit schroom zich generen.

o^)nrtihiijj\ kn. het uitroepen van hu, hu.' uit vrolijk-

heid, gejuich {vrg. m 1 1
1 '"

/ >; hei geroep van hoi

ha! waarmee de man, die de maat van de muziek

slaat, den dans van de dansers of danseressen be-

geleidt, ii mi.ii^i mi. iij juicht
Pi

I UI UI I.

muziek of dans met een geroep van kol kal op de

maat begeleiden,

o? (ki z on cmimi n\ tnmh? n u> >.ii t zva. noJiificmasn/i

II l lil > rj I II < n 7\ J.

* o a
(K/i cm i (Kt) 1 1 \ zie tin? m in;)

. a
~~ ->

<n<m m^hni(Zi\ x., ?.? //; >.>; o k. ; nanmi m >~n;i

<cthcm\&aiiaji\ iets, zooals een aanzoek of uiinoo-

diging , op een heleefde wijze ontvaugen, maar zon-

der bepaald antwoord laten en uitstellen; iemand

met beleefdheid aanhooren, maar met mooije woor-

den afschepen.

(K) a:tasr>ji\ KN.; xrih art nsnn\ in het verband zitten,

liggen, zich zamenvoegen {vrg. ajhanasnn\ a~icm

asiijj). — (cmcrnasnin(HYi\ iets in het verband breng-

en, zetten, leggen of zamenvoegen.— ou art asti <hi a\

verband; met elkander in verband.

G) . 1
(Ki ;m min \ zie (Ki m~> asn ?

\

(Ki cm .I57i
;
i n zie 0TI K) IS),

door een schotje, schutting of heg; blindloopen,

van een vjeg ; schuchter worden, van een paard,

als het in zijn loop op ééns stil blijft staan, rjium

'~na^rjcrri2KÏcm as))jj\ zonder zich te weerhouden.

—

(ciiïcrn.asti.i\ iets afsluiten, afschutten, afperken;

aan iets een rand of richel tot weêrhouding maken

,

bv. tegen hei afglijden van wat er op ligt. — aj

anasn(Hyj\ afsluiting, afschuttiug, omheining; rich-

el of rand tot weêrhouding; met weêrhoudiug of

schuchterheid.

>? tui ij )/),(/.- 7 kn. lange stok of bamboe, met of zon-

der scherp of haakje er aan, om iets in de hoogte,

zooals vruchten aan een boom, af te snijden of af

te stooten , of ook om een tak van een vruchtboom

neer te halen; fig. middel om iets te bereiken, wat

men beoogt {vrg. vji'iïj rmasnn en tn i> ^ion n). —
ij i in ij ui in mv. — 1/ riii ï/ ni iji ii ).n\ tets tot

sènggèt bezigen.

ii i"i ii ui > i ii
j

kn. v>ip of hengel van een put (vrg.

ii i'i )> ui i ii »). — ii i)ii irn >/ t na\ wippen, henge-

len, met een wip boven op een paal (ook knauwen,

zooals varkens en wilde zwijnen h unprooi doen. J .).

ii i' )/ ij ui i ;,

i
ii i )ii > ij ui ,i ii

i
enz., zva. tnaji'ncrn

i ii 1 ij i i'ii ij ui i ii is enz. J. Vrg. <n i' i > n m ttrn j\

i i ui i ii i in ui i ii ki)., zie i ) ui . ,i

i'j ui Lu i 'ui ui i ii k. , zie 'ij ui i ii

a a . . ii
ti.KiZ cm i i i ii KI). , zie ij i i' ui i i i:i\.

) o . 11 ... i ,

ontKnm rn.r KN., orji)zminii\ Ki)., stijgbeugel

(van ijii'ur met ujiwiN en tKtasn^j.

i) i'i/ ui ' 1 1 . 1. poet. ki. van tk rn i iia (2. kn. bo-

vendorpel van een deur. J.).

/
/' ui ui n kn. naam van een zalf of smeersel tot af-

wering van ziekte of onheil. — vmarntnjs met

singgoel zalven of bestrijken.

n ;

v

?7) rrti m ? KN. steun, stut. G. (cv cm on (ui z on (KV ^t

ai -miorvin^ spr. voor iemand bij een zaak er bij ha-

len. — 77 ?7/?7 on rrm n.?ns tegen iets of iemand aan-

komen, even stooten of aanbotsen; ook iemand bij

het een of ander er bij halen (vrg. -LD m ri U> ).))

v ki ?7 777 ? n i ui f) \ te«;en elkander

»Jiamasnj^\ kn. afsluiting, afschutting, afgesloten, bv.

en ie) f? una). — ïji^irj mi n i vnn

aankomen of even aanbotsen; aanraking, botsim

met de ellebogen tegen

malkander aanstooten.

oni^non 777 2.77-/J^\KN. zva. a-j m nio* J. — oixnhionmi

<ruin\ tegen wind of storm opgnan, zva. 7 'l'K
l

J-



i aji i am <rui cai asn/t\-f'
G) -

tui crrt \ 509

vi aiiz cm rtn ui <isïï/i\kn. naam van een slingerplant met

fraaije roode bloempjes, waarvan de ranken tot

geneesmiddel en tot een bijgeloovig einde gebruikt

worden; ook de rugvinnen van visschen (vrg. tut

iKorm iufl\KN. opgeven iets gedaan, bv. rente betaald,

te hebben; en opgeven iets te zullen doen, zva. cu)

(xn^ {vrg. cm) cm ce.i n) . — (cniarrj cui ^-i\ iets opge-

ven of toezeggen te zullen doen. — a~i tè)am aj)j\

zva. <K]tE>icm?\\

(k/j n rrm m (llu ^ KN.; a^ nn cm z <n cl vi z nrt chtj) \ zwaaijen,

wentelen, gedurig bijna vallen onder het gaan, bv.

van duizeligheid, dronkenschap , zwakte of te zwa-

,, , S G) S
Nre vracht {vrg. cm mi rui z on cld z \ en cKj)cncHi)zmiciju)Z\).

o o
fK/)cmpKW. zva. ckd mi urn ^ \ a-j) ts/inum nrt \ aj) ajinq mim

\

en turt rrv) co) (hnji\ {Skr. sangg'a, schare, troep. pk.

Het kan ook zijn van cuhcmn\ zva. cuhcm\ met

M\).

(til cm cEijj\ KN. aannemen, op zich nemen, bv. als zijn

taak , vast werk, last of verpügting ; ook om iets

te ondergaan ; aanneming {vrg. a^oii cuiji). — arm

cru cei \ iets aannemen of op zich nemen, als taak,

last, verpügting , of om iets te ondergaan. — ccrh

m>cfLir](Kii\ iets laten aannemen of op zich nemen.U
. O— floi cÈ) cm clo/j \ ligtvaardig in het aannemen of op

zich nemen. — ajicm reichn/j\ vast aangenomen of

op zich genomen werk, taak, enz.

aJcrniFJijs kn. goed sluitend, goed digt, van een dek-

sel, dak of dakpannen. — tem mn cei ns iets goed

sluiten, zoodat het goed digt is.

onajizri cmz t&in\ kn. een bamboezen mandje aan een

stok, waarin bij een begraafnis het aarden wierook

-

vaatje, waarin wierook brandt, vóór het lijk uit

gedragen wordt; ook zulk een mandje om er een

waterkruik in te zetten.

aï)cmcEi\ en oj)cmcti\ kn., poet., de bijslaap {Sier.

sangg am a , vereeniging, ontmoeting {vrg. aj)E)

afiw Het wordt ook verklaard door thjjqaji asnn). —
ccrncm(^i\ cuth cm cli \ den bijslaap uitoefenen, bij

een vrouw slapen. — azrh cm cei chi\ een vrouw be-

slapen, met een vrouw gemeenschap uitoefenend^.

ct^i cm cei \ zie ck>) cm ce/i \\

G) .

>\ KI. van co} <-ncu)jj of (Kinri!K.o/j\ en van cei cld

beterschap.

D .

ajicm\ of wmi\ kn. ounsing. ti isn ci^i .^9 am \ naam

van een sterk parfuum.

chjïcm\ kn. uitloopers uit de wortels van afgesneden

padi, waarvan de aren zelden korrels bevatten

{vrg. en cm zri cmz run).

ojjcrrh ofiKjjcrns KN. met figuren, lof- of bloemwerk

geschilderd, door een fijnschilder ; nauwkeurig,

letterlijk, nateekenen of naschrijven. cip:-ricKnm1\

fijnschilder, kunstschilder. — cL7ïrjcm\ iets kunstig

met figuren, lof- of bloemwerk beschilderen; iets

nauwkeurig naschilderen , nateekenen o/*naschrijven.

— aZicm art (Mijj\ kunstig met figuren beschilderd;

nauwkeurig afbeeldsel, nauwkeurige kopie. aji-iKncni

az)onj)\ kunstig schilderwerk met figuren. — cuioh/j

erm het fijnschilderen; en zva. ciKnncKjicmw

CKi cirjarnjj\ kn. brandverf op metaal; blauwe gloed op

de kling van een degen of sabel, cu) cei urn ^jjasn %\

ligt gebruineerd, van ijzer.

o Cl o O o o O. o

O a O a C)
rv)j]\ CL7)iE)ri

i

)\ en iycï)CEicni)aoj)\ — ck,i cei ccicimn\ KI.

van ojjcejIcuj as)ij)\

(Ki ccr)(imj)\ KW. zva. n/namcanj) en ajtajjn^n\ KN. don-

ker door digt lommer , van een woud of laan {vrg.

Q^icciarn/j en ^ih-nccnn); ook volgens Gr. festoen.

cmmi cm ccnjj\ Ar. L ^.iQ/i*. , Sj o e' aib , eign. van

den schoonvader van Mozes , volgens den Koran.

ckj) ahj\ kn . grootspraak, ^-i. ojncEicmji {vrg. cuncEimin).

cu)) nn cu') z crui ^t* a~)\ spr.

a„ -7-. a. a„
a^)cci\ zie oij (ki\ en ckiojtiw

cv)\ I. KW. II. — II. KW. zva. cunu]zva. arn\ 11. — 11. kw. zva. cunrn^crij)\

G. — III. cv)\ gew. aj)itu)\ en in de spr. ook <vi

<K))n en curi iV) cm) n\ oom of tante, oudere broeder of

zuster van vader of moeder {vrg. tuit&iita/i en cen

cenw en asn/v)\ en cu)i cv) a-nn) . — IV. verkorting

van fnajï),zj)\ bv. cv) hieuw cish \ zva. ricLm n^s^icim asnw

— V. {uitgesproken als wa!) uitroep van verwon-

dering: ha! — aj)ifn\ cun(U)opi\ of cuiijj) thrr,»<E/i\

je oom of tante. ciJ)r)ihrn\ cunicui on a<7)\ of cl/)ico).uï)

cnchn\ zijn oom of tante. iu)r>turi wordt ook als vo-

catief gebruikt om een bejaard man aan te spre-

ken. — ccicv)\ cirj v) oo)jj\ iemand oom of tante

noemen , als oom of tante beschouwen of achten.
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(L»\ I. KW. £##. vhivi?\ aznaziasiin en x/iasnajiji\ (ökr.

wi, een voorvoegsel, dat meestal verwijdering , af-

scheiding , afzondering , verstrooijing ofverbreiding

beteelcent, maar ook dikwijls de beteekenis ver-

sterkt. Vrg. (M"0- — II. kw. zva. asnann of ti unz

m\ (Skr. wi, ook een voorvoegsel met de beteeke-

nis van ons aanhechtsel -loos of voorvoegsel on-).

— III. tui\ en gew. aj)iiui\KN. naam van een aard-

vrucht , soort van inlandsche aardappel, de obi,

waarvan verschillende soorten zijn {vrg. crneua ).

ajrjvi ajn a-u oji fi\ de bosch-obi, die een verbazende

dikte en lengte verkrijgt en bij gebrek van andere

ook wel gegeten wordt , maar grof van smaak is.

gelijk obi.

o\ kw. zva. T).w,£j\ (et) > iiiihij en >i >ii,ni\ —
ajn hji\ of • i ' I zva. i >i i/ >i i' i

>i
i i i i

i
• '

l
"

itain en (£fl»Qv (een ander ajii iri zie boven).

>i / i kw. zva. iiii.ii in ii en uixji {vrg. timi).

\«/ vitih\KS. gekookt heet water, bv. om koffie of

thee te zetten (van naj)\ en ih ); warme drank,

gezette koffie of thee >/ i i th >/ unz > i koffie van

koffiebladen. >/ 1 >
/."; ''/''/ '•"/ koffie \an gebrande

eii gestooteu koffiebonnen, iji n >/ > n\> ij i.n i'.i vlie-

gende iicht. -

— il : I i.i i i'

(

op iets heel wati

iemand op koffie of thee onthalen;

iets in lid water .-Teken. — najiahxnaan iets dal

tot warmen drank dient; -varni aftreksel van iets;

/amen koffie of thee drinken. — n tut axi <tn on a\

Haartjes op den huid hebben, benaming van een

ongesteld'hei'd van lei ns J. door on-

gesteldheid een heet gevoel hebben, van de han-

den, vingers of voeten); van gewassen, die van

droogte geleden hebben, door een klein regentje,

dat den wortel niet raakt, of door te weinig begie-

ting, en daarop volgende nieuwe hitte, gaan verwel-

ken. — T-i >ƒ ui ui ii hi j koffie- of theekamer, wn
ajiriiambccaoa^ een waroeng daar men koffie of

thee verkoopt, ij vii? ei > l? n ui i'.i m uin koffiehuis.

vi >\ 1. kw. zva. MVj<rnz!Kk(mn (Skr. wah, woning).

— 2. kx. zva. tiui>\ of t~ic)?\ voorts, verder

en daarbij (misschien de grondvorm van <eji<l»%\ iui

vi^\ en ihnivi.>\). — 3. verk. van nriojnz vijw G.

— 4. kw. zva. riaj)2J\\ G. (anders W^).
Q O O T .

«jï^KW. zva. rruitui^ (vrg. r:i\ 1.).

•'-7^ x of (un«jj,^\ kx. 1. vuilnis, zooals asch , bladen.

D
drek, enz. (vrg. oji oji cm ttciji). 2. zie ri<uiz^\ 2. —
(Oio^ zie ben. — ajiajioajn aan\ vuilnishoop,

plaats daar men gewoon is het vuilnis iceg ie

gooijen. — n»iuiM|\ zva. vi(uiz^ajnanji\ van

WL'»^\ 2.

rj.vi^\ I. KW. zva. 7jvi\\ — II. oi ui >\ KW., en in

zamenstelling , zva. ajnri,v)?\ n. , o.ihii\ k., (wrfv

en nog hooger mojiiki of i ï a n <i k7ï ki., 1. geven,

iets geven; fig. iets, zooals een aandoening , te-

weejrbrengen. 2., en *ji(Ci\Y,\., iets willen ge-

ven, toestaan, m ij i i > (of ntut^) aj>-n%\ aii,n

iiii.iti, kennis geven, ajn vt iui

%

<&» aui kn asnas oji

i,u i Ti ii 1 1\\ heilwenschen. ajn oi ui$ trui ojvi\ ajiamÖJi

nasnjfs ui >i of i i i u i < i., (mii> of aJiinaayi)

een brief doen geworden (eig. geven aan een bode

om te brengen), ajn^ .uj f iu pi cmn a i i.n i i • i m
j

raad geven, aanraden, vn oman amt n ajt in rj oji > ia

';'V'/7 '" 'j'i'-i^ wil je het mij geven voor

twee gulden ? a n >/ ' i
:

i n a n a ini.u i,] i u.i >\ min-

zaam. — ; i ij i i • KW. zva. i n )> i i ' ,
-— i

I >j ' '
{

'" i iiii.ii i.i ^ : in ii i.iiii.i\ ,7 i asn&ji rn\ of
-

'
) '

,
.

f d
i i ii i i i.i iemand, aan iemand, iets geven; er-

gens iets aandoen, bv. aan ren kist een merk, slot

of handvatsel. m y ''.'''' ; '" ' ' < l "/}' iemand heil

wenschen. * > ij > i > i n i i n t .• / n ( , ; _ ,, f , ,. r, . iemand

goeden morgen wenschen. m rj mi qam ten n i > i i.n

i.i ik geef het hem of haar. m/ut^ajnan\ geef

(hem of haar), vi <n ihn % cun aan i,ni i i.u i.i i.ii un

). . ^i ,
ii 1 1

i i i^j passief; i i ij i.i mnuyi ook zva. <rj / >

7
/ i i ii i iHy)\ G.). — ; i ij i i • i ii ij i.u\ rui in i,u ,/<

a. | .

i ii i i
j

• i ' i i i ij i.i>\ i,i i i i,u ^n ii h n \ of ' i i: ii ' i

i.u ^u ij i.n\ iels geven aan iemand; iemand iets

toestaan te doen. i.ni ï.n > imv\ i.n\ ik zal het ge-

ven (aan hem of haar). onaj)?yn\ of nti,isi?i n /./

geeft het (aan mij, hem of haar). — iLtij n?\ kx.

schenking.

II
ij is) ij ui ; , i in hi i hu iht a_) ,i_? / U iets (het een of

ander) geven, wat geven, geven in een algemeene?i

zin. — ri errj ui .-> ;uv \ rrm uyi hit h> \ li E7 » / r i \

iemand wat geven. rnajmnrKncEJttntat^xms iemand

niets geven. — ui zin isi^n-n ui\ of nt&imtviq

O
il (eji rj ui ? iL,n ri kii \ niiTi ioi doii ion aai ~?j hu on fi en CZ.1

T) ei ">7 xn ii irn \ iets weggeven. — ?? ?J7 ri tui ^ tun m j
\

kx., 7_?m ici mtji\ ki., gegeven, weggegeven of weg

te geven, geschonken, verleend, wat iemand ver-
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leeud wordt; als geschenk gekregen; ook naam van

een gewas, dat op waterachtige plaatsen groeit,

zooals op de onder water gezette velden. De knol

en de bladen worden gegeten; en het is, naar men

zegt, zoo genoemd, omdat, als de rijst mislukt,

men dit dan nog als een geschenk van de velden

krijgt. tui <n ui v ui ? n KN. , (lkui^i en asncinaoon ui on innmjj-s

cui nsn (in m/j of cui asn w m/j\ KI. ,
gift

,
geschenk.

rnuiz;\ of ojiiiiuiz%\ KN. 1. vrucht, de vrucht van

een plant , boom of gewas. 2. rjun^s of uj>\ (blij-

vende) puisten op het lichaam {vrg. (umnm\). <rjuiz$

(L)ï'n(isnj)\ naam van een Kawische zangwijze. as:

, .. a a
ui ,> on mi z .? \ K. , Zie bij <mi h n nni/j \ — unonuiz^\

vrucht geven; vruchtdragend, ui ani ~jn 11 ui z ^ \ vrucht-

boom. — tm aio z $ a/n <r) mi \ vruchten doen dragen.

— £n ij <&i z?a%\ veel vrucht dragen , zwaar met

vrucht beladen, ti/n on ui z q un oti on c&i z ^ am \ buiten-

gemeen veel vrucht geven. — onuiz^uiinarjofonuiz

(L.m(mj}\ K. van ae;ori(Ei\s — on ui z on ui z ^ a.n an/j of

amriuiz pojijij uiz ia.ii m^kn. vruchten, fruit, ooft.

— ajiri uiz faam/j-^ KW. of KI. van ui (h n inm na

n

,

— on ui z j (uil na n of (Oi^ajn aa/j^ KN. (blijvende) puis-

ten op het lichaam hebben.

ui lij ^K., zie (&iajn\\

uinuns'S., zie amiiamw

mi >(lii in i\ zie bij ijuizjw

on (ui z ,? (tv nnn , K. , en rj u> z j il n aan n kn . , zie bij ij ui z ? nn

(uijun,hn\ zie uiuvnaw

o a . o o
ui ?aiim\ zie uiunmw

ri(ui?(L7) (hi\ N. , zie bij ij ui.?\\

O
Ti ui ^ (hi \ of on 1 i ? (L n art \ N. , zie bij on ui % \\

(ui q (Lii i tuil /j\ zie ui q (trui asnrj nn

o o'
(U) ,? (Lill (El (hl/J \ Zie UI (Lil (El (hl fj

\

cui oncijiiz (hi n\YJ$.; (ei on un z in \ op iets aanmerking ma-

ken of te zeggen hebben, als wat beter kon; iets,

in betere orde, of met meer smaak, schikken {vrg.

,Eii)\~ni!hi\). tim a i on a_w z an j \ mi ui riiuiiz (hi/j\ (hii

o . j.
(Ui ajuiiz (in an n en (Ui in on (lii z aam ,j\ passief, on ajn z

<-n,ïni'Ki (ui in on xm z in on i\ onberispelijk. — uiiiïltiz

inan,p aanmerking, berisping, ui ui rjuii zin (hii\

vitterij ; vitten.

en ui z (lii ihi i \ K
.
, zie bij oituiz^ \\

(ui (uii ihi\ of (ui 9 (uii on \ {w aha na) 1. kw. zva. ash

oii ui on n of asn asn ? (lh in n\ 2. kn. wat iels teweeg

brengt, de oorzaak van iets; de beteekeiïis van een

droom; het gevolg van een belofte , het gevolg dat

er aan gegeven wordt (Skr. wahana en wdhana,

voer- of rijtuig; aanvoerend, aanbrengend, teweeg-

brengend). (Lmiai(L,ii(ciui(uiiinii!Hi\ wat beduidt

dat? wat zal dat teweegbrengen?

a o o q -
. o

(Ui(Lmon\ of (ui^(un(hi\ (w ahini) KW. zva. oim ,utn \

en, volgens G., de eerste of voornaamste gemalin

van een Vorst {Skr. wdhinz, leger, heir ; en eign.

van Koeroe's gemalin, pk.).

tui on unnri asn n\ gew. verbasterd amni asii fi\ Uur. ar-

rowroot, de arrowrootwortel. ui ip ui on ajnnn asiin

\

arrowrootmeel.

7 O Tui ? ii (in z on n asn n\ verb. van ui ?an in (lii uii i\ J.

ui ^ (ia in (lli (isiut of ui uv in ojui <uii/i\ Ar. w ah dan i-

j at , eenheid; kn. eenig, de eenige, als eigenschap

van God.

ui on (un z 7J)mji\ k. , zie asn (Ei mi n\ uiiji\ en (Eii^w

(Ei ii (un z 'ki n\ zie bij asn (ei am n en uiikjiw — (&i

a °
iTt ...

(n(unzajt^A\ en (ei on ilh z oji ^a> ud m n\ zie big asnfEi

uion(L7miiuini,Hn\ naam van de hellepoel, volgens

de Manik-maja door Allah geschapen
,

gelijk God

Goeroe de tun ihriasn (uyarp am geschapen heeft. In

het Arabisch zou het moeten zijn J\t£S$) (Jo<>

vj ailo e-ldj' ahannam.
, -, o/ n o

ui uu ij \ of ui j (lii \ KW. 1. zva. cni(un\ Uixsn\ en e&i

asn\ (Skr. wdhja, uiterlijk). 2. zva. auiam\ (toen,

tijdens, wanneer. G. ; zoaarsch. voor ui(urn\

uiaji]\VK.).

>\\

Do/ O O
(hu ui q (lli \ zva. (hii(nji(un\ en mi ui

O
\ on mi \\

UI ? (LLI \ Zie UI (LUI NN

ui^oAj^KN. 1. openbaring uit den hemel (Ar. ^>.

,

wah'joe). 2. van den hemel ontvangene waardig-

heid, hooge waardigheid, hoogheid van rang en

aanzien; geluk, voorspoed (vrg. (uio'n?\ 2., en mi

•a„ o .

ancni?(uii mi).

uj(LViii\ zva. (cnajn(vii\ zie r;ni.ii\\

ui 9ixi (un
rj of ui ? (un yuiijj\ kw. zva. mitsraJituijj en

i nj e i lui asn ,j\ (vrg. ui cm !j](isnjj).

G)
uiiuiiEim/j of ui ?(L rn tei naris KW. zva. lEionmizoqiniw

T

ajuij'ii \Küf., (K)io7i\Ki , niezen.

1. kw. zva. uiunw 2. kn. naam van eenplant

of boom, waarvan de bladen tot medicijn gebruikt

worden.

Ul(Llri\K~W. ZVa. (U)1UI\ of LIJ UIW
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ajtanjj\ verk. van tuijcui onn en van (tin tji (hi n\

(tij (i-tif) \ KW. zva. (idjtjW \ asn cm cmjj \ zva. rntum na ajj

T
tui a-n \ hji !t£) onn en tui <v) hi (m/j \ K. , zie cun crti tuin \ (vrg.

ccri cm\). cui cm ichi \ oj itii(Hii(ui\ KW. zva. tv» cm cm (ui

rn na cm/j (van coi cm\ en cunicui\ Sier. w and dr i

,

van wana en adri, wouden en bergen, pk.). —
cuicm (ukui\ ook wel (Lm(m(ti>i(Hi\K~w. zva. cvrt nrLi (kj\

N., (tiian oii\ k. (Skr. w anav) dsa , woudverblijf).

Zoo ook (L/n rhi ck/i on (til chi \ N., <vi on rui on tui tui \ K.,O
woud en wildernis.

«jjt^nkw. een schoon gelaat. G.

ro.-K7\KW. zva. in emi on chji w kn. afval van bossen padi

,

losse aren of korrels, die er bij bet bewerken uit-

vallen.

(ui(Kj?\ KN. iemand kennen, door omgang of verkeer

kennen (vrg. oo^\ en (hjibitj ajijj). — (bi,ki?\

met iemand kennis, gemeenzame kennis, maken. —
(Bi on ? cun 01 oni \ iemand in kennis brengen met een

ander. — (hnui!Kj?(un anjj\ kennis, een kennis van

iemand ; (ook verkeer, verkeering, omgang G. Vrg.

om -ri )\ en asnaJi \).

O.M^7JT)\KW. ZVa. (BI OQ, Uil Tl \,

Q
-l

>on\ N., a.inri(Kifi\ K. , het van zicb kunnen verkrij-

gen of den moed hebben iets te doen; iets durven,

wagen ; moedig , stout , driest , brutaal (vrg. oni on
C—

irti/j); ook driestweg, zonder iemand te ontzien, bv.

iets wegnemen of een deur openbreken, tut ihi ctiiiajj

(Liasn\ een eed durven doen. ui (tiii <rii chi\ tot moedca
O Cl . ,

aansp o ren . — ui in rui on\ <uj Titm -jj.tj on n\ zien

verstouten, zich vermeten, de driestheid of bruta-

liteit hebben, iets te doen; driest, brutaal, iuïïqj)

tui pi cm on rjpi\ op de brutaalste wijze, bv. iemand

slaan. — (pctii(Ki\ of (BKBion\ en ibi bjtj onn\

iemand aanmoedigen, den moed van iemand op-

Wekken, hem moed inspreken. — bi -n cH\oh\ '^1^1

(hi\ iemand aandurven; tegen iemand in verzet ko-

men. r 0~l7J(Hl!Hn ~min(KTl\ Of (BI V) OQ (HU ~7) V) H71 \

en (BiTjftnoni onjj\ iemand stoutmoedig of stout-

moediger maken, maken dat hij durft; zóó tegen

iemand doen , dat men maakt dat hij stoutmoediger

wordt, door bv. eerst weg te loopen, en van een

vrouw door zich eerst koel te betoonen voor de

minnekozerij van een man; tartend. (El rn (ha (KïlU
tj (Hi mi ^<ri rt kii \ (B/i tj on Ti (Hi oni on n\ zich moedig

zoeken te maken of te houden, zich vermannen;

tegen iets zich zoo moedig als mogelijk houden. <bi

(ri (hi om (ti Hi (Kii ~oi rn (Hii un (hu 7joo\ den moed in hem

zoeken te houden, hem van tijd tot tijd aanmoedi-

gen. — (tii7jononjj\ !L
{,

nipi !m
Jl^

moedig, stout,

brutaal, van aard. — (hikui non (Kin of .hij rui ri on

onjj en onicioTjonan/j\ moed daar iemand mee be-

zield is; iemands dapperheid of stoutheid. — cuti

j- O O O O
itiiTion (Hi/j of (Kii tui ti on (fn chijj \ en o. n on tj on (Hl n\ te

stout, te gewaagd, vermetel. TjuizcKnctiirjoncm^

een waaghals. — fjHri ibhiuki^iMü., (kki (bi cuj nrt (hijj en

gew. (hu (BiXjj tj(kijj\ k., zich het voorkomen geven

van dapper of moedig te zijn; en zich verstouten,

de vrijheid nemen, zich de vrijheid veroorlooven

,

zoo vrijpostig zijn, iets te doen; vrijpostigheid.

<ojri.\ I. KW. zva. (uij-htw ook zva. (Hi(K>7(c:n\ en (ki

(EiZiiHi/jw 2. kn. naam van een kleinen boom en

van de aan trossen groeijende bessen daarvan, die

aangenaam zuur van smaak zijn, ongeveer zooals

onze roode bessen. Men heeft ook zwarte of don-

ker blauwe, die zoet van smaak zijn. (Uj^ci(Bi(titi\

- (Kilbenaming van een soort van gestreept

va. tr/tKmaji tuin

<~n
< n

?
j
Hl KW
O o

\ (til rn hn \ zva. ikii (k,i cki x~n chijj \

o O
:hll .Hl BI w? (H~>/j^

rntii(hi\KN. eenvoudig in één van achteren loshangen-

de streng zamengebonden haar (Skr. wéni); ook

het haar plat over de slapen van het hoofd gelegd,

een wijze van kapsel. — (HiriajiHis zie boven. —
o o a„

Tl 16Z rn til (Hl \ KW. ZVa. (Hl Tl ?\\ \ (BI (ïtil Tl (IK tl (til

O
(ha* spr.

,r:>7i>0^\KW. zva. -n(cn(ici\ rn(HrirnrüX\ en ajirntHi^w

(ui ri (Hi >\ kn anders, verschillend (vrg. rncijriri!Ki?\).

Cl TjtKi j (kïi ri ti z\ anders dan. asi tiihi? (kïi ri ajn \ ginds,

elders.
O

:'S. (Hl (til 71 (Hj { \ Of (Kil (Of (L/n Kil) (HQ (til IJ (Hl ^ \

ook wel enkel hi'riHi?\ sommigen, anderen (vrg.

mi (tin (tri >>\).

<ui(Miq\ kn. zva. het Mal. bibit, alles waaruit iets

geteeld wordt, zaad, zaaizand, plantjes, en eenfok-

beest, een beest dat alleen tot voortteling gehouden

wordt (vrg. (tiia^\); fg. oorsprong, oorzaak; en

o a a O /" o o ,, ,

zoo geio. (ui ui iniqw \ can (trn zji ki ^ \ het zaad voor

zaaijen. - (tii (hi ? run on /j\ tot bibit, totOl^l

zaad, tot plantjes, tot voortteling; poteling (vrg.

OCY'
,

(IJl (HJl Tl (HIJ)

.

7 o n
ri (til 7i (Hi ? ~\ ongebr.; ij nn 7n? x.n\ rnri-nin?i_n\ en
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»/ ^ ? 7
? 13 ? <^w x ^#- *9 ^ ,u* > iw ^ ##?£ ?7 o .? \ ( Waar-

schijnlijk is vituirnany zva. (uivian^\ passief van

IL 11 77 U) ?\ ) . ,77 ip 11
JQ J Uil 77 N7I \ 77 UI 77 hH ? 0-171

on iim \ en 77 e 1 77 tn o l 11 m rat - zva. ui 77 utqtun 77 un w

\&h Kii ii hi > un n hii\ JId., voor axi un 77 o 77 in q 7_7j

orj hi)\ geef liet (mij)\

o o o -,
miprivn\ zva. ui ui ui \ van :U)ui\\ Gr.

1 O - 7 ..

i:} hi hip zva. ui) u) Lr>hi i\ zie bij &.fn(Ui aoji\

o / . , .. /
ai) mi hi i\ zie bij 11 u?w

n .0
as) hi ni \ of u> k7 ti \ kw. ££ö:. hi) rj h~i hi)

1
(Skr. wa-

nara).

t»(N7 ION ZtV £(/ ?. I

<ta 77 ?j ? 7,1 7 \ e vr. en poet. zva. tui 77 ui 1 ui 1 of 77 uzi 1 ui

01 ui z<Hijn\ en hj hi 1 \ ( Skr. m ano cl nj a , schoon

;

en een prinses, ui 77 rnz ,uj j_??.iu\ de sckoone.

*:j,?Yji ssmKW. 1. re-Y/. ?: u>2 uu vi tui taan (Skr. wanita).

2. zva. (unasn\ (Skr. ganita, gereken, liet tellen;

cijferkunst. pk.).

*j)Kih,i]\ rx. kelder en zuiver, alleen van groen,

en van het gelaat, als daarin zekere luister

doorstraalt.

u)hïh.)\Kvr. gereed, voltooid. G.

o""
«Jt hj iu\ kw. zva. «1 u~m 1 77 uli 1 w

(ui 77 tjiu 1.1 1\ zva. ui 77 tj > u n in p zie bij rj ui ? w

hihiKS. 1. rev/. .i-.ij ?.\\\ — 2. gemagtigd, geregtigd,

kevoegd; vrijkeid kekken om iets te doen (vrg. ikt?

O - D
«JJ K7\ <?M 71;li 7^7^). x? o tj uiw willekeurig, eigen -

o o ' ~)0 * « n
aunKeiijk (vrg. u)iiiu)iu\). — uuu\ of .ui o

h)\ magtiging, autorisatie, die iemand verkregen

heeft of bezit: voorregt. — ui£qoh\ gemagtigd,

geregtigd; ook bijnaam van God Goeroe, als door

(j-77 7 ui ii ui ui tot de

gering gemagtigd,. —
oji \ tni lui ? \ uu ri .u)^\

ng en wereldre-

hi)U)hi\ kw. zva. hiiuirih.)

7,17 7,7? hjhl 1\

)ah\ of hii' ui hn kn. gemagtigd, geautoriseerd.

D * O .

ziek tot alles ge-geregtigd. u) 77 777 ? 7.7? ui ki üi ui\

regtigd ackten, ziek alles veroorloven. — £;>.?\

ket winnen, in een gevecht, proces of spel; over-

winnen; iemands winst in het spel; iemands over-

winning in een gevecht of kampstrijd (toestands-

woord, eig. de magtigere of de door ket fortuin ge-

magtigde zijn; het tegenovergestelde van kdiui>\).

ki£-)hj\ oude benaming van het rijk van Kediri.

— £.iuiu) x., Éiyrn K. , iets nog aanwezig vin-

den; iets keieven, nog beleven, nog bijwonen;

iemand of iets nog kalen; iemand nog in leven vin-

den (eig. ket er van winnen); ook iets keleefd of

bijgewoond kebben. rkipiunuKuiiizLi\ ket lijk nog

boven aarde vinden. — p ifj uirjhii\ (van üihi\)

of u) uih} uii]hii\ (van a<naainh\) iemand magti-

gen, autoriseren, geregtigd maken of verklaren, ui

D * o - O » O
>u) ui xn rj hoi \ en ui un ui ui uii ri hii s passief — ,£j

hh ui 11 uii \ iemand ket doen winnen, overwinnaar

doen zijn; iemand winner verklaren in een twist of

proces; over iets besekikken. — ra)h.;uihii\ een

winner, iemand die gewoonlijk wint, gelukkig is,

in het spel. — om £1 ui u~><hin\ zegepraal. — luik)

ah\ overwinning; overwinnaar; en naam van de

icoonplaats van Wrekodara; ook zva. <ê? èiinw

u)h)\Kvr. zie ui\ z. — cë.ihiui\K., zie bij auiw
o

ajinq(piz\ kn. naam van een wilden boom, viaarvan

het hout tot brandhout en tot het maken van djoe-

koengs gebruikt wordt.

O o oo ki m n K. , zva. (UI Ui UT) w

Q O . O
«ji

l

(KycGi\ zva. ,uiiuiui\K., zie «jjttj^w

tui 37111' 1. KW. zva. (oiasnaain\
cl Ui zie cuihhi^w— 2.

- 3. o. eigenzinnig, eigenzinnigkeid, kuren; ku-

ren kebben, van een paard of van een mensch(vrg.

o. 0.0
(ui 1 hi) ? \ en tui uu \). 7^i ui urn ri uj \ kw. zva. iki ni

BJiv)tifi\). — ,£??:/77\ KW. zva. (zihnw \<u)hjum\

o / o O o
zva. sji uihow — (Ei il u~m hi\ en e) e) 11 urn ui \ kx. op

iets aanmerkingen maken of te maken kebben; gis-

pen (vrg. (EiQiun?h>\ van uni uu ? uin). hoi^iiuuin

m hi 1 en ui uj 77 7J777 ui hi ,1 \ passief.

uiriri?\ kw. zva. asnamaruins kx. verkorting van een

woord door afsnijding van de eerste lettergreep,

7
o o a

zooals (Ei hi 1 voor .ui ei un . ixiann voor u)ui>o/j\

aohiin voor unhihiii\ crnajin voor urn 111 uii\ tuii\m 7 ^(HhlJ. ll:l
d}

voor hiihii\ hi)\ voor hiiKn\ .in\ voor uw zn\ enz.

- G) o q„ . O
(vrg. oei hi) (ui\). — ,^?OT7^\KW. zva. (Kinmarsa\KN.

een woord verkorten; ook zva. ibixxn oji ^a\ een
C/fy

zaak afdoen; en zva. (ê) urï\ verbieden, en (uniuiun

(ui u~in ? (um <hii)\ verkort , bv . asnihi ui \ beletten.

ëi ui um ? ur, ui n — (Li ei uin 9 \ ket verkorten.

s)iiiiki),i\ kw. zva. (uihui\ en (uirCi\ (weigerachtig,

weerspannig. Gr.), uiuin hii,^hu<: \ of (Li upiihii^ u<\

kx. traliewerk, kekwerk, kek van ijzeren of kouten

spijlen (vrg. nrtos:\). — (Eiuinhiij\ sprinkkanen

vangen, .ei um kh^..uk\ iets van getralied kekwerk

voorzien of afsluiten, aj) ui urn im^ i_< \ passief.

33
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o o
tui on \ zva. (U)(in\\

oj)!hn\ of cu)arm\ kw. zva. (ki(hkhi\ (Skr. bandoe,

bloedverwant. Vrg. cui cm aji\) ; (uicm\ KN. manwijf,

hermaphrodiet {vrg. cu)ctn\).

(U)ti(hi\K. van cuinri\ cuinj\ en cuji/tiw {vrg. cuichiij-).

oj)chi\ KN. een tijdkring van acht jaar, waarvan elk

jaar een eigen met een Arabische letter onderschei-

den naam heeft , en wel in deze volgorde : Alip

,

Ehé , Djiniawal , Djé, Dal, Bé, TVatvoe , Djima-

kir. oj)cuichi\ een windoe {acht jaar). ti ni z cu) cm \

twee windoes {zestien jaar). — u) ti ap z na ,i\ tij

windoes; windoes lang.

rncuizcm\KW. zva. onamz(m\ I. — KN.

als in ct^)(L!j^tix^:noanji\ oolc voor het uiterlijk voor-

komen van iemand.

ai cui ztiooti cm \ zie lij cun ao\\

(ncu)ziicmcm\ zie bij cuncmw

X

(ncuizonaa cmcm/j\ zie bij am>

icn((hn\ kn. getal van tien millioen (Skr. wrenda,

een groote hoop of troep), cki ui (cm \ tien millioen.

oit)2,u)[(m\ twintig millioen. — cCi(cm(mjj\ tien

millioenen, Lij tien millioenen.

tui cm tan \ zie bij tui cm w

o a * a„
(O) (mn7\ KW. zva. (E% ta. crni \ en asn om ru —.1 oji cmi

n

\

O Q O Q
OJ

,ui cm cmi cm <K?hp KW. de hoogte die een vogel door zijn

vlugt bereikt. G. Vrg. ajiiici imin cmi/ix

cui cm asn \ kw. alles te bovengaan; alles overtreffend

(Skr. wandita, geprezen, verheerlijkt, pk.).

(Vi (Hi 0^1 \ KW. zva. (K.i (hi\ en asn cm rui ~^i cru cei tui ckjuj \

^~ /
iVichicu)\ of cuxrnicu)\KW. zva. cKinjcKrij en cmiruicu)

cm\ (Skr. b dndaiv a, bloedverwant, nabestaande.

Vrq. cui cm \). cuiiHi(U)/Hi<zji\ bloedverwanten en na-

bestaanden.

jf - O
iij)/m,i\KW. zva. cm 71 ap\ of zva. &j),'~r}^ en cmncrrncmj)

(Slr, vjandya, onvruchtbaar; vruchteloos, te

vergeefs, pk.).

(U)tm\ en ,u>j^n\KW. zva. «znmy (vrg. <oion\ 2.). cui

cmcu)im\ N., (U) 71 cm zckj riem? 1^1,i\ K., cei cui cm oji (hi \

O
poet., aanhoudend, keer op keer.

(U)(ki\ kn. 1. aard, geaardheid, zva. cu)cïsi) anijs (ook

gesteldheid; gewoonte, gebruik; omdat, dewijl. G.).

2. aanhoudende bijvoeging, bijdrage, vermeerdering;

bijstand (vrg. cuicui
t

?\ en cuncmA. 3. &&-§QS of acn

j.'i
,

Jt
ihQo ui cm \ het kokend water, dat bij het rijstkoken

in een afzonderlijke pot op het vuur in gereedheid

gehouden wordt, om het verkokend water in de ah

ah aan te vullen. ciji(ui^nrin^i^(Hri(Hiicrn(Lm(Hi/f\

aanhoudende vermeerdering van gunst en zegen, mi

chicu)ihi\ aanhoudend op elkander volgen. — isiiut

an\ kw. aanhoudend, onafgebroken; vervolgen. —
ceichi\ 1. poet. toevoegen, vermeerderen; iemand

aanhoudend met iets bedeelen ofbegunstigen. 2. kn.

schoonzoon of schoondochter; en een bruiloftsfeest

geven bij het uithuwelijken van een kind, zoodat

men een schoonzoon of schoondochter krijgt; en

!E1
asn^ °f <^1{Ejl

lt?^
een Druil°ft s;feest geven, ckockicei

an\ een Chinesche bruiloft. chykeji(hi\ of (eicki(hi\

tot schoonzoon aangenomen, cui (hj chi a_>TÏxrn hu asii

(of a_7ÏKiT~n(L,na^onj)) aanhoudend begunstigd

^
den met zegen (of geluk). — ,ii ieiyichizchi^ een

zoon of dochter aan een ander uithuwelijken.

(U)nncKiz\ cuHHij) asn \
•

of (Ui fcin, kw. zva. cni-nw \ ck,i

o
a<m^cu)r)(hpz\ spr.

om\KW. staart. G. (vrg. (uiim asnji).

C ) o
is)hi\ kw. zva. (&}(h~!\ en ajiajiasnj\ (ook doof zijn.

niet hooren. G.). as>iajn(Hi(Hi\K~$. schrikkeljaar.

(vi(Ki?\ I. kw. cu)chi?\ of ceicu)chi?\ overstïoomen

,

den grond bedekken; en zamentreffen, vinden ont-

moeten. G. — II. kn. in zijn waren, natuurlijken

staat of toestand; echt, opregt; niet verbloemd; on-

bewimpeld, openhartig (vrg. onuionthn %\). as: cui cm

(hnq\ echte Javaan, ck,) ui ,hi ^ on cun \ geheel in zijn

waren, natuurlijken of echten toestand, onxjm^nah

(ncmzMcuicHi {oncL,ri\ zich niet eenvoudig en natuur-

lijk houden of gedragen.

(U1iichi^\ cui nn on ^ (un (Hl ii\ zva. on rui rj (Hl ?\ cncuirjcni?

(Lii oaj)\

O O O r..
cui chi q\ zva. cuiorn^w \ojKnji(Uiag%\ spr., zie bij 00)

(TLIW

en cui on
bV kn. zva. cui(Hi^\ in zijn waren, werkelij-

ken, natuurlijken staat of toestand. Zoo ook on u)

(YicHi ^oicuifricHi^w \\ cKi on cu) ii chi .? on ojti \ in de we-

zentlijke werkelijkheid (niet als in een droom); niet

verbloemd, versierd, geheel zooals het in werkelijk-

heid is. •— onuiri CHi^a/n chi/i\ cui ni cui on chi ^ ojï) (hijj of

rn cui ri chi on cui 71 chi ^ cun <H)j) \ ook wel üi on chi ^ om (Hl/J \

enz. , in de wezentlijke werkelijkheid, met onbene-

veld en helder bewustzijn, bv. gezien. 71 ajnaü (of

(« (un (Ei asn ,1) ?i ui Tiw^cun cmn (of on cui on cmi ^ cunncni^
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ajnoan\) tot volkomen bewustzijn komen, uit een

droom of bezwijming.

cl» on on» of (L»ananj)\ {voor ajpihnonn) KW. zva. oiidz

>on»\K. van cunonw

:l ücu)on on/j\Ki>. van ci»»a\\

1
n a

cy CY
ajiao \ kn. zva. ccmon^

«st, 't.}.,

CY O O
onn»on»\ K.. van om on oio on f)\

0D1-. .

O o
- — on (.

CY

rv

te vrijmoedig {vrg. amDoiononanjj)

om cd on cli on »\ KN. al

O

O s iemand uitgaat

,

O CY
iemands renommée. — oa)D)an\ algemeen rucht-

tL»on\KN. algemeen gerucht, dat van

«s^

O
baar worden; ruchtbaar; ruchtbaarheid (vrg. omcx»

/ o Y .

<ó\ en (a.)oj)aj)\).

aj)onos))»\ KW. zva. tufn\ of poet. zva. (cnniw \osn

as)) on os»»\ zie bij osï)tis))/>\

O o
il» on aj)jt\ KI. van 0.1 cuj \ en van 01 001 r) cei -^i z otlojis

(V)on/)asn\ zie cd 01 00 z >^rtgs zie vernis
o o

aj)oniV)(K)jj\ zva. cl» «sn il» (M/)\

oj) on iw)\ kn. iets uitstaan, verdureu of uithouden

kunnen; er tegen kunnen; gehard; onvermoeid.

<u)onoi )onj\ kn. de paal, waaraan een olifant vastge-

maakt wordt, ot) oe? ^ cei t> chtcd on cnj) on n\ spr.

Q
aj) 00 n\ zie cd on \ en cl» ri onzw

rncDojoncL») onjj\ zva. on cd on on ^ om on»

\

cd ai ) \ KW. zva. cc») o, i\\ — (E) ih > \ KW. zva. cun cei 01 1 w
^K «i, «a, co ,tsi.

tp. kn. met iets in de hand duchtig kloppen of

beuken; de wasch op een waschbank of steen schoon-

kloppen (vrg. ceock»9\ en et» on cui z om n van om on cli z

on)n\ — oitsizon (£ioi>\ regts en links kloppen en

beuken (vrg. onunztK)ajnaiï\ bij cunoi)\). — cd on

cc)anjj\ in de spreektaal zva. tnj)ogasior)»s J.

«im\kw. een begin. G.

o * o . . o . o . .

cd ons KW. zva. auoa\ (vrg. (O)on\ en (K)on\).

(U)oponj)\KW. onvervalscht, onvermengd, echt. G.

cd o rn \ zie ,u on w
C\Jl 01

(L))(n))onjj\KN. een moor met gekruld haar, een Papoea.

oj)am cd • zie ild on cd w
CaJ c~

(DX,)r>\ KN. zva. oj)47))\; en naam van een onbekend

boscliwild. G.

O f)
)onj)ci:)f)\ kn.; ,èo fnjjojrtp iets met de vingers druk-

kende en wrijvende verbrijzelen, verkueuzen of ver-

1 n o n o 00malen (w^. <vn ojnn asn n\ cej) onn osn n en mi cfnncisiiobij

O" O
OJÏ) <H) CL))J)\

cb)r>r))^\ KW. 2;ï;«. !érj
t

orr\ tui asrj'pjw \ oj) nxn <ü) art)

j

\

5jo;'. , zie bij (xntruw

cDrjnpi or>/j\ zva. (L»oiar)oni)\

*3.\ ^^«. (L)ch)\ zie INlW

o^tn KN. wööiw ^ö;m £<??2 wilden boom, waarvan het

hout alleen tot brandhout gebruikt wordt.

o
(V)oji\kw. zva. tiJ))fhi\\ — (e<)(kj)\ n., <ei 01 cun z 0^1 n\ k.,

? hardop lezen, oplezen, reciteren; verzen zingende

lezen (Skr. wdtj'a, spreken; lezen; zooals bv. in

w d tj a-j'at i, hij leest. Vrg. osi 01 ihnom ~m r) om \ en

o a O O ,onaj)om ^A(H)\). ct.o i€j) ixj) \ <&> iz.ionojnzcKj)j)\ zingende

lezen, in het algemeen, ka ck» otld cli) \ een brief hard-

op lezen. — <e,i o<j) om ~jr>cn om \ &) on xm z ckt) ^Aom aoji\

iets laten lezen of te lezen geven aan iemand; voor

iemand iets lezen of reciteren; iets voorlezen. —
(L»a<j)oaj)\ (L)nr)ajnzc)A^ACK)j)\ om te lezen, truiajvnvt

(xj)onjj\ leesboek. cL,rion)^a.n^(L)aj)an/j\ letters, die

in poëzie gebruikt worden. — cu)/^)oj)\ oMcanoiojnz

ckoji\ het hardop lezen, enz.; ook lezen, voorlezen.

CY— as)) cu) oj) \ of insn <l» ao) \- kn. , of ook (asn -Lncncunz

.. . CY
cmjj\K., te lezen zijn. om oó))cl»oji\ wat er (bv. inde

brief) te lezen is. ojajnzn^ (of ono^izaaioni)) [osn

cv)iK!)\ het niet kunnen lezen.

«-^ffoix ook aj) om 1. kw. taal, spraak, verhaal (Skr.

watja. Vrg. cdcid\ en cL)a<non). 2. cl)ckj)\ cL)tm\

of clw cd oj) \ ronduit spreken, zeggen of meêdeelen,

hoe en wat iets is, wat er van te zeggen is (vrg.

tim ru om
\ ) . — omcL)cxj)\ zva. omcu)oj)\ van ce,)oo)\\

— (k>)(KJ)iK)\ iemand iets verklaren of in opregt-

heid zeggen. — et) o-j) om -jd on im \ iets verklaren of

in opregtheid zeggen aan iemand.

!L»oj)on\ of ild oj) on \ bij verkorting mm\ kw. zva.

ajnas:\ t^j)ox.it^)\ en cloclickd cuij}\ (Skr. watjana,

taal, spraak, gezegde, van watja; zie bij cl)cxj)-\

en vrg. cdo<j)\). cun ie» osi otoo)M\ spr.— ajr)CL)^o)!H)\

f °C)
J

. Y
of ce» ,u)cx»on\ zva. ex» ru >o \ of ceacist) w

O
cL)(hj)on\ zie cu)»j)on\\

o O

(E) »j)
<~n\ en

O o O

O
gew. zva. cem oh on» \ K. van Lr))05r)\ zie

o' Oo O o o n O
CX» OSï) XA (E) CK»0n!K)\ (EOCKl) (H) (K7 /K7 1 CH) » \ CL) OJ) (H) Of)

o O ,".. O
o-nn en cl» cd ck» ar) onon/j\ zie bij ao> rui c£> w

cL)Qj)OJ)cru)ji\K., zie oj) ox.) ruw

(L»cK»m\K$. redenering, beredenering (Skr. witj dra;

van tjara; zie wmv); oo£ ^^Z zva. oj)ruc>\ of
Y a o O , a

K»osn\ (vrg. ,r»)0J)n»\ en cl) oj) on onr.) . on ^) oud

33*
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ffcamx redekunst. — ï£/ïffomr\ kn. (oo/£ wel (bkkhki

<hi/}\K.) redeneren; een redevoering houden; over

iets of iemand spreken; welbespraakt, iemand die

goed zijn woord voeren en redeneren kan. aai tui on

ao^i\ waarover geredeneerd of in een gesprek ge-

sproken wordt. — een oji *~n aa\ iemand op een ge-

paste of bekoorlijke wijze toespreken.— (ui<&ia<nni\

liet redeneren; ket spreken in een gesprek oveviets

of iemand; ooi' iemand die in liet spreken bedre-

ven is; en welsprekendheid.

o j, a O 7 o
asi (ki aai ^rj ,hn \ of ui (K) aai ^a aa \ ook ojïi asaai^kaa\

KN. wijs, uitstekend bekwaam, kundig, schrander

of ervaren (Slr. witjaxand). ajn aai tui oji aai ^&aa\

j. o. . G) o- - o ...
7 j.

of <un aai tun cru ï (unaai<uia<Jiaai-ïa.aa\ titel, aie aan

den Gouverneur- generaal van Neérlandsch Indië

gegeven wordt: Zijn Excellentie. uwm^iHtnu

aaajiajiji* wijs in het spreken. — aaiajiaoiaai^Aaa

aan of ,k,i>c)) L^.hn-iriKi.hip wijsheid; uitstekende

kunde of bekwaamheid; en zva. \oui(cn(vi\ of ik»

(111 ,1,1] T7.K7°n

Q O
.' ; 1 i xn\ KW 577 ïLi.Ki^a W OO t-' ?> "H J-? ?l, ?o

aj) (ki asn \ kw. wordt verklaard door <un asn trui aacui ^w

(i.Y(/i <Kiosn\ en iui\ L, ?###/- is waarschijnlijk veri.

#<m kjxwi isnw). aji asn (uiaji asn \ <sp\ 3
waarsohijnlijl

verbastering van ki asn xiia asiiw

o

.'' l

(viq\ en xziiaii (ki a (Slr. tvitjitra, veelkleurig,

rijk in kleuren, prachtig van kleur, wonderschoon;

ooi met veel afwisseling, onderhoudend, van een

gesprei of verhaal, pk.). 1.1 isn, viaji asiiw spr.

ftt»\ «2; o/nuL»\ o/ i&jionKW. 1. £Z?#. f«ïï?\ e» &,?# C77\

1., o/" <u)n^asn\ 6?» (un({cmq\ (vrg. rui). — 2. ££?#.

,/'K?j'
r^ /? ^ M1ZZ1\ Of OJjf^W

o\M. 2##. a-maji(K.i\ en (VMuiaaiw

im«j>\ kw. ^/>'ö;. iai(napaaijt\ kn. gillende spreken en

zotte bewegingen maken gelijk een aap.

asi\ of cun tui

\

KW. 1. #«;#. <uinaasn\ en ojïi ri aai

9

\ (^r//.

r.rjn 1.). 2. £##. omarmt en ajunnnaa^ 3. £?;#.

(uii;uiamaji\ algemeene kennisgeving o/

om-

zeggen, overal bekendmaken (#/•#. xii arm ojïi emi \

)

;v #
fi Gd ê Cd

ooi naam van den wilden doerenboom , anders asi

a.11 ax.i \\

(U}\\ \0710J1
/"

1 rii a\ spr. (vrg. lij a.11 ui ). — iel ui

m\ aan iemand iets , zooals een gebod of verbod,

bekend maken; aankondigen, rondzeggen, algemeen

bekendmaken. — Kaaji^nviaai\ iets afkondigen;

algemeen bekend laten maken; iets rondzeggen of

laten rondzeggen (vrg. • viasnaar^rn 77 to?\). — ,?_?}

ajiam ui^riafiji\ rondzegging; wat roudgezegd wordt.

it 1 i
;
D.hii 6}\ het roudzeo-o-en.

O CV
(Oi\ zie om uw
o/ o D
.en KW. zva. ona.m^i\ <kii tui cm ? 0.11 >ki n en aciann asiw

,/

ii x?7 z ren\ hii n.i 1 n > rv ,hi -7 en aa an r> 1

'Sj\ ±. kw. zva. a.ii.ru^ asn aa -jiiui irvi «tï aa

n

an~jiajiaïi(Hiann\ — 2. kn. klankndbootsendgrond-

woord met de algemeene beteekenis van strooijing

£/& verbreiding; ooi grondvorm van «5w<o\ en <ki

cc.\ (vrg. vii\ en isi ). — lïf.un strooisel, wat

als poeder droog ergens op of in gestrooid wordt.

— ojnajituriajj of ajiaji\ Jietz., inzonderheid poe-

der, strooipoeder, om uitwendig op wonden gestrooid

te worden tot genezing; ooi zeekwal (vrg. \Qbcm\).

— osix:j\ uitstrooijen, zaaijen. — ri vi\ iets zaai-

jen, in den grond strooijen, bv. .711 ki m i.??^\\ —
iifjinc,^ iicj^iiisi\ en viasi\ strooijen, bv.

zand of asch ; poederen, tot genezing van toonden.

/ .
'

~) / o Sa Sa )— .- • - zie ben. — l; irj n 1 \ rei ei > 1 , airi ibi 1 >\ r_i

f S o - X V
a O V V o \ V X o

asi tn (O n 1 \ :q ki l ?? o n 7 \ i-i o UI tj\ Of 11 ó n i \

ergens iets strooijen; iets bestrooijen met iets, bv.

met kaneel of suiker; iets bepoederen, arn aji'rn aan

of aainji.ajjn-iaa/i\ bestrooid. — xnajjfninaai\ enz.,

iets ergens op strooijen. — wtuifriaajj en kiisi^i

aan\ gestrooid; gestrooid liggend; het gestrooide.

—

jiajnajjs gew. mn ajiaun aji\ gestrooid, verstrooid; en

strooijen, zaaijen. — tnajiajnaji\ iets strooijen, bc.

bloemen. — 07iaji\ .in den blinde, blindelings, op

goed geluk, iets doen, bv. schieten of antwoorden.

— nnitj}iLm.vjfri\ tets bestrooijen. — xn (biajn (üini

rn(Kn\ iets ergens of op iets strooijen. — (E1kj\ in

het rond uiteenstuiven, uiteenvliegen (vrg. ei vn ).

X / / j. S— (Kii in \ zva. hiirj]\\ — ajnajifnaan of a^n xn. ^11

(Uifnaaji'. in den blinde, blindelings, op goed ge-

luk, gedaan.

rnasix kw. zva. 1,1 ei \ lang, uitgestrekt; en zva. <ui<*p

.ru.p \ as: (Bi v asi (of kii r, izi ) o. naam van een

zeer kleine soort van djamboe, hoog rozerood van

kleur , maar niet goed, om te eten.

1 v 7? 1,1 1 ) w

i]Ki2\ of (un<n«j)2\ en wi&m of a.n^zit\ en gew.

mi&»\K¥. zva.
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*jnm,ixz\ of ajnnita?\ KN. zóó ondereen of ver-

eenigd met i^s anders, dat het er onder o/ door-

heen, o/ mee vermengd, of niet van afgezonderd

is; zicli zoo vereenigen, zich oudereenmengen {vrg.

ash >n ma), ajii&aan ~m ij (E ? z {of ajn >j iui z ) tun itj

(hnp regen met wind er onder, regenen en waaijen.

il } e ; nu ~?; rj ,tj i mi tri ti z yi <&i ? \ verbrijzeld , zoodat

het met den grond (het stof van den grond) ver-

eenigd is. iun tn <ei 2 asn ti {of enkel (vniiriz) tioi

rti->iz\ bij iemand slapen, o. n ij ü ? ui y un 2 os om

<n-riz\ met iemand in hetzelfde huis wonen {zonder

afscheiding van huishoudingen). >lh r> u ? :; 11.1 •> i

(un xm(iaji\ met hetzelfde vloertapijt bedekt. iun«o2

armi^iz ;Li ,l!i hti r ouder de kippen loopen, Z»t\

z;ö;» <?£?z mzrf. ?? iynnu ?? )/ £ ? 2 o uj z tun n un ? \ niet

onder de menschen leven, tn xm z ti a. n n uizif, >j

(ioan/ü7/(M(n»g\ niet leven Lij, o/ onder, die

niet van zijn geslacht zijn. (naiunnypTtunfniuiziun .

rnniztLv il i) )\ hij ging met den wind mee (roo

sk<?£ re/i- rfc wind). — xnri(ui2\ en 9Jioi(enz\ dingen

ondereen of doorelkander doen of mengen, vennen

-

gen, zamen byeen voegen, vereenigen. axiriiuizs (iaSa/ / j. . /
<n (&i z \ en tui rj in z \ pass. — asn yj tui z \ of ,un n (Bi z \

ondereen {of ondereen gemengd) raken met iets an-

eters. — rei 11 ui zni\ of Kn<r)(tJi2 <~n\ iets mengen,

aanmengen of vermengen met iets anders • ergens

iets onder doen; met iets zóo iets anders vereeni-

gen, dat het er één meê wordt; bij een troep of

gezelschap zich voegen, zoodat men er ouder leeft.

7 i£ï zm hjii asn rj/n ah z \ het zóo met iemand schik-

ken dat men het eens met hem wordt, umiwzm

(mn\ !H~nin<&i2^naan of (un(un<n<Bi2mon/i\ onder

iets raken of vermengd raken; fig. met, gepaard

met iets, zooals met scherts, drift of droefheid;

gen; onder anderen zich bevindend. (T) 13} 2 W (IJ) 2

voor zóo on-

-) 3
L) 1

ay p z ti ri arn \ ccrrirunnibezwangerd met iets.

S s - C
ir> ,v» \ ;vi rn ui 2ni/niun\ cm n (Ui dniriarns of oji r> ie ? z

Ti<niwri\ iets of iemand onder of met iets anders

of anderen mengen of vereenigen, onder of bij iets

ouders of anderen doen. — luiii t&iz\ "benaming van

een lijn, wit staal, dat door de wapensmeden onder

het andere staal gesmeed of getrokken wordt, en

waarvan de aren en draden op liet lemmet zigt-

baar zijn. — ajiaj>r>(&iz\ het mengen, enz.

Ifm(ui2'n(iji2\ en ri (Eizrrj :^z\ zich onder of met an-

deren mengen of vereeüigen, zich bij anderen voe-

(
rj e i z r) u

z

\ of il ,£? z rj (Oi z) a^i ri \ spr,

der anderen zich bevinden of begeven, dat men niet

te onderkeunen is, bv. van een spion onder de vij-

anden. — (ïifEïzrt u) zni\ of ri (ei z rntz)ZTi\ met iets

het een of ander onderéén mengen, vermengen of

vereenigen. aniiiajiziidJiznKKifj of urn r> cei i rj rei z ni

anjj\ passief. — oia i iirunm wq of <rj reiz^ reizni

!ho/i\ gemengd, uit verschillende soorten gemengd

of bestaande; mengsel; wat onder iets anders ge-

mengd of gedaan wordt; onder of met anderen om-

gaan of verkeeren ; met een ander leven ; met een

ander zamen slapen, zitten, eten, enz.

9J\ 7i\ I. kw. 1. zva. ajiimi(tmo\ en 'ui irvi ilh (m ij {Sh\

wdra, een menigte, troep, hoop). 2. zva. (nji(oi^\

en cm <n ?o \ {Slr. w ar a, uitgelezen , uitmuntend

,

voortrefiijk) ; en een voorvoegsel voor eigennamen of

benamingen van uitstekende personen, tot betite-

ling van helden en van aanzienlijke vrouwen. —
11. kist. zva. ojttsnasris (U),tli\ en ajiiui asnjt\ — .ui

<-naJini\ zva. isn ;':.
i n isn\ KN. aan den een of an-

der iets zeggen, meêdeelen of bekend maken, om,

ivmi\ een inzet bij het spel niet met geld, maar

alleen met het noemen van de som, die men inzet.

air ,i«c ujm \ ijdele belofte, die alleen in ivoorden be-

staat, maar niet gemeend is. oji run hq ti \ of (Ciaji

ajn(Uj'~n\ bloote aangifte, van een zaak bij deregt-

bank , die alleen tot bekendmaking van een zaak

dient, maar waarbij geen persoon of personen ge-

noemd worden, die in regten te vervolgen zouden

zijn {in onderscheiding van rüi tui nJn un asii -, zie bij

np.insii\). (TLidu rui^i?J}iap^n\ het door de regtbank

verleend bewijs van zulk een bloote aangifte, rui vü

am(rr)iasnasn,ui rn\ bevelschrift van den Vorst be-

treffende het aangeven van misdaden met of zonder

opgaaf van de daders. — irui(vinn\ kw. de eerste,

voornaamste; hoofd, aanvoerder {Skr. praio ar a,

voortreffelijk, uitmuntend); ook eign. van een hoofd

van Srawanti-poera.

(oinjK^!., ook wel iOir>ihn\ K., naam van een boom,

die bloemen draagt, waarvan d-e bladen en bloemen

tot geneesmiddel gebruikt worden, en liet hout ook

wel lot timmerhout dient, maar grof en niet sterk

is. (at ti (Ui rjtiaz (kiji {of rn cmzrn riiz\) en (Ui ti rui rui

{of qjtcgi (Mn) zijn twee verschillende soorten. (KniÈn
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n a
L)1)\

a
IS) r> <; \

aj)-n\ de waroebloeni; en een brandende lampepit, :

waarvan de verkoolde top sterretjes vertoont. Het

wordt als zinnebeeld gebruikt van iemand, die

geen deel aan iets neemt, die zich niet veranivjoor-

delijk voor iets of iemand stelt.

O o O n A . ,
(isim\ kw. zva. (mapttmnx kn. lastige plaag m een

vsoning of woonplaats , zooals ratten en slecht volk

(vrg. (Li mi cm anjl).

ii»--n\KT$. naam van een wilden boom met breede bla-

den, die een vrij duurzaam timmerhout geeft.

'Winr)\ kw. uitstekend, uitmuntend, magtig, krachtig,

o/
manhaftig; held; krijgsman; ook zva. uun (Skr.

wir a). (O) nn (Vbr no % held in den strij d. o nn d kd _a&\

spr. aj)rnnm(Hi(H7)\ naam van een keurbende lan-

siers van 'prins Ilangkoe-nagara. — tajinj}^n\, kn.

edel, aanzienlijk, ridderlijk, heldhaftig; held (Skr.

p raioira); zich heldhaftig betoonen. uuiajinrinji

mjiasrt\ naam van een Kawische zangicijs. — aai

\AJi(UinnHTjf\ heldhaftigheid, ridderlijkheid; ook zva.

/hm (Kil cm .; ïlv ui
i
en r> ?,7; tut l ? - 7 ynn\

O , O
(t»TiN kn. plooi (vrg. rn ei^msn/j); en naam van een

lage palmsoort met breede bladen, gelijk de nipah .

waarvan de groote welriekende cigaren gemaakt

icorden. Ook de bladen worden wiroe genoemd. —
(E)-n\ plooijen, iets plooijen. — (ui(r)*muiji\ ge-

maakte plooi; geplooid; met plooijen of naar plooi-

jen gelijkende ribbetjes; ook naam van een soort

van waaijerpalm.

cnpiKX. schoon, edel van houding.

oii'iw. zva. (L~rjni\ (vrg. tut ui oma), ^n (un

m

\ zva.

2DJ ini m w — a_ 77 p ni \ zva. xn xsn ,757? ni w

O a a o
(Eil E? TT

a

(&i'
rn(&tm\ kx. volgen, navolgen, na-

komen, naleven; bv. rei E]ni(U]7K)\\ mnt/o^tin en

a - o
as)M n~> \ aji,<-n\ ook kw.

T1

'S},^1\ OOK KW. ZVa. ,7,77 7) K)) \

(U.
rn\ (E) w n^i ? *n\ of xiir)nnzKi\ ckd isj rim

z

ki n en

0J)!i3j,wni2ïC)(h'iji of (Ujrjnn2ih9<nnr)2<hn:hnj}\ zie bij

!unui(&in\

(najizm\ kw. in menigte, overal. G. (vrg. uui\) vol-

gens anderen gemengd, vermengd. (nji<njitnasntnn\

zie beneden.

O
(^o,?\ zie tzsinjjw

ojimq\ kw. zva is) tjiasn i\o. alles wat aan iemand

gezegd wordt, tot mededeeling, berigting of onder-

rigting (vrg. is)~n\ 1., en (t^nnunn). — u).is)^n^\

meêdeelen, berigten, onderrigten.— <Eiinn?\ iemand

iets zeggen, meêdeelen, berigten, onderrigten ; lee-

ren; iemand iets zeggen namens een ander, dat hij

iets doen moet. asifrri^itinuiii\ zeg hem (of haar)!

Mr)-77^\ of <iqisT-n?\ weet! ik zeg je! vSantEi

!Ein~>j\ spr. — ,£?T)^7,7j\ of ,e? Eini^iL,n\ in iets

onderrigt of les geven, bv. in het dansen, in het

goede of kwade ; ook het middel of de aanleiding

tot iets zijn, iets als middel of aanleiding bewer-

ken; iets berokkenen (met of zonder opzet). rjuiz

(ld 7X7 ni <uin^ ki kij 77 o (K) e? 07 j om (Li) 077 -n tui .ü

ay!hn\ dat lelijke wijf daar is het, dat het afschrik-

ken bewerkt (dat maakt dat de menschen afge-

schrikt icorden). (Eini^(tnxnicm\ het middel zijn

berokkenen.

(U)T)»\kiv. zva. xmthnp (Skr. wdrï).

n
]<

x °J {M^ n -j ^rj(Krasi\ of (U)Kixri\ m de

spreektaal ook (ei to xsi \ en ;£? ki cisi \ k. , oji ni tm _b*

\

o j. a' a .o/
\^)K))^r)\ 7? iik)\ of (ui isi.\ en (Eini(yr»^k\ of /£)Ti*\

k. en ki., kennen, weten, door gewaarwording of op-

merking vernemen; iets te weten komen; iets waar-

nemen, opmerken, gewaarworden; ook iets zien,

door het vernemen of waarnemen met het gezigt;

van iets getuige zijn (vrg. .m)m(lm\ <ri<i?icc)\ wtj
Cl * V

(U)/J en (Kj E] 11 L7 7N ITIWÓN en XST) Y) E) Z JOn). (L71

O , /. Q«v . O O/
rn (LD %(U)njf\ (KI !HT) (Of (LI T) ) .LHl 7Y7 XH \ (KJ KT) (UI "lüN

/ o , q e O o. o / a
(CIJSTfl^l ( L~) L~))) 7,77 \ Of (Hl(liï!K)) L ) ) K) OSl \ OSllÉïini

(Of IS) ISm 7,7> \ 7J777 77 ?_7??X?^r7,\ (UI "77 \ en (E) ^1 (Cl ) I (UI

K77^ri (of (?_y?7jr9.-) kennisgeven, doen te weten, (bi

n-t > x)Ïlv k) Kip van schaamte weten, gevoel heb-

ben van schaamte. as)ni^u7)(tqom DriLuzcm (of

on 777 7^? ?.7 _ j 77 il? ? .777
>
) bescheiden.— (ei nn % \ kx.

zie ben. — (Kn(xs)j\ kn. , am ui uz\ ki., (opgedane)

kennis, kunde of wetenschap. — (Einn^(un\ engeio.

(Ln{U)^(L7i (van K-n[tsi^\) N., asj rn u7 kt,\ of (uicun

a n o o . o/ o
(Kjasuhis K. en KI., u&iafn ^A.an\ of ei lsjon k. en

ki., iets kennen of waarnemen; van iets kennisne-

men of dragen; iemand of iets zien; met iets zich

inlaten; op iets het toezigt houden of hebben; bij

iets tegenwoordig zijn (om. het te zien of er getuige

van te zijn), wti > L))xri^)^r)-n\ zich zelf kennen.

o
^7,77 [JS1 ^ UT) (K) (El \ ZVa. (jO ? ,7_77 M E ) W \ KT) (UT) JO (Cl

anm?h7),rL)\ in tegenwoordigheid van mijn loerah

als getuige, ?.? 7,7/7,77 ?_7 rn .nw 77.7 \ naar mijn weten.

hi) lj) >n rsi ki l)).k) r) ei ^) ii) ki p V moet weten;
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en een formule in brieven, waarin men van iets

kennis geeft: dit moest U weten! dit tot Uw ken-

nis ! om m L7 ht i\ zva. wn mn tg ui aa n als accidenteel

pass. — èj 77 ? .1.77 77 7,77 \ r? jo o *.ti ~;77 arn hi/j\ ej>

»cn^A(Kn^m'n(Kn\ van z>£s kennis geven «tf?z iemand,

iets ter kennis brengen #«;* iemand; iemand met

2>fo bekend maken o/ ïtf£s laten zien. — ojioti{(ci^\

KN.j oo£ ?/•<?£ ,ui vi hjisi hi i\ k. , ojkej1(va\ KI., ken-

nis, kunde, wetenschap. — töinri^ajnaan of [tcjoji

(hi
t
p^., wat f/oor iemand te weten o/ te vernemen

is , wat iemand weten moet ; £« ligt iets te weten

krijgen; #y. oug kc i/m o > t_?? 7.7 &ionn\ wat krijgt

Djaja ligt iets te weten! !C)>.uvki(E)\ of (Micipr

<£7\ 00/fc Z£££ WTI\RJi%(Un<Ml(En\ (7,77 Uil JO Cl KI Lil (Ml

ti ei-^i 111 KipK.) je moet weten! weet!

«jit)^\ KW. ,?y#. ciio\ osrixm \ en cm ruw —
^T)'

7'

7

rt.77 7*7 7\ 7_77 O 77 ^ 777 (Hl 7 KX. , £7 7_7 T7 ^ (Uil (Hl
fl\

pOtt.,

levendig gedruisch dat overal te hooren is (vrg.

ajnm\ en mii(Ei\); bv. ojii rn ri rn (Ei ,7,7 7^77 ni .? mn

(hiji\ en oji iiiii ?7 f? t_77 eins i_77 7,7 )\ hoe langer

koe luidruchtiger worden aan alle kanten.

uui un\ zie «J»m un\\

O
.7-7 "77 7. 77 » UI Tl 7_ 77 \ Of O (l 77 \ KW. £#0!. (77 ,707 77 7b7 \\ KN.

een groot soort van wild zwijn, everzwijn {Skr.

vjardha, varken, zwijn).

o . o
(Cl 11 Tl 1.11 Z 1^1 1\K., Zie OHKlW

O O O O
tajitunaJi~iiasn\ KW. zva. x; >i n n n \ tui aaafn ie/i ojiji\

en (en m aa ui to \ (Skr. Wr ehaspati, de zoon

van Anggiras , een leermeester van de goden; en

de planeet Jupiter , of de déwa daarvan. Vrg. oji

(Kl—1 ,U)>\ 2.).

o t , a„ a n O
uc)hiv-. 1. t?érA\ van <ui «ji<mj)\\ &. KW. zva. iciT)y\

o-)E)ii.u))\ en hii \oji ?w \è7)(wjn ;
)\ s?«. oiojnz \

11o ni 7 \ en v) ojn zikk.i ei 11 ei i\ op iets niet
|

acktslaa'n.

(C)na\ of oji arrn\ KW. I. kleur, tint, verf; soort, ge-

daante, hoedanigheid; ook wel ki. van tju\ <?« 1

:C).hi\ iemands uitzien, hoe iemand er uitziet. —
II. zva. ,unhii\ (Skr. w ar o e na). Tj. Sengk. vier.

C/l/

ajiaf}(unH}\N., zva. t> oji nj oji \ velerhande, allerlei.
|

Cf 3 °
1 ,, , .,, i— ).jom\ ^., oj}(U)tm\ k. van een en dezeliae

kleur o/" soort. — quu7\>i.
) muh\k. ; van een

goede of schoone kleur, gedaante q/" soort; heel

mooi, schitterend; goud; <?<?£• #;<?£ voor tui ojhm\ Iv.

xni ut Mr^f, fs) 1.1 n m \n schoon van heel zijn gedaante.

— izi!hn\ N. , ,tihi\ K., iets malen, beschrijven,

voorstellen in een verhaal; van iets een beschrij-

ving geven of verhalen. aj)pi!hn\ cu)ixlchi\ passief.

— >uïnpi\ £rr)CNipr\ iets, zooals een teekening

,

kleuren; aan iets verscheidenheid geven door veel-

soortigheid, bv. aan spijzeti en ververschingen bij

een onthaal.

7,7 7.7 \ K. , zie oji 30 \ en ni cu n\

CV o . /
/o ui \ K. , zie v) hi\ en ti xji w

oiinizon^KN. naam van een plant van een bedwel-

mende kracht.

(vi rim 1 30 !) \ zie bij ojitjw

(Uimitfis (b)nn(m\ of ((Ui nn\ en verk. tkhi\ knt . 1.

scherm, om het zien of gezigt van iets te beletten,

zooals een lichtscherm (vrg. x.11 icïun >lÏ\); schut

van steen, bamboe of hout voor een oimnicrmrhi/i

om te beletten, dat men van buiten in kan zien

(vrg. hDiuw Skr. warana, beschermend, bedek-,

kend). — 2. middel, hulpmiddel; de persoon, door

wien iemand handelt, zooals de iuiasnq\ door wien

een Vorst of regent handelt ; door middel van;

doordien, doordat (Skr. warana, beschermmiddel.

Vrg. t77 .7-7 T7 asi)fi en oji tiot\). mn uim m u ?. 77 isn \

op crediet koopen. — (Einirnirix voor iets een

scherm zetten of maken; iets bedekken, beschutten.

(L7im(hn\ of uvi on \ zie «Jiminw

tjjtox of verk. 7_7M\ ook wel £22?^ kx. een zeer

kleine duizendpoot, geelachtig van kleur , die veel

langs de muren, en ook wel een mensch in het oor

kruipt. Stukgewreven geeft hij een phosphorachtig

licht. Vrg. rei isï\ en asn(ch\).

&;)nr)ni2(K)\ kw. vreugde, blijdschap. G. (Skr. wiro-

da, oneenigheid, tweedragt, tegenstrijdigheid, pk.)..

7.7 iinz hi 7,-77 \ zie bij ruim w

<7J7 Tï a777 1~1 7,T 7\ KN.
o
«77 l. .

Cd »
o

77) 777 >7 £11 7U?\ (El 7777 777

(Cl, \ dl 0^1 (KI ? E? 7777 777 7T7 ?_ 77 L77 b/7 W

/ o Sa
aj),(KDasr)\ zva. aji,ibi..isn\\

/ a /o
(El K) (7577 N ZVtt'. (El U~L (ISÏ1 \

(een ander zie beneden).

in iet z a.1 oji %\ zva. rn.cizctjiïw zie bij w^w.

(eim Kiip kn. rhinoceros, het neushoorndier (Ml.

badak).

(£im(hmj)\K$. azijn, vooral Javaansche azijn, die van

het vocht van den arenboom gemaakt wordt, ter-

wijl men d.e Eollandsche azijn veelal riw z wn aai
^

(Mal. tjoeka) noemt. *
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CV o
UI (UI N

ajt tl tï ? ,?v77 /) q/ ?~

7

rjnm amji \ 0/ asnthii xj ai t> ? rm 4

\

E.N. een groote rat, die zicli in riolen ophoudt; rioolrat.

(ui^nxnyj^Ky:. gespikkeld, vcm Meur, zooals vaneeni-

^
ge soorten van kippen (vrg. xninxKni). aJinri^ai^A

arn ïxhp kn. wit met zwart gespikkeld. ?

?

(hn\ hetzelfde, maar met meer zwart, «jrnri a^n ièi

xn »ji ie? a\ geel met zwart gespikkeld, ajinruKiïcm

aaarui\ rood en blauw gespikkeld, Meur van een

soort van djarits.

otimi^m. 1. onderrigt, instructie {vrg. xiinihr.i

aj)mo\ en asjru\). 2. wagenmenner, koetsier (vrg.

aS O o
(Kil (UI \ ). (O T ) KTÏ 1 0J XI i:?ï1 7L/ 7,7 TTj W) fl\ 5Z^«?/i £Y//Z

een dik soort van rotting, dat tot wandelstokken

gebruikt wordt. tunazrntnuiwnnriiKTijt\ onderrigt ver-

<inn7}.ii]\ een geschreven instructie,zoeken.

bv. voor de pepercultuur, o ->} tai ~ji m xn een kar-

i O ,
revoerder. xi -77 ?- >; 777 n ?.7 s

. of xn ->7 : < n i

al naardat liet geluk vóór of tegen hein is. — <eiï

n-jKiip onderrigten ; onderrigt in iets geven ; i

iets leeren; ook iemand door straffen oi' kastijden

iets leeren, straffen om het hem af te leeren.

T)f,ï?n onderrigt geven. — bttvkhn iemand on-

derrigt geven, iemand onderrigten (door herhaald

onderrigt); iemand iets leeren, bv. een papegaai

leeren praten. — i&i nr> wn ri 7,7? \ iets leeren aan

iemand; iemand, zooals een kind, laten onderrig-

ten door iemand. — oji (&inrkcunn\ liet onderrigten;

les. — .D r_i ^i ra hi i\ plaats waar onderrigt gege-

ven wordt, leerschool, zooals een dansschool of

gijmnastieschool (vrg. xi èa 7 L 1 XI 7,7

o / a a a
ccixn\KW. zva. -L77 T-ii v> n un &iojkeji-ji hm ui 7,77 f,777,7?

t-> VCT tri <r>

s o o a
a.7^7 05M 7s77 tUIXSj r XV Z 777 3vJJ,tO 77.7 L7 7,7) lO 7.77 \ Sfjr.

(vir>.h->i?arin-j's eign. van den tweeden , ruig met haar

begroeiden, zoon van Pancloe , anders Bima ge-

noemd (Skr. wrekódara, d. i. wolfshuik).

171 7,77 -b*\ zie .XI 7,77 ^i\\

o*n o
(3

aj)(nn^A.\ of [foiam^A\ KW. 20a. tun(otasn<najt\ of &m

.hu 11 ziu f.i :] ia \ (Skr. wreza, een hoorn z» /^

algemeen).

oji ^7 7,77 \ benaming van een zesden dag van een oji

3. f)m.KU 71_1 hl 1\

o,n\K¥. gunst. G. (Skr. warada, gunstig).

(U)(ta\ of <u>axi%\ kw. hejaard, een mensch van leef-

tijd, in onderscheiding van de jongere menschen

( Skr. xo red,da of wreddah: Vrg. asn ui \ ) . x ?? ui

cli\ een oud voorkomen hebben, er bejaard uitzien.

is).ili\ of (taaoxKN. 1.. vruchtbaar, bu. van eenvrouw,

die veel kinderen baart (Skr. wreddi, vermeerde-

ring, toeneming, aanwas, groei; vruchtbaarheid;

voorspoed).
(~y o

2. explicatie, beteekeuis, bv. tut tut

hj,)..pj hu f 1 \ (vrg. 1^11 ,hn \ l-c o \ asn 777 to
ƒ

aniruajnaxi (of ajtaxi\), goed gezuiverde en drooge

indigo ^
-«« de Pur. fabrieken, in onderscheiding

, o ~) o
van de 10 n-i x^z xziw — ,ï)nu\ kw. zva. tuii,hi,u)\

en isiiTiiiip •— (EJi<nan.Mi\ K2i. iets verklaren,

uitleggen; ook zva. tnii.iKi\ geld natellen. — tut

rn&qoaa^ vruchtbaar, van aard, bv. van een vrouto

of kip, of van een geslacht , dat zich sterk verme-

CY
uigvuldigt (vrg. xaeixii).

n
' M -7 °f c> i-T' K-w - &&&• fcyoEiia^jin en x.11 111^11 (Skr.

mr e doe, zacht); ook .ni.v. of .0 1.1 ^xh ion \ zva.

7 ?\\

xi .1.7 \ of 0Jiaji«jct\ K.w. duizend millioen of honderd

duizend millioen; een ontelbaar getal; ontelbaar

(Skr. arboeda, honderd millioen, of ander groot

getal. PK.). — ïjxii.i\ zva. xjn*> xi V7 t/ .vn\ of,

volgens G. , tot duizendmaal tien duizend maken

;

in het oneindige vermenigvuldigen.

(Uim(ian\ en eig. rjriDinr Ar. opgaaf, kn. aan-

wijzing, bv. om iets te doe.i, zooals van een taak

of bijzondere werkzaamheid ; iemand iets opgeven

of aanwijzen te doen (Ar. moewarrid, tot iemand

zeggende). a.:miaff\ mijn opgaaf of aanwijzing, en

de opgaaf of aanwijzing die mij gegeven is, de mij

opgegeven taak.

uinriiu)* kw. kwaad, toornig, boos (Skr. wiroeda ,

tegenovergesteld, tegenstrijdig, vijandig. Vrg. oji

rrjii i in ).

iu)(Ut?\ zie xiiciw
*-* ir '.
CV .--... CY a
(Oi n xi ia 7\ zie bij xi xi \

utaaaon of ut^n ajet <mji\k. , zie rm.un\
o

:. imn (Di

-77 XI \).

isi-nnn xi \ KW. zva. mui tui % cm irtaamn (van xi\ en

o
'

7 o O O
ainii i.7\\ vrg. (Xi-r)xr)\). XI 77-77? 1,7 i^iLixii £''^

&i/)77<K £ ? 77m 1. xi \ spr.

n ia uui\ zie xi xi .ti?\\

oji in 111 \ of x) xi 111 \ KW. zva. xn xn j.17 v

uaiasnn\ 1. grondvorm van xn u)asnj\ k., zie rjxrm

asnjj\ — 2. kw. bloem. G. (Skr. wrehat, groot).

o . O -

xn xm ^i -77 \ en <x» n tsn ~=i 1 7,77 \ zva. xn £ 7 ?o L7 7,77 v.

v_^ ' co

\ uiasna<n\ zva. hii 1 ) mi r-iw
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a O o
m tasn/l* me o n isn/js

i ui in\ zie iuinnasn\

,u Un o/Óidn n., <u) asn\ of «JiaZi\ en gew. <ui
CY o /

CY
11 1SI\> 11 7 of ri ij asn > ?-> ?\ K. , wat verteld of berigt

wordt, berigt, tijding, nieuws, gerucht (S/ér. war-

ta. Vrg. aai<cm\). ajniuiasn\ of uiiutasn\ X., amiui

(L°n \ of tui ui aSi \ en a. n ui n «sn g m
j of ui ui ?? «ai 2

oji/i\K., berigt geven, vertellen, berigten, een nieuws

vertellen of meêdeelen. 7/ ajnzan n.i 1 o ism berigt

krijgen; nieuws opdoen. {mazi(uiasn\ booren ver-

tellen of bij geruclit booren, waarvoor wij gewoon-

lijk alleen hooren zeggen. — e? rui aai kw, zva. ,7.??

/ X S o j, /
fiisiiw - £iuun .ciLi.h»\ of ei Lii-jteii>iaj\

naar nieuws of berigt gaan o/zva. li r) ti tai r en^rpir^r

aaji of [^v}(ui(hnjj\K., overal effen of gelijk; overal,

algemeen; algemeen verbreid, overal ruchtbaar; al-

len in het rond, met algemeene stemmen; van een

land, geheel onderworpen, nergens in opstand; ook

zva. naasn\ of ti.um|\ — uEJiasn\ iomkij of

(apasn\ (ipaxiim^\ zva. \xnasn\ um(in<Hi/i\ — csi

asti!hn\ ifEi.ia hi\ overal naar alle kanten zich ver-

breiden of verbreidend; algemeen tot allen zich

uitstrekken; algemeen aan allen meêdeelen, bv. een

circulaire; met allen hetzelfde doen. tunarn tirim

i.n u)asnM~/n»Jiarrnaz}(m/i\ in de kamer lag het

overal met kleêren. — (tEias

")

7? 7.77 N KE1XCI K?
' VJ> Cf

iets overal verbreiden, algemeen aan alle

meêdeelen. •iEoasn(<H~nnsnafn ranar)<HTi\ iets overal ver

-

U
komen vernemen (vrg. ahoai uiasn\); ook geloof aan

een gerucht slaan. Gr. — afnaai asn\ am(Uiasn\ of

H) oii Ui)!.n\ aan iemand verteld worden; ver-

maard of berucht. — Mosnms manasna^s of<ui

<nasn*9JiJl\ iemand iets vertellen of berigten. as:

n-> ti L~>i i~j\ eign. van den oudoom van Séna-pati,

den Vorst van Mataram; en naam van een Ja-

vaansclie courant, die te Soerakarta wordt uitge-

geven, uv 6,uu 1.1 in] enz -> een tij^c o/ berigt

Y ' ~ï

ontvangen. — Eiasn!tni-ann^arn\ mn^asmaJt-^.am

breiden of vertelh c? e/ï im hii 7,77 „77 ?i hii aai ? ?

7?m?)pi2^ leugens verspreiden.— p asn aan\ [tui

o o

«£C 777 ia i\

VIA
\ iets vertellen of berigten aan

iets de tijding brengen. e? asn >. n asn hu ^?? ?i ?oj n iets

(tn jq mn\ zva. ni asn trn 7

o .CY a
tui asn mi \ of ?j7 hu hii \ kw.

> . /
ei 71 hu 1 tJin\ K. , z.e 1:1 mi ft

D
^

. /
fi n isiu ?.?,?\K., zie (Ujasnw

9jiqj)\ zva. IS) IHN\

?7 7J7\ ;r«. L7 uw \ ?_7 ?^7 .Moi\KW. ^>7<? naam van de

plaats, daar de regen zich bevindt, vóórdat die op

de aarde neervalt. . G.

.o iyv kw. zva. .l?7 iawmn en asnajiirrn/] (Skr. tvarsa).

,7.7 i.7 7 J,^ <_-7,\ g»a. X7 CTÏ M L77 WTflN \ 7-7? KV UI Ui 7_S

A

aan dezen of genen, hier en daar of overal, ver-
| kx. jaarcijfer, jaartal. t:> «?.?ƒ ? v-ej\ e^K.

tellen of bekend maken. — ajn^iasn\ aji(uiasn\ cu

.irjaauKip een (bepaalde) tijding, een (of het)(7_?

nieuws, berigt, gerucht, tijding, ajnanii ihrfaji <ui asn

7. ? UI M Li; <_/, L7 ^ 7 hl )\ 5J9r.

(uia£i\ 1. K. , jwe lutasnw — 2. kw. , zie taastiw

CY . S
<uiasn\ zie öosnw

2. kw. zie uiasn^(Uiasny 1. K., ^ie <uiasn\i

a „Sa
•uiasn\ of .ui ten \ kw. »rc hi.hii nj ten\ of ajn tb» itoi ru

(Li)\ (zie bij a?na<rirvin) schijnt het Sier. wreti of

vsreiti te zijn, dat ronding, cirkel en hoepel be-

teelcent , zoodat het eigentlijJ; wil zeggen: zich vou-

wen tot een cirkel of hoepel, voor een diepe bui-

ging maken.

o > a n
cu il xni r kw. zva. aji l?\\ \<kïoji c?~n ti? 7 «pr.

asairiasnji of uiasnns kx. heilig, een heilig ontzag-

verwekkend, £y. t-*^» een woud (vrg. (UKm-asnji).

il.ia uianri utnaasr}nr,asnn\ de heilige goden.

O n
~~

° Da
isiTiteii. iuimasn\ of utasn\ :N. i

isi^i ia 1,1 1\ umiaxi

zoon van K'arna.

regen. — hii vi i-i ta i\

£7 l.7 lsa kw. vallen, van

ja)?aaijjihr))j\rntHi/p

as) w.\ kw. zva. as»05k\ (Shr. vsarsi, regenend. Vrg.

° \(C)%-1\).
J

G) .

ajf~najiii\ x., ajinaaaijj\ K., ajicrfi\ KL, gezond; weer

gezond, hersteld, genezen; weer gezond worden , be-

teren; ooh nuchter, niet dronken (vrg. un m ia j\

a o . o a
ie i iy 7 \ 7_? rui > \ en <fji ni \ ) . <pim 7,7 -7i3J| \ <m ti

ojiJünaoJi/l^ gezond en wel, frisch en gezond. —
£?i7.jji\KN. herstellen. ,EJ"T7 7^7 ^lf)l!K)T

1
X7^? 7,7? 7,-7 1, ^<?7i 0^7^ o/ e<?» zi^<? genezen. —
iuimoai^iar)j)\ kx. nuchteren, /^. ^oo?- louter, «2

zoo maar, zonder rede of omstandigheden, laoiusi

nn^^hirs louter rijst, zonder iels er bij. (ia asn

^77 2?^7o->.7o.i;c7y7?\ zoo maar een oorveeg krijgen.

— asn asnm oji ^A.(Kin\ X., (Nomjinnui ^Aanjis K. ,
ge-

zondheid, het genot van gezondheid; gezondheid

genieten, gezond zijn.



a
ast na (ki/i\

«JM^
aj) nn (k.0 /)\ kn.; erfgenaam; erfenis (Ar. wdrith, erf-

genaam); ooh bijzonder gelukkig zijn, bv. in het

spel of in den handel (vrg. 0JK&i~Jt(rui\). wixmz

<ri tli ^ oji na ckiji\ een erfdeel krijgen, en {miz cei ~^i oji

naiK,i/i\ een erfdeel ontvangen; erven, ê^nLiajina

<MJ)^ zie bij GuA^rruw — (EinatKi/i^ zijn bezittingen

bij uiterste wil verdeelen; de nalatenschap van

iemand onder de erven verdeelen ; en in het alge-

meen verdeelen, zva itian iei n\ en toedeelen , van de

Godheid; ooh erven, iets erven, bv. een huis. —
cEJinatMi^as iemand iets van ziju bezittingen toedee-

len of vermaken, aaiajtnaaji ^a!ki/j\ bijzonder ge-

lukkig, bv. in het spel. (tlioximi oTiw-awi^ spr.

van iemand die trotsch is, maar ook heeft waarop

hij trotsch mag zijn. rti na rj mi -ju z na mi ui na ikji ^a

an\ het tegenovergestelde. — (EiniM~nriMi\ zijn

bezittingen vermaken; iets van zijn bezittingen toe-

deelen of vermaken aan iemand. — -ajinKut-tAiHi^

erfenis; iemands erfdeel of erfportie; erfgoed. —
cui (eji na ojin\ het bij uiterste wil verdeelen van zijn

bezittingen; en zva. aruiajCnajK&inaoJins testament

(vrg. ast iki (lv> nsnn).

oji na ckj \ n. , o na Ti tun z mi\ K. , uitdrukking van iemands

gedachten, gevoelen of meening, zva. ojni^n-ïaji

uuiiuiw en KI. van ajnM\ of njii ui arm n\ de inhoud

van een brief, zva. o^tjoujw Ooh wordt asina

QjajmtKQ/i veel gebruiht als K. van (vtji^w (Het is

van na(Ki\ met het voorvoegsel u\). — (Eina(Ki\

/ei na iyi iliii oji q\ 1. iets uiten, met een woord of

woorden uitdrukken of uitspreken; van iets spre-

ken. 2. zeer smakelijk, van eten; en smaakvol, bv.

van een gedicht (waarsch. in deze beteehenis verh.

van ffv.|i£jT)w\ van het Shr. soerasa; zie bij

(KJ na(K<]\) rniuriZna (of 0S11 (MJj ) Ml M O urna.OJI (of

(Ml OJI na {KI \ ) rn 1711 Z 3511 71 M L 1 UI Mnari (L71 Z !K1
,J (of

mi.ui --non (Lm aJin\) onuitsprekelijk, onbeschrijflijk;

en er kan geen spraak van zijn, niet over gehan-

deld worden. — (Li emi.ki \ tui (Bi na tiamzoJtjis het

uiten van iets; ooh nJi{EJinari{L7iz(K!i/i\K. van tunz^w

ajioji%\ kn. naam van een rietachtige boschplant,

waarvan de vrucht boven den grond aan den stam

groeit , en waarvan de pit als lehhere vrucht door

velen gegeten wordt.

«|^!w»\ zie bij ckji^

<og^KW. zva. wmwn (Shr. TVrësni is de naam

van een geslacht , waaruit Vorst Krësnd gesproten

was). (wva<vini\ de held van de Wrëssni's , bijnaam

van Sëtyahi , ooh iu Kawi <ut<m<öioji* ojiuhoji cm\
fCT t? Cf

en asiuiMirL}\ de telg der Wrësni's, genoemd.

ajtoj}(Ki\ zie tKipi\ 2.

Soa 7T
aji(&k<Kn\ KW. naam van een bloem; ooh naam van

een JVidadari.

asiu^xsn\ waarsch. zva. iaiajiasn\ en asii^asiiw Zóo

in den eign. van den poedjanga on naz cm ajimasnw

o . o
(ui (K/i \ kw., zie asi ihw

Q . .:Q
(ui na (kii asnji\ zie Oji na (ki asn n\

/ a o / o
ast v* (isn \ KW. zva. (lti isi il i i \ <l / uii isii \ en (Kimaasii\

osl

1

7

7
CY o V o

(waarse li. voor lili<lh\ zva. asiv^asn\

asn\ Shr. b'dsita. Vrg. asi^ cisn\). — <Ei.&iasn\

O Q .. Q
zva. -rn qji (Lip asi chntm\ tuncKimi asii \ cm cm asnn \

/ a
(Eicni\ en <cm <li\\

r)
ajiniitKi^K'W. zva. aji(Ln%\ en xry rLiarm (Li j\ (zamenst.

van ojVi tuinr}\ 2.).

(

Cd

va. ojnticKHi/j (Shr. wresti.

dljiunkw. zva. (ndtzM ajicrui\ (een Kawi-vorm van

t»«c*\); en eign. van een Vorst van Loha-poera).

Q O
ajiiH\ en asn(Ki\ kw. z.

Vrg. asiiy>.\ en liliw\).

S . - .
.

' o
ui rj li z mi \ of ui -n cm rrtA zie l; na ri (ki z tai \\

a . . / .

ajtnavicrïiZKXA of ui ti cmz tKii\ eign. van een zoon van

den Vorst van Wirata; in het Kawi ast na (KjI aai

genoemd, Shr. Sjanghha, zamengesteld met <o

na of (U)na\ 2.

li ni ui

\

k\? . zva. Ltna umiw volgens de Dasa-nama:

Limuim\ kn. heen en weer gaan of loopen, bv. in

een hamer of gaanderij (vrg. nri xm z rui im ili \ ). Ojii

(El Ml)
CD «1/

on (ut (of (Ln (Ei hoi ) mi majini\ met iets heen en

weer gaan.

najiznauma\KX. naam van een gele bloem met groote

bladen , en van een soort van hris. fi ui z na oji na eah \

naam van een dergelijhe roode bloem, die geen

geur heeft.

iuinaxLin\ ooh (ei na ui n.i i\ Ar. kn. obstakel, belet-

sel, iets dat in de weg komt, waardoor men ver-

hinderd wordt (Ar. , jcXd
'

drizl, en ,>a\siso>

moe'arizl, accident, iets dat in de weg komt,

verhindering. Vrg. tun na otli i) .

o
oji na xji \ kw. zva. xa mi >

rdda, tegenkanting).

en oji iki ui m. 3r
>fl

x (Shr. w i-
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o 77 iep kn. (Je jongere broeder of zuster, of vrouw;

tp. zva. miniem trui
/f

{Skr. aio ara dj a, jonger

geboren; jongere broeder; aio ar adj d , jongere

zuster. Vrg. ajnaais (K,ieicmi\ en anri ein<irn\).

aj}>vzaa\ kw. zeer bedreven, kundig, geschikt. G.

(misse/den van raw 2., en kmw of verb. van

/
ajia^an\).

o „ CV o o„
(wastasnn of asn as: asna\KYf'. zva. ozidw

<ui(Lij)\ of oiny)\KW. zva. cmr>do\ (siirtans itcia^rm

asnn en i£i(K.i?\ {Skr. warja, uitnemend, warja,

tegen te houden, af te weren; awdrja, niet af te

weren, onafwendbaar, pk.).

«ji<uw\ of ajioMn\ kw. vermogen, groote magt, hooge

waardigheid, hoog aanzien; luister; heldhaftigheid

{Skr. wirja). oii ari ojtit uri ckt) om <ui 111 \ gezegend

oV
worden met genoegen en hoog aanzien. — oma

(lt>i\ zva. amaxiajn'~nanfi\ om cei mnonp oma^i

sterk

,

.o ia ri i,i ;\

krachtig, heldhaftig, verwinnend {Skr. wirjawdn).
aV a/

orn u> in oj) m/j\ zva. cm (Ui in hi
1

1

S
\ajm\ of cu~)iijq\ kw. 1. zva. asn.rLKKi/j en amni\

(vrg. ojirriy). Z. zva. orn rj asn z on fi\ oji asn \ ajitij)\

. . / a Sa
(uioji\ en ajiaj)ajia\ — cei a.n on\ en iejiojï<oaji an\

o o o Xo , f o ,

zva. cE/i(L»asn\ en fio^w {céjiojli ari\ doen, wer-

ken. G.). — ajj.aA.itm,j\ 1. zva. asn axn ojiji\ 2. zva.

om riasnzann\ r> asn z ai on z ar) on/i\ ó. zva. oji oji asn anjj

O
""

S , "o
en UT? j eer) om w — om ajiuvi on ,a\ 1. zva. oma^nrui

ck i ^l ann en om om <nm ann\ 2. zva. orn n asn zan/j en

'OS o / , •

ihn ui icim thi i\ \ un uKiani asi uii on a\ traai om aan

te zien. asn cmtui ~m orn aji,iaji on /i\ voor t eerst is t,-"7,-tM <K7,1N

dat ik U zie.

ojinrt OM asn / :ie ni ui rui asn n\n p
o/ . ,.. oV
cui oaji aji a-mi\ zie bij «n.'W
/ . S
ajiajv>/j\KW. , zie <u)(ivi\\

o/ . o/
u) iuw ,) \ kw. , zie tui <uww

qu)fl\KW., zie oan\

(^jwi\ of «j)majui\ kn. de omgebogen punt of het

lipje van een boor; de schroefplaat van een geweer;

en naam van een soort van pijlen.

(viajui.\KTS. benaming van het hout van dsn arenboom.

aAn tcstlaai ajuj\ benaming van een bruinachtige schim-

melkleur : appelschimmel.

(O1"Ti0jU\ Zie
l

7S),ll)\\

tv)nnEi\ kw. zva. asiidiw en KN. zva. ajnni(Ei\ of

rtinii hjrrnnrth en het gepast of juist gebruik van

woorden of uitdrukkingen {Skr. wirdma, pause-

ring, pauze tusschen woorden of zinnen), cuham^

aJn mj % ,t:j -n iei tpjajn cenm ntz iu) \ het wel onderschei-

den en juist gebruik van de Javaansche woorden en

uitdrukkingen.

9Ji(nayiajui\ eign. van eeu hoofd van booze geesten.

O
tui amfi\ zie tui m cm i\

ut)}(m\ zie aj)cm\\/CV , _

asicm\ aj)cm\ djam\ of i^(m\KN. verwant, van de-

zelfde klasse of familie; een verwante van iemand

{Skr. warga, klasse van gelijksoortige dingen of

wezens), asn (ha ~j>o cm > zonder verwanten (alleen op

de wereld). a<r)my7«J)cm\ of (Knaji ruiten cm \ verre

verwanten, die, door het hoofd van de familie on-

derhouden, als bedienden dienst doen. — omaj)cm\

of aai(ajicm\ als verwante beschouwd, tot de fa-

milie gerekend worden, oorini {of omiai^rui) orn out

cm\ een bediende die als lid van de familie behan-

deld en bejegend wordt.

O /
(U)a'n\ zie ajicmw

O
tui cm \ kn. naam van een dikke rottingsoort.

ajiajicmn\i^., asn tui osnji\ k. , zad, verzadigd; zich ver-

zadigen; tot verzadiging toe, genoeg, gegeten, of

ook lang genoeg, bv. geslapen, hebben; genoeg van

iets hebben , er niet meer van willen weten of mee

te doen hebben, oji oji oji cm ojij T) oji n\ of ojkoi ajicm\

zva. (hjiaté:cm\ zoolang als ik leef. — kjioji arn\ ort

,ok7j\ iemand of een leest verzadigen, volop te

eten geven, zooveel te eten geven als hij lust; ook

voedend, voedzaam, van spijzen. — eefm^7>>

moji asn orn afi/i\ iemand met iets verzadigen, ma-

ken dat hij er mee verzadigd wordt, iemand zad

maken. (Eiajicrr)rjornrijr)u;)\ den honger stillen. —
o^n oji oji iii on i of orn ui oji -m on fi \ oververzadigd

,

meer dan genoeg.

ajiojicmji of oji cm n\ KW. zva. om oji cm n\ amaJiarnj^s

rjojnzoji cmji\ rjcmricm\ om r> cm on cm nn ar^/p m
Q O O

.77 ceï \ o7)im icn or)jj\ cm rui orn ji en ajiriajiaji\ — c&i

O O
ajicmr

t
\ 1. kw. zva. (un rei o^i cm o en (in (K.oomp

2. kn. iemand of een beest aansporen, aandrijven;

iets, zooals drift, opwekken, zva. ar)<naj)am~m

(77 7,77 w — (ui cei oji cm ,i\ het aandrijven; de aandrij-

ver, bv. van buffels.

(UI 71 11 2 cm
/J\

ïie cuiiiniz a-mn\±v
O O . O j, o

iuimcm\ KW. zva. orn in \\ kn. xJiTia-n\ of (wnan
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(iLiasnjj\ naam van den vijfden zoon van Waioe-

goenoeng , en van de zevende tvoekoe. asiiicmii]\

naam van den zesden zoon van Watoe-goenoeng

,

en van de achtste woekoe.

o i
o O o. O Q-

(ü)T)(rr)\ I. KW. zva. cuino cm rui n\ uuicmrui ^/n/najiz

o O ck /
rui ^ \ tui ni cm ai aui ^siz aui <> a/n a/n rui a<ii _bs asn <n rn z

a„ ' , O a a„om ^(Lii i-iam !Kïin\ ook zva. oji asn asn />\ niu,i,n~.n

(UI (Ui 01 art i \ en o 1 asn ni o11 ft \ — 2. KN. of KI. vlug en

bevallig in zijn bewegingen, zooals bij het tandah-

Icen of in liet gaan, en elegant in zijn manieren en

de wijze van zien voor te doen (van mcm\ met het

voorvoegsel ,ui\ L).

tui t) 11 cm

\

KW. zva. cm[ap\ en aji<uiq\ (misschien van

't Sansk. rdgd, gepassioneerd; verliefd; mei het

voorvoegsel <ui\ L, ofschoon in 't Skr. wirdgz

het voorvoegsel den zin heeft van <üi\ II., en zon-

der passies, driften of begeerlijkheden beieekent

,

en wairugja, onderdrukking van passies).

(uinncnia<iji\ kw\ verschrikt, ontsteld; schrik, ont-

steltenis. G.

uui cm (tn i\ en verTc. in cm on ?\ ooi- 1 n 1» tuii »> kn. kos-

ten, inkomsten; en belasting (vrg. rja/hztnarmaJia

en (nasna.\si\). rnaminiasiri mz 11 maxijj\ kosteloos.

— \&icmtin\ ( rniH.f ( of <'>,<) .-(N iets bekosti-

gen; aan iets te koste leggen; aan iels onkosten

doen; de onkosten van iets bestrijden; oolc iets be-

lasten, op iets een belasting leggen.

{

a;i m asna\ zie
\
ut m tn 1

o . o
[Vicmirty)\ zie tui'n cm ruin

cy
""

(Ui cm a;,j\ivN. een soort van otter, of wel een groote I

waterrot, die er ongeveer uitziet als een om iéc\ en

zich ophoudt in of hij bamboebosschen, die digi lij

het water groeijen {vrg. (ui.ruoji\ en ririi.iif).

o j. o n ,
OTio7i,ru| of [tirm.ii.ip en verIe. m 177 ?i?,?\KN. de

jongste, bet jongste kind; de jongste, bet laatst

getrouwde, vrouw van een man (vrg. mr^). —
(ui £?m o11 m/in\ bet jongste kind.00 . o

(Ui 10 on aui asn n \ zie cuim cm w

O T
asim cm 011 \ zie tui ni cm \\

uu)cm\ of >uimcrh\ kn. sterke arak, van ketan of

het vocht van den Arenboom bereid, imi^oin
O

arak en wragang.

O . n
tuim asi \ naam tan een rijk en rijkszetel in de JBra-

ia-joeda (Skr. Wirata). ui asn uim asi \ de prins

of prinsen (zoon of zonen van den Torst) van Wirata.

G) ^
uini\ kw. zva. a~nm\ en m-kun (verk. van ui^ricm

/1 v
- t G) CY

!H1\ \y.). (U) 11 ,CÏ (Hlff\ 1. KW. ZVa. 8JM)T1.Mn

o-i cui ,?j) ui (Hin en oji tuiak ui aa n — 2. rui t") 1:1 i-n n v

N., om (üi oji -iA(mn\ K., rottekruid, arsenicum. —
o

(Eim !Ci(Hi/i\ (C7 (ui aJi-z#<Hiji\ iets, zooals een uit-

slag, met rottekruid cureren. — .(siniuu of ei^i

i~>li\~$., ui ui .Ki^i\K., met rottekruid vergiftigen;

een wapen met arsenicum inwrijven.

(umï\ kn. een fijn soort van (Hiictnasni», toaarvan wel

bedgordijnen gemaald worden; een daarvan gemaakt

sleepnetje om garnalen te vangen (vrg. rn asn r) (hi z

aui); en een van oud net gemaakte gordel van

visschers. — r.mï-. met een ui n garnalen vangen.

(üj.TTjMsr., o??.'7\K., een kraam of kleine winkel aan

de weg, waar eetwaren, sirib, specerijen en snoe-

perijen te koop zijn (vrg. mumi7iiunz\ an ki\ iniun

11 l;u~>) m 1 en 1 :i 1.1 isn a-nri). — (&ini\ GE/iviaris een

waroeng houden. ijCizrii'p een waroenghouder.

uien >i\ kn. naam van een boom. 2. naam van een

klein soort van kippen, hooger op de pooien, dan

de hmjasnw 'S. een kind of afstammeling in het

vijfde lid, kind van een ajiam^w en bet-ovcr-over-

grootvader of grootmoeder, vader of moeder van

een ïhh un (of i,i 1.1) 1 1 mqw

! i ii\ 1. kw. zva. ójiojIW — 2. kn. , ook (ETtasntvi

£i\ naam van een klein groen insect, dat de hoo-

rnen beschadigt, en op zekere tijden 's avonds in

menigte op het licht afvliegt.

Ho. (?) o. "1 o.
Uin t \ zie oji ui \ en vrg. m/ t.v.\

- s

ui h KN. , >,".it(i) KI., schaamte, als gevoel van be-

leediging of krenking in zijn eer; zich schamen;

beschaamd; schande door beleediging va?i het eer-

gevoel (vrg. iiuv^>i\ en a^n ui (inn). onajiiz^n asi 11 ?

a/ri(ui^f}\ geen schaamte kennen, geen eergevoel

hebben. rna/nz <rriahrjcmz<ut(U) <~r)\ schaamteloos,

zonder eergevoel, uv 111 ri uinn iemand schande

aandoen. — <&i^h\ zva. rjazi-in (zie ntTn'n). —
(El^lnl^ ^:7,v;jj£)\ tot senande strekken o/strek-

kend, onteerend', (het eergevoel) beleedigen of be-

leedigend. — tinisr* r:ïöjnéi\ iemand beschaamd

maken, in zijn eergevoel kwetsen. — a-ni umi ?.7

beschaamdheid, schaamte;
3. f)Ml\ 0^11 7a UI El (HIJ

schande, oneer, rn a.11 1 11 om cfoï cui Jiïasn üi*ii asi nn/i

niet weten van beschaamdheid, onbeschaamd, ni

de schaamte uit het oog ver-OLlLtl hll UI ~>1 U707} ijfiqy
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j!hn\ zijn scliaamteliezen, on asn >l.i _ 1 <Kn omm r

(schamelheid) bedekken. — (èn^naciiniKn\ ei Ïki &j

ma<n\ iemand met iets beschamen; iemand schande

of oneer aandoen; iemand in zijn eergevoel kwet-

sen of beleedigeu ; onteeren; onteerend, schandelijk.

Zoo ook Li'-i) li n vrniKn\ iemand beleedigen, zijn

eergevoel kwetsen; en iemand op een onteerende

wijze tentoonstellen. — .LnVc)M,?\ rvioji (SKtan\

zedig van aard; blode; blooheid; beschaamdheid.

im\ zie bij o<nm\\
o o
as>nm\ gev). ioji is)rnm\ kn. naam van een, nu met

meer bestaand, corps pradjoerits van den Vorst,

die krijgsdansen moesten uitvoeren; ook Liyini\

of <u)n)\ een roode haan met gele pooten, ook li

^ni (q/ itaTï) w)m genoemd; en wnm (of tui

<ri) cm.}ii?\ roode haan met zwarte pooten, beide

lij voorkeur tot vechthanen gekozen.

<ottj\N., (óitnnp\ of ojtrnm\ K., niet doorgaan, niet

plaats hebben, niet tot stand komen, afraken, af-

springen, van iets, daar plan of spraak van was;

zva. (n<unzn^ajHUi\ (vrg. lii.ii en <n.rm\); ook

mislukken; mislukkend, mislukt (vrg. niLuisnn).

(Lin)xjjij\ het rijstgewas mislukt. ;/</, <r.)-n\

mislukt (geelachtig of vuil) wit. w i.mm ?tj nip

rq in i asn op 11 on \ of nri v,n i asn ao ^i n .to v het faalt

niet, het zal niet missen of mankeren , het zal stel-

lig plaats hebbeu. — cei n'i C7 <rj hti \ ie/i rt aa aai ~/n aai

aaji\ tm rn op aai ~m aai aaji\ iets geen plaats of ge-

volg doen hebben, niet laten doorgaan, intrekken,

herroepen, afzeggen, doen mislukken, verijdelen,

verhoeden, verhinderen; van iels afzien, (wnmaa^

tri tj l? m rii \ tegeubevel. rei ti tn <n ,mj ajti -n a3i i \ spr.

voor iemand verminken en iemand verderven, zijn

verderf bewerken. — iL«flsa-rp poet. middel tot

verijdeling.

o a . o o
uuiazt aaji\ zie uimasi ann\

o ~\ j. o o 7 ,
o*~>7 aaan of iu^mi, kn. naam van een boom, de

ficus Indica, ook wonderboom genoemd {vrg. (0Jiq\).

o . . . o ,

ajinrt<nnriz oj tumitnumz^ KW. zva. ajiaji^\ en ii Kn

< l-> '•?'/ K> (".o 17 icizoan\\ kn. naam van een latiksel.

77 L! ? 7.7; \ ZU' L) il '77 Z ffOïW

aj) 77 ni i aai \ o/" (nuöizaai\ verk. <n <r> z aai \ N., (Kjjnicci

m|\k., houten schede van een kris, piek, sabel,

degen, 6722. (P/77". cm.'Kis rjcmzxnri\ en (uinnamzaaifj);

/><?è7. ^»;ö!. aaia7mnn\ of aaiccm^naa^ \rn nvt zaai

acnn cut axjin\ de lade van een geweer. i(óiaaiad'r
yi Kisn\

of (zj>rj[&ztHr}(icim(&t/r\ kn. de krisscheê van den

Vorst, voor de Patih of Vezier van den Vorst. —
cBTn^nz(Kn\KN. gelijk een schede. (&i'nniz*ai\ poet.

zva. (ci(cm^n\ iemand opsluiten. OM-rp'i^Mn

pass. — [têiKnpi\ rmniKi\ iets, zooals een kris,

van een schede voorzien. (Einichnnhn im a^\ spr. —
^nni,u)i ^)tn(tai\ az>->inn(ci,h'ii(mji\ iets, zooals een

kris, in de schede steken. — ,o ^h ihai ,ui n of iiót

(Knaa^N. , t&KvntwriazKm^K., in een schee, in de

schee; van een geweer , in de lade; poet. (ui^riiKn

(Kin \ ZVa. ihll ,t7?7 ni(hilfj\ ,i:mitwKi(hnn\ van een

schee te voorzien. — aji'ajtun,sri/p poet. zva. mi cv)

wmn kn. er zich tegen aanzetten of verzetten, niet

willen toegeven, het niet gewonnen willen geven;

halsstarrig (vrg. (uiam?\). <^n<<hÏköi <m h \ spr. — di

ih
L
n\ zich verzetten, zich er tegen verzetten.

/ ,
i

< ) en p kn. woedend van kwaadheid of drift (vrg.

o " ö a . o On i (tn Li
1

1 \ ten xn
:

hii n en ii uj
:

min). — ul>} <vi nsji mij \

woedend zijn van kwaadheid of drift (vrg. mmicci

n
(Lil hOfi).

\ajiKna-Jiji of ci^nm^i n\ kn. een kleine lichtbruine

mier, van gedaante en aard als de witte (nrieuui

ojijj), en even vernielend. ajn(U)Chm(moj)^\ naam

van een grooten riviervisch.

o 777 mn verkorting van (cu^amanw

(U)^hcm(hn\K'W. zva. ,OMuni\ hemelnymf (Skr. toa-

rdngana, een beminnelijke vrouw, van ivara en

ang g ana , vrouw ; zie xzi ni \ en an aa\).

w77om|\ kn. koelbak, koelvat, in een smederij.

«S^ogf (of a%^a^^j) tu^K^Kjntajp de pijp,

of dubbelde pijp , die van den blaasbalg naar de

vuurbak loopt (van ajnni\).

v) kii is zie (unaJi3<nn\ en oji\ III.

is] un-> of (un(Uikria\ kn. 1. onzigtbaar, zooals de

lucht en geesten; Tj. Sengk. nul; op nul uitloo-

peu, geen gevolg hebben, bv. van een aanklagt (vrg.

(ti(unznmaaxi\). 2. bedorven, stinkend, van een ei.

ota aa fdjjnrn\ji\ stinkende etter.— <un ajji<nji\ onzigt-

baar zijn; Tj. Sengk. nul. — cci <ut Kn rj ikh \ iets op

nul doen uitloopen, verijdelen. — :i_~),k>kki/j\ bedor-

ven, van een ei.

ti viziKn/j of ojnontvizi-niji kn. de baard onder de kin;
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de opstaande veeren Loven aan den hals en aan de

zijden van den kop van een kip; en de uitspruit-

sels aan den stam van sommige waringinboomen

{vrg. iKfjfnj]\); ook naam van een kinderspel met

kemirinoten. oji asnrnaaiziHna\ een baardkip (kip

met oniuizaain). tuim cm on aa ? aaijj\ een baardwring-

in (waringin met on tuiz aain) ; ook naam van de

wringinboomen op de aloen-aloen ten westen van

de pamoerakan-poort , ofschoon die geen on oji 2 aain

hebben. — nr> cm i aai aan of ojij «1 (ui i aan aan\ een

kuiltje in den grond, waarin bij bet wok-spel de

kimirinoten geworpen worden.

«jjwtjnKW. verk. van cuiiuiaaiw

aj}(H7i\ K.w. zva. ajnaaaainw kn. bet aanzetsel van wa-

ter in ketels, ketelsteen {vrg. ojnaaojin). — (btiüi

aai \ KW. zva. cun aa aai ~ri snaai n\

(üjwikv. zva. ten asn aai n\ en verlegen. — aan mi ai aan

<aan of aai(uiaiaaiaan\KN. verlegen, in verlegenheid

zijn; er niet meer op weten; verlegenheid; van

iemand die niet meer weet, hoe te handelen, of

wat hij nog zou kunnen doen of bedenken {vrg.

on aan (Uj <? asn on/j en on aan i(ui aan). Zoo ook aan nsi on aan

aa~miun asn\ en aai (ui on aaianajn asn \\

iuiaai\Kyf. zva. (W)ihn\ {Skr. abika), en zva. (uiany\

{vrg. (ui aai aan) ; volgens Gr. 1. pijl. 2. vervolgens,

daarna.

o o ,. o
aj) aan \ en (Ui aai \ of on rui amn \ KW. zva. (ui crrn asn \

{misschien het Prdhet b-ik k hoe, voor het Skr.

b'ixoe, monnik, pk.). aji(uiaan\ zva, aliasnajiw \

y Q O O O O
\ &Q aa asn (Ui aai (eji ah aai ^? asn a/n na \ spr.

kn. 1. de pitten of korrels van kapas {ook wel

zva. (cnanjj\ in riet. J.). 2. benaming van een tijd-

perk van zeven dagen. Er zijn dertig woekoes,

waarover even zooveel godheden staan, die de ze-

ven dagen van de week regeren. Op de eigenschap-

pen, die aan elk van deze woekoes en godheden

toegekend worden, berust het stelsel, waarnaar de

Javanen de gelukkige en ongelukkige dagen bere-

kenen en andere voorspellingen omtrent de toekomst

doen. {Over de namen van de woekoes zie bij tui

cisncrt) ah\). ajii oaji ? ajiiarj \ gekorreld zout, grof zout,

dat aan het noorderstrand gemaakt en zoo genoemd

wordt , omdat de korrels ongeveer zoo groot zijn

als kapaspitten. {Het is beter dan het aan het zui-

derstrand gemaakte am nasi ^ asn (sa ~.i\). cun a,v> > a^a cun

aai\ een korrel zout. aan ojioji ^&jjiai\ een om één

pitje hangende vlok kapas. (hnfEjaaaai\ kleine,

ronde komkommer of augurk met veel pitten. —
tui ti aai zaan\ 1. bij vlokjes van één pit kapas. 2. op

de woekoes betrekking hebbende; een voorspelling

doen naar de woekoe, waarin iemand geboren is;

horoskoop. asnasiai_,iaaonaamaan\ feest op den dag

van de woekoe, waarop iemand geboren is. — oji

(üjaiaaitaafj\ woekoeberekening; een boek voor de

berekening van de woekoes en de daarnaar te doene

voorspellingen; horoskoop. (isiicuiaijiaa-Jitujonaaiz

Q
(Hin\ zva. (i,n(ui(rLiaaij<Hii2(Hin\

rrj(uiaai\ kw. zva. (ui na ^ \ of verk. van (ui ri(uiaai\ {vrg.

o -, v O /• o
(U)Hii\ 1.). — (Ui on (ui aai \ on tui on (ui aai \ of (Uianaji

<w7i\KN. voorzorg; voorzorg gebruiken, zijn voorzor-

gen nemen; behoedzaam; behoedzaamheid {Skr. wi-

weka, oordeel, geest des onderscheids. pk.). {Vrg.

((Ui tvu asn\). — on ap on tui aai \ of tj cejï on (Bi aai \ voor

iets op zijn hoede zijn. (n(uion(uiaan(inaan\ pass.

Q O O j.

imp. — onapaaiaa\ on ap on hji aan ah\ on (Bi aan aa\ of

(Eiirj(fj)aaiaa\ tegen of voor iets of iemand zijn

voorzorgen nemen, voorzorg gebruiken of behoed-

zaamheid in acht nemen. nqasiam(uionaaamaaaan\

voor elkander uit voorzorg op zijn hoede zijn.

tui aai ~rn(Ui aain\ zie bij ojnun aaijis

rn(Uiaan~rnrj(Uiaaijj\ zie bij (mi on (ui aai n \

oV^ Zit' ai w

(uiaaiaan\ KW. zva. (uiai?\ {vrg. tui aai \). •ojn&t &i

o a„ O o
on (En i (hj> asn aa aai aa ~m (en om t oji as: % asn aa aai ti \ spr.

— (Ejiaaiaan\ zva. gej1oi?\ {volgens Gr. bewustheid

hebben, met kennis iets verrigten. — (&iaaipn\ en

o o Q j. o
ssi(uiaaiaa\ zva. aaciaonaaahx Of (ui {oji ^ (un \ en

asjaaaji(Hi\\ {(Ejiaaiaa\ te kennen geven. Gr.).

(uiaaiaa\ Md. en KD. van cun (eji <n\

n n
(üiaai\KW., zie lüiaoiw

mi aai \ KW. zva. a?i rei iai \\

o/ o * a^ o
.Ujaai\ en cuj aamn\KW. zva. miaaw \ ro <un is <rvi itui\

naam van een zekere slagorde. (Ujaaiajnasn(Uj\

naam van den berg, waarop Bagawan Palasara

zijn [OJi asn oji aa n had. — q, ajj aan aa aan \ zva. oti

aa,asiaan\ ook KN. zva.on^^unaajjs
cl'
hii an aaOT|> -

O/
asnaiaan\ zva. tui citj aaan aan\

o O o
(Uiaaiai^K'W. zva. cmauiaann\ aa aan \ (cmaa\ (uina(U)\

Cl ~ , n O
asn (1,71 \ cijjtEiiui\ ook zva. (ui(U)\ of auia^i^ (uitui\

en (U)iji>i(K)\ {Skr. wikdra, verandering, altera-
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o O
oen tuiomnr,\ KI. VOOr on tui

,

tie, afwijking van zijn natuurlijken of gezonden toe-

stand, afwijking van de natuurlijke en rustige ge-

moedsgesteldheid, emotie, gemoedsbeweging, drift;

a wik dra, onveranderlijk, permanent). w)omm\
7 .. af a q„ O •• _/•

zie bij on* \ tui om n^i <m osn <£?\ KN. onrustige of

anormale taal van iemand die niet bij zijn zinnen

of krankzinnig is. &nt

der eenige verandering in den toestand, die voorde

dood zou doen vreezen. Zoo in het spr. asn trui on cm

inm ^ tun anji asnifóiq ojii tan ttvi t aji a&: q asn on oen t) w Zie

ook bij asn iui \ en <ui oen anji \ \ (eji asn tui oen ^n\ ster-

ven op het bed van eer, van iemand die met dap-

perheid vechtende sneuvelt, mi asn oji asn an ~/n on iui

(K7)n^<n(hn\ bewusteloos worden zonder teeken van

, , a o a a a
leven te geven, ai am 2 ikji % mi n oji &ci cm asn om t tui oen

nniianojn cui\ wat is er gebeurd, dat men dat kind

slagen geeft? — ^jiamnn\ kw. zva. sbi ai tui tui \ of
a

cem oen ni w

ccrn cd asn/i\ (Ei asn asn on oen \ sterven zonder erg , zon-

a . af
i, (hnim

\

kw. zie (ui,ikii\\

O
oi ttKiidci asii \ kw. zva. cm ,ru ien cci asnji\ volgens ande-

ren zva. (EKKJian snoei oen snoei omjj\ {beide louter

gissingen , tot verklaring van tui art rui oji umi axi asn \

zie bij (uicujruw Skr. wikritfita , spelende;

spel. pk.).

(V)umi^(Ei\ KW. verkorting van asn mi \aentEji\ {Skr. wi-

a
(ui itmi (ei on n\ zva. oji

tui oen on/i\KW. , zie turnen*

'O'
krdma, heldhaftigheid).

i tui tui on /j\

o o a a
tui om tui om /j\ zva. ui om ~/n tui min \

ai tui mi mi tui oen n\ zva. ai ui om ~m ai ui om n\

O • O
tui om ticifi \ zie tui om asnji \

O ^
tuimi irLi/i\Ts.T>. , zie ,uioen\

<uiam\Kyv. zva. tuntui tutji\ (zich verliezen, verdwijnen.

G. Skr. waktd, van waktre , sprekend, spreker,

prater).

cm/i\ zva. iion.) i-r

C^3j loaktoe, KN..tuioni\ tui om \ en tuiasii\ Ar.

(uiomnruiji of tui axi auiji\ KD., tijd, tijdstip; termijn;

inzonderheid de bepaalde tijd voor het verrigten

van de vijf dagelijksche gebeden ; het gebed op de

bepaalde tijd verrigten (vrg. amiuis antruiom\ tui

ojiiq\ en ort asnnri tEfi-^ii\).

O
tuiom\ zie tui om

w

(uioniasnji of (Uitmiojijj\KN. zva. tui asittuijj of tuiimi axifi\

D a O o * . o o— (Ei om tun \ zva. (ei tun tui ^i. \ ol iei om tui *

anj

Oill- (Skr. waktra, aangezigt).

(oioma~jui\ 1. kn. einde {vrg. ajiTenthn). 2. N. , tuioxih

K., ajiash om
a^/j of tui tuh om tiJin\ KI., wat door

iemand bij het heengaan , weggaan of scheiden aan

iemand wordt opgedragen, als last, boodschap,

bestelling, commissie of verzoek om iets te ver-

rigten. (ui(mia^n^(rLiicmji\ het westelijk einde , west-

einde, tui om tui „aiüüc cm tin n\ het einde van de we-

reld, (bi oen tui j&tuii'-ri ojiji\ het levenseinde , de dood.

tun on ~? ui om tui /i\ eindeloos, te vergeefs, bv. op

iemands thuiskomst wachten. — kjibiomtuip oji

tuiau\ een opdragt, last, bestelling, commissie (in

het algemeen); het een of ander te belasten of te

bestellen hebben. — èjitmi(uij\ t&itn,ï\ ceji .tsh oen cuiji\

iets (bij het heengaan, weggaan of scheiden) belas-

ten, opdragen, bestellen, als last ofboodschap mee-

geven of achterlaten; ook bij uiterste wil iets op-

dragen; en iemand iets belasten, opdragen, enz. —
(EjI (e,i tmi tuiji\ (Ejke,iou\ belasten, opdragen, enz.; de

een of andere boodschap meegeven of achterlaten.

— tEionitui^k\ of apomtui^ik\ 1. kn. iets eindi-

gen, ten einde brengen, voleindigen; de rij of reeks

besluiten, de laatste zijn van een stoet; ook spr.

veeg zijn, van iemand, die op een met zijn ge-

woonte geheel strijdige wijze gaat handelen, alsof

hij daarmee wilde besluiten. 2. t&i tien tui ^&\ N., tei

lasten

;

op iets.

iei osh om tui ^a\ KI., iemand met iets be-

een bestelling of commissie geven

Oom ui oen (K>i^&anmji\ pass.

;

en de uitkomst,

O
afloop; de gevolgen, daar iets bij slot op uitloopt

^tfo\ bij slot.

O
(vrg. asn (EJi^tunanji). ^7? .ui mi tui „bj.

O 7
a Cl

zva. tui om tui ^jun da* en zoo ook tuion_onitui^Aonji\

zva. tuiomtuisi.onji\

O
hetz.

f) O
(EjI om tui ^ay) om \ (El

irui (ui oen onji\ tEioshonitui ^Arnom\ omtrent iets of

iemand een last, opdragt, boodschap of commissie

geven aan iemand bij het heengaan, inzonderheid

om iemand of iets van de plaats, daar iemand

naar toe gaat, mee te brengen; iemand bestellen

om te komen; voor iemand iets bestellen. — tbiien

tui^}onji\ 1. kn. het einde; de (of het) laatste of

achterste; ten laatsten, eindelijk. 2. N., tuiroïtui

an/j\'K., tui ash om o~ji ^a on r.\ KI. , het bestelde <?ƒ tebe-

stellene; bestelling, bestelwerk; opgedragen of op-
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tui (trn \

tedragen werk. asnan^JiaJiarnaji^Acmjis zonder ein-

de; eindeloos; oneindig. oji arn a^a 3Aon ari\ of ajrïaji

arn :kji ^aoi ari\ ten laatsten, bij slot, in 't eind, ein-

delijk, asi arn op arn (KJi ^a on /j\ het allerlaatste. (uiani

(Li arii (k.1 ^171 ihn\ ten allerlaatsten. — oji ie/i arn ojiji\

1. kn. laatste van een reeks, achterste, jongste;

het non-plus-ultra (vrg. ojkÈi arn cui n) . 2. N., oji (ei

ruï\K., cu t&i ashwri qj)/)\ KI. , het belasten, enz.; op-

dragt; bestelling.

o . o
tui arn \ zie asiarn^

a3iarnruiji\Kis.. gevolmagtigde, gelastigde, zaakwaarne-

mer, vertegenwoordiger (Ar. /W^« , wak tl); éen

gevolmagtigde o/ vertegenwoordiger gebruiken o/

zenden; zich laten vertegenwoordigen, arn asi arn rui n\

de lastgever. om oji arn rui (uvi\ schriftelijke procuratie

geven, iêi.rji trui oji arn ruiji\ bij procuratie antwoor-

den, Iv. op een aanldagt. — (si arn irui\ iemand'ver-

tegenwoordigen, iemands betrekking waarnemen;

ook aan iemand procuratie geven. arn <un oeji wn rui

<rna^!Hi'nii^(a<iruin\ de waarnemende Gouverneur-

generaal, arn oji un ara rinn om axi <ui arn ai i\ de magt-

gever en de gevolmagtigde. arn tui arn rui ann\ pass.,

en wakilschap. — o&iarnruiriarn\ voor of tot iets

volmagt of procuratie geven. — icaarnruianjis ge-

volmagtigde. — oji oji arn rui on n\ de procuratie.

oji irrj rui n\ kn. mand voor gekookte rijst, grooter dan

dsjiiuïw \ <&i tui (uiiKii trui n\ fg. voor belegeren, arn

tn asn 2 (in (ui arn oji tui ini ruin \ spr. — oji arn ai a on ? \

met eetwaren in het klein te koop zitten, een wa-

roeng houden.

(uitkiirupKN. braaf, zedelijk, eerlijk; braafheid, goed

zedelijk gedrag (vrg. aznprraJiji).

(OKKnoüijp Ar.
<

q'%. , toakph, kn. een gift, legaat,

fonds of stichting tot een liefdadig doel. — tei arn

aji^i\ aan iemand tot een liefdadig doel iets lega-

teren. — (Ejiarn mi -uitnam \ iets tot een liefdadig

doel legateren.

o
rn(viarna\ zie tuianjW

aj)arn/j^\ kn. trouw, getrouw; trouw zijn; vertrouwen

stellen in iemand (vrg. asnibianji en (BianaJiji). —
gei arn n <> ojii \ in iemand vertrouwen stellen; van

iemand iets vertrouwen.

O
(ai axyi\ km. zva. cejIosyi^

ri hji i <i-o
:p kw. zva. ri tun zon om iaxiji\ KN. zva. tn tui z asnji\

en wortel in een fig.zin, èv. ai oji zaxïom asn arn \ wor-

tel van mijn hart, een uitdrukking van liefkozing

a„(D
zva. mijn oogappel. <n tvi z axi 'asn (Èa \ de wortel, grond-

e-

vorm, van een woord.

ajiaxw kw. zva. ajiaziaxijp (Skr. wdda, bespreking,

verhandeling; aanklagt, beschuldiging). tüi arm <vi axi \

kn. berisping, kastijding met woorden. — (ejioxi\

kn. iets of iemand smaden, laken, minachten , mis-

prijzen; met minachting dus of zoo noemen of

schelden; op iemand of iets smalen (vrg. on cui axiax

07inrui\ en asin i&i-ji^ajn\). (bkejioxi^ smalen, schim-

pen. (aiaxi,uiariaxi\ op malkander smalen, elkander

minachten. — cEiaxiari\ iemand smaden, smadelijk

behandelen; iemand een schimpnaam geven.

o -, O o O a
ii3iaxi\ ï. kn. zva. 03iaxi\ en oji ai axi 2 03iji\ Z. aj>axi\

ook ivel ,Oi?v7\N., (ui tn axi z tui n\ en ook wel tui nam

(k.i/1\K., geheim, een geheim; iets geheimzinnigs;

een teer punt, dat men niet aan moet roeren , omdat

het bedenkelijke gevolgen kan hebben, als het uit-

i jj. /
/ O CV ' O

gesproken wordt (vrg. (kkei\ en a<iiariinaariji). oji

(viaxi\ hl tui ai axi z (KjI p een verborgenheid; een ge-

heim hebben, ojti oji (ui axi -n ari\ wat is het geheim er

van ? wat steekt er achter ? on ajnzna arn asn iei (ui axi

triari\ het is niet te ontdekken; ik kan er niet ach-

ter komen.— (k,<i ia (ia \ a^i i3i ri on 2 ojiji\ zie boven. —

p lia\ agï(riafizajiji\ iets geheim houden. arnar>-i?arn

>i3i(ia\ streng geheim gehouden, een diep geheim.

— (Eatnaxiari\ 1 . KN. zva. rei r> ia art \ of i&i ri on 2 t^i ^=t.\

2. (Bi tn axi ffo\ N., (ei tn on 2 (K.a ^*n k. , iemand een ge-

heim toevertrouwen, aprianarrs op r> axi 2 (K.a _b*\ voor

iemand geheim houden. (v*arinaxiari(ir>n\ iets dat

geheim gehouden wordt. — (Bi r> axi om ~m on arn \ of

aptnaxi arn ^,n tn arn \ en (Ei ri axi 2 (ui ^a arn on n of ap

tnaxi2(ui33i.aniann\ van iets een geheim maken.

(ui axi \ en ou\M. zva. ajiriaxizanns en zva. arn trci\

en Mi tun \ (vrg. a3naaii\ Skr. wadoe en wadoê,

een vrouw; een wijfje). -— (vi n axi 2 on n\ en in de

spreektaal ook tn(uiriaxizanji\ asn 1 axi 2 om ,1 ofanaji

c^i a o a ar
tnaxiz arnji \ N. , cL\i a^n \ a,n -?o \ en gew. tn asn , (K 1 \ K.

,

vrouwelijk, vrouw; wijfje (Skr. stri). (tn ari arn ri axi

2

an/j\ dochter, tn xrn 2 aai ? oji ri axi 2 on /i\ meisje, azmi

ara r> axi 2 on a\ merrie. OjW (kji oji rt axi z anji \ teef.- on al) 2

o 3 o 7
as)naxi2ana\ tüiiaAJiriajntaJi's vrouwspersoon; ook

de vrouw van iemand, en voor zijn vrouw of mijn

vrouw (Hoogd. das Weib). w" asi ri axi 2 on ,i\ uvarii

tnajn<qji\ de vrouw, in tegeoverstelling 2?«m den man.
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(KH (LUI V» V HO 2 K1JI\ VeïWlJIÜ. (Kil (EU T7W 11 (UI 2 Kl/J\

een këmiri met dubbelde pit, anders cm iuK>rnj)\ —
,

i n i.i?(Kyi\ mi(vitru)\ veel neiging tot vrouwen heb-

beu; wellustig. — vimi(U)2(inKiji\ 'r
)
<Lmi

]l^s)]
(t

pJj^

wijfje, om mee te pat-en; moer van een schroef. —
vi mi tui 2 kikiji of (v)(vimj(ui2KjKiji\ en v

l
lun 'rHMl

pi

thn/i of mi vn mi ,,u) mm ki ~j'nrii'1ïA (
£Q.

(iri/}^ ^e vee^ aan ^e

vrouwen, aan wellust, overgegeven; een welluste-

,. o o . •

hug. — ivi mi vi ,(ui\ k. en KL, zva. mi(un,(ui\ [mis-

schien verb. van ten mt asn ,oj> \ ; ook zva. cuirnajtmi.fèfi

W bv. ihii (uil mi <ri <vi . rui \ en (uiV°'^ Mtigyw™^
ki JrH tui v) (V) ,M\ wat zijn de krachten van een

vrouw . — (uinqtun
i]

,^ m/j of mj (ui mrj ^cur Ki/j \ ook (ui

miasnaaji^ akkergrond of bouwland, digt bij een wo-

ning, q/" aan den oever van een rivier, voor moeze-

rij (die door de vrouw bebouwd kunnen worden).

— tui vi <r)(io2(hn kij^ \ oji rj ,vi^ ,^ (ktjj N het vrouwelijk

schaamdeel (vrg. asnawpiarncm^ bij asntwi\). —
(hti vi mi (Ui 2 ikikt/i of iKiivim]mz(Ki(Kifi\ en (tmt^iun

ii,(Ukkikiji\ vrouwelijkheid, de hoedanigheid van

een vrouw, en zva. (uï(V)(i^(ui2ki(kiji\

tui mi ïui\ 1. kn. linnengoed, dat te koop wordt aan-

geboden ((loarhcciihfinjfuia^'-naaiji). 2. k. zva. (ui

zie mi.ui 2 iu1LI2 1LII (Ei ri tui \ ra i » na h.j \ r i n uii(Ui^

Kil ^11 Kil Kl/1\ (UIK1J)\ (VI (SI 11 ui \ en vi mi tui (til ani

bij mi tui 2 iv ijl \

ö?<io\N., .bimj(ui2(iJijj\ en gew. <iyw(«^\ K., bang, be-

vreesd, augstig; vrees, angst (vrg. mjitui\ 1., («^n

q/ O Q
\ (Kil.VI .1.11

o a as
,kt);\ asii(un\ (kti, vi iisii

, (EjinilKlJl). VI VI

O .

i

<io\ (vi,vi mi rui 2 (km \ iets om bang te maken; vogel-

verschrikker, waaraan de gedaante van een mensch

gegeven i(ui\ voor iets vreezen. G. — ibkeji

) )

oonkn., (Bi(&imi(ui2(iJ}/j\Ki)., een spook, spooksel.

—

itimi(ui(Ki\ (Ei mi (ui 2 (ui ^an oci\as:^ajn\ iemand bang

maken; vreeslijk; en iets of iemand, of voor iets of

iemand, vreezen of bang zijn; en in dezen laatsten

i

zin ook tui vi (Ki vi mi (ui 2 tui _b*\ tui <vj ki his: .? cun \ en

Q Q Q» O O ,

(kii(ki\.is.^(V7i(kiji\ pass. (ko tui (h^ mi tui (ui ojïi tui \ wat

heb ik te vreezen r— ,&? rei rni(ui<Ki\ (EJKEjimmnai (ui _b*\

<vi i (te? q (un {MS ?(vmi \ iemand bang zoeken te maken;

dreigen; afschrikken; angst of vrees verwekkend,

vreeslijk, verschrikkelijk. — iei mi rui kii -jti mi kii \ tai

O o O -i

mi tui 2 (ui _b»ffo? (Ki /]\ (cumK^ mn (Kii ikiji\ maken, oor-

zaak zijn, dat iemand bang wordt, iemand angst

veroorzaken ; met iets iemand bang maken. — óüi

O o
'

,
rni(uiiKi/i\ (Vimi(ui2(ui -^i(Ki/i\ cun icvz ptun (i-n/i\ bang

van aard, vreesachtig, schroomvallig, tvi mi (uikiikijis

vi mi (ui 2 (i^i _y». (kiji en (uri((v^?(un(Ki/i ofa.nniie:^(uinn^^

d.mi (kiji\ iets daar men bang voor is of een schrik

voor heeft ; ook een vogelverschrikker.— (Kruvimitut

on o , -,

(Kyi\ (Kii(vimj(ui2(ui^i(Kiji\ kii^ ^ mn (kiji^ bevreesd-

heid, vrees; ontzag (vrg. tn<un%\).

Q -.

(Vi(ui\ 1. KW. zva. mi ciji mi tui (ui n\ rn ivn 2 mi ^n ^ \ en (Vi

o ~ • o o
(vi \\ Z. KN. zie mi.vKuiw \ tuim evi tvi tui \ poet. voor

de jonge vrouwen en meisjes, mi erm ki (vi tui \ de geur

van muskus en van welriekende olie ((fetcn (isn,i). vi

o -. ... O - o o
(ui(UK~n\ I. poet. zva. mivmmim^rKn ge.i\\ &. tviaxi

Q O 7 .

(ui nr> \ n. , (vi (ui (ui ki kiji\ k. , naam van een kruipgewas

met schoone eenigzins naar muskus riekende bloemen.

o o Ci CY /a ,
. a . ,

(vuui\ KW. ^«;ös. n'rri!Ki\ en rni(ui(vi\ (Skr. widi, bepa-

ling, bestemming, noodlot; ook naam van BrahmsL

en van Wisnoe). <vh n oji (ui \ God de Albeschikker.

o o o o Q t o , ,,
rn (vn<Eo oji <tf»\ (viifiiViiuiEiKiia^i _a*\ de mensch be-

gint, de Albeschikker beslist..— (eiii(ukki\kw. regt

maken; kn. «>£<?, zooals geld of een som, natellen

(y?y. iEirniin<Ki\).

tvinri(ui2\ kn. benaming van een haan met veeren van

drie verschillende kleuren, ivi mi (ui 2 (vh\ (vimicuizajn

a a q 00
(ui\ vi mi (ui 2 ixi <->i ,khjj\ (Vi mi (Ui 2 kti mui \ vi mi tui 2 (vil

S / o o O
/> 1 11 vi\ (Uimi(Ui2(U)i irvi tui ~mmui (Uiji\ ,vi mi tui 2 kti ieji

a„ a
7cim (Vi Kin en (Vi mi tui 2 mi kii 2 mi ncn 2 asn/j \ oenammgen

van verschillende variëteiten van zulk een haan.

dji(ui\ kn. , truj.Kn\ ki., naakt, bloot; zich naakt uit-

kleeden (vrg. (uii(ui\ en (tJj,^J
}t

()
~uy) ^V aj

)l

frvi
Jl)-

cun

(UiaJi(ui\ naakt zijn. — imnci\ zich ontblooten,

naakt uitkleeden. — i.ci(ukki\ of (e/i(uiki\ en tvi

!Kimi\ iemand ontblooten, naakt uitkleeden. kii tui

(uiki/)\ naakt worden of geworden; naakt door ar-

moede. Mi mi ivi v (ui erm mi (vi 2 kti (ui(ui kiji\ de naakten

kleeden. (ui (uii (ia ajirui ki/j\ spr. voor een aangifte

bij de regtbank, die niet formeel in orde of zonder

dagteekeuing is.

aji(ui\ kn. benaming van een groote Zo-boom (Skr.

bodi, de heilige vijgeboom, ficus religiosa. Vrg.

\
mi (cm (ui \).

ni(vi(ui\ (éi(ui\ en miEi(ui\ kn. gebrek, wat niet goed

is, aan iemand of iets ; ook malle of verkeerde ge-

woonte van iemand (vrg. (isïikii^\ vi(vm\ en trui

(un\). — iaj}(X)(ui(w\ zie beneden.

34
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o

en cui tui^
O o
tui tut tuis

o O O
nri tui (ia > KW. £##. «stv <&j (hta en run rnjj ojiji\ — o-jjiutni

71 tui tui \ intime vriend, boezemvriend. — tui tui tin

Ti

m

iu) on \ als boezemvriend beschouwd. — rumi

nrt(ui(ui\ zie hoven.

tui 71 (Ui ?, tmji\ zie bij cuixnw

tui mi (ui ar)jt\ zie bij cuitutw

(Ui(intmji\ ook wel (uncin(mn\ KN. , rurt(m\ KL, bloed-

vin, bloedzweer, steenpuist, cuicuiltm ieji\ een negen-

en X&tEii tisiij]\ een kleine, maar

O
oog, anthrax. 11
zeer pijnlijke, bloedvin. — (tJ

)i
aj

li
f

}ï}
a~n

/j °f aj)
]

(tJl,i4

cmji en tuil cm tui tmn\ aan een bloedzweer lijden,

een steenpuist hebben.

(vituitm\ of tb) (ui (Hi \ I. KI. van notunw 2. KN.
O
CU)

tu)tHi\ kd., hoogste hoofd , hoofdambtenaar, bena-

ming van de hoogste ambtenaren onder den Rijks-

bestuurder ; in de Gouvemementslanden distrikt-

hoofd, hoogste inlandsche ambtenaar onder den

Regent of zijn Paiih (Skr. wadana, het aange-

zigt, en de top of spits van een driehoek). Van de

acht Wadana. s, die den titel van tmajuitmi dragen,

loorden vier tu) tut ih> tk tim ? (of tutten asn /)) , bin-

nenwadana's ,
genoemd, omdat zij hun tati cK/icun

tmn binnen de uu) ceji co (hi hebben , de vier andere

tui tui tm (ik tem (of dkcui), buitenwadana's , omdat

hun tui mi (kd ten chiji buiten op de noorder aioen-aioen

is. De vier binnenwaddnas dragen de afzonderlij-

ke benamingen van rui tui ihi tmn tui nn om tui tni/j , tui tui

o O . O O
(Hl IHY) (U) ni 7(1) CU)\ (Ui (UI (Hl (Yll 71(1312 (Uil (K7 (Hl/1 en (Ui (UI

(Hi ern Ti tij) 2 iHii (U) \ de vier buitenwadana's die van

tuitui tm Ti (kq tui \ (zoo genoemd, omdat hij vroeger

tot apanage had een landstreek in Bagelen, (vi}, nl,

Ti tun^ncui genoemd), tui tut tm tui tm t

ttsn\ en tui tui tui a/n cm w Behalven deze acht
.
Wa-

dana s of NajakcVs heeft men nog den tui axi cm tmi

ajntuiji\ den opperpriester of cE7(U)^f)n:-icnjj\ den

tut tut tm cm aui ernj} of tui tui tm tai ak \ het opperhoofd

van de cm tut cmn\ den tui tui ch> run tui \ het hoofd

van de Kalangs; den tu) tm ihi ok tHn ^a\ den hoofd

-

djaksa, hel hoofd en den voorzitter van de regt-

bank de pradata; rui tui tm tui ti tui z toji \ den opper

-

hofmeester; en tui cut tm tmn nn ti asn 2 tmji\ den opper-

kamerheer of major domi, ook tuntm (E/ivta.nm\ ge-

noemd, tu) tui tm tun tui tui) \ hoofdregent, hel hoofd

van de andere regenten in de oostelijke grenslan-

den van Soerakarta en Djokjokarta,, ook tu)tu)tHi

O
tui tui (ik ot) to (H) 2 ccni (Hi cmm genoemd, (ui tui tHiitui asr

rrinspji\ hoofdofficier. — a^itbiauntm

O

o
cmiunn\

bv. (Kj)iu)(mtmmrj7j7uiz(mj)\ de westkant. — t&itui

tm\ iemand zijn wadana noemen, als zijn wadana

erkennen, als wadana ondergeschikt zijn. — tQtu)

pi<pi^ over anderen als wadana het gezag uitoefe-

uen. — (Hii(b)tu)tHi(mji\ wadana-schap ; het gebied

van een wadana.

O a -.

tui tut ihi \ 1. kd., zie (U)(uicmv\ — 2. KN. naam van

den bloem van de tmi op cmi tmn n\ een heestergewas

,

waarvan de biltere knolwortel als geneesmiddel te-

gen wormen gebruikt wordt.

^)io\KN. naam van een riviervisch. tu)tui cm tui cm n\

CY CY CY
(Ul tUI 71 (U) (ip (Hnjl\ tU) (U) CUI (H)l 7U) n en CU) (U) (E/l nn 11 t)J) 2

% CY o
rut \ soorten van wader. tui tui tui nn (of tui cm tm/j \ )

CY
"3

f
kleine soort van tui tut \ zoo groot als een spiering.

CY . , . ., CY CY
(U)tuitan\ KN.

,
goudviscn. tu)tuitunam\ N., tuituitun

ucri tuiiji\K., een wadër met roode kieuwen.

O o
(U)tuini\ zva. tuituinnw

iu)tu)ni\ kn. naam van een boom van middelbare

grootte met eetbare vruchten, tui tat-naji tunq (of

tui tui tHn n) , naam van een boom en van de vrucht

daarvan , die veel op een olijf gelijkt en tot medi-

cijn gebruikt wordt, de quassie of een soort er

van. — tui tm nri cmj)\ naam van een gebak van meel

en suiker in kleine balletjes zoo groot als een olijf.

tut (ut -n cm tui tmij of tut nn cm tui tmiji\ benaming van

een fatsoen van huizen , zooals die in de Soenda-

landen, in onderscheiding van mitcrnw

tuiaT)ni\ eign. van den derden, jongsten, lam en

kreufel geboren zoon van Abijasa, ook tuui iea tui tin

no genoemd (Skr. Widoera, eig. wetend, kundig,

wijs).

tu)tinno\ kn. 1. naam van een katoenstruik, die op

Java in het wildgroeit , met zeerfijne wol , die even-

wel niet gebruikt wordt. ruitiqnn\ naam van een

edelgesteente, (unnai asncurtnn\ (van tuntmi asnji\ Ml.

zva. tun tm) (min) naam van een soort van agaat (Skr.

waidoérja, lazuursteen. pk.).

tui (tin cmj) of cui [tut cm,y\KN. vuiligheid op den vloer.

O • O
tui \cui cm n \ zie tui (tut cmn

\

tui ti tut 2 tmiri\ zie bij (Utnnw

o q o o
m)<
CJ

welijks te zien, nu eens te zien, en dan weer niet,

zoo hoog, zoo ver of zoo fijn (vrg. tui tm tw tm tmn n)

.
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a O O
aj)an(iaijj\KW. zva. o7Ttj^w a^crr)aj^a(arain\^., <?^7.T9

(tvi(in-irïi/j\K., rijst met kokosmelk en zout (oo# ?/>^Z

met djagoeng, katjang en andere ingrediënten) in

een dandaug gekookt voor offerhanden.

mi aj) no aa 2 arnj)\ zie bij (Uiaxjw

(é)aaaani\ of tij) (ia n mini \ kw. een liemelsch wezen,

een halfgod van een bijzondere klasse, een lucht-

geest (Skr. widy ddara). — tui aa aa ni \ (wida-

dari), ook, en eig., ro* jio rt/io t? \ KN., een hémelsch

wezen van het vrouwelijk geslacht, hemelnimf (Skr.

widy ddari, hei vr. van widy ddara). — (aiiaa

<iar)ni!ui\ (midadarènï) het houden van een ge-

zelschap en tandakpartij aan het huis van de bruid

in de nacht vóór den trouwdag, met eenige daarbij

gebruikelijke plegtigheden.

o o 7 .. ö
mi aaaa^s zie bij iu) aa na ni w

(U)ax)(in\ kn. de binnenzij van de dijen onder de tui

(TUI !H11 \\

ajiaa asnj)\Kï*. ongetrouwd blijven leven, van beide ge-

slachten; coelibaat; als coelibatair leven (Ar. j^-s-,,

wak' dat, eenzaam leven. Vrg. agycmaaj)).

(utiunasn\ kw. bijzit, bij wij f. G. (misschien het Sier.

awaddta, wit, helder; ook fraai, schoon; of

awadatta, weggegeven , weggeschonken)

.

o
iOirn(ima^}jj\K., zie (uiaaw

O • O o
nji(r}(im(Kj)/i\K., zie ajiaaw

u) aa \ zie . (U) aan w

(U)(u)iruij)\ kn. wat tot een offer strekt of opgeofferd

wordt voor iets of iemand anders; iets veil hebben,

prijs geven, opofferen. (uiaa(rui~m(Ei(nm\ zijn le-

ven veil hebben of willen opofferen, (ui aa (rui na asn

ti\ gebrek aan slaap ten offer geven, oji aa irU/j cm
q

(crj(LD?\ onthouding van pleizier ten offer geven,

cm nrui (of cm 0111 (uu)) (u) aa "TA^ arensuiker in groote

koeken (asiiifrn (uin )

.

.u),^rl(ru
/
1^KN. iets klikken, iets kwaads of lelijks van

iemand klikkend, of met beklag over iemand, aan-

brengen, ui (U) axitruif) of axn (ixinrui ~m ajairui n\ klik-

ken, kwaadspreken door iets kwaads of lelijks aan

te brengen. — (Eia.qrrui\ of (e>i (ed &n nrui \ bij iemand

iets kwaads of lelijks van een ander komen aan-

brengen of klikken. — (&i axj tru) rrj arn \ iets kwaads

of lelijks aanbrengen of verklikken van iemand. —
(ui aji aarui ^m art (ruin \ kwaadsprekenheid.

aj) nn aa i (ruij)\ kw. plaatsvervanger, plaatsbekleeder. Q.

(U) (ia (W)j)\ 1. K., zie ajiasrjw 2. KD. , zva. (uinrn m/)jj\

bv. arh tui (rij) aa (ïxjij)\ de uren voor de vijf dagelijk-

sche gebeden.

&)) &a nru)j)\ KN.; (ui aa <ruin\ KN. , ajrm agiajij)\ KI., blauw

verwen, iets blauw verwen. (Ejiaarurnita^ weerU ooblauw verwen; fig. weer opknappen. -- (uiaarui

(kt^\ dj) ojyojt -u) naj^\ blauw geverwd, het blauw ge-

verwde, om blauw te verwen, blauwverwerswerk

,

het blauwverfsel. aK (èi aji a-n aaitrui na n\ blauwverfnot

o cv
ca ?/^

aj) (ia truij)\-m. , iLjiiM\K., navel, de navel.

aj)(ix)(rij)j)\ zva. ax)axi(ruv>\ — (Ejaq(ru)n\ zva. nmiha&n

tru)j)\ iets doorsteken, zoodat het binnenste, of wat

er inzit, er uitgehaald wordt; goud- of zilverwerk

uitsteken, uitbeitelen. — (U)
j

axi(n/}(Hin\ naam van

een soort van rietachtig gras, daar het binnenste

uitgehaald kan worden, asn as» {ojjaxifruKHin (of oji

(Ei)an(t^cHij)\) uitsteekbeiteltje van een zilversmid.

(V)aafj\ en (U)tip\ KW., aj)aan\ KN. , zva. ajr)(rui\ het

volk, in tegenstelling van de grooten; krijgsvolk

(Skr. badwa, ook wel wadwa, troep, menigte,

groote hoop. pk. awadya, laag; gering), (uiagn

aj) nj) (Hr)j)\ het geringe volk. (uiaanam<rv)\ krijgs-

volk van iemand.

O O o
(U)aqi)\ KW. zva. (ui aa w

(r}^j)aan\KW. zonde, misdaad. G. (vrg. rrjajiaa\).

(V) aa om run \ kw. keuvelen, praten (vrg. nj)aa\).

aj)aaaA!)(Hn\ KW. zva. on m akzem \ en bijnaam van

Adji-Saka (vrg. aj)aa\).

o . o
(V) aai) aani\ zie (V)aaaani\\

(ij) aa i) aa t> \ zie bij ojiaaaaniw

(O) aa ann asnj)\ en njnaanjiiiasnji\ Ar. KN. groote gunst;

zegen, voorspoed, bv. in den handel, goed ofslecht

voorteeken (zie njnaaoMasnji en vrg. om ixn asnj) en

O
aa n n as: asn n\

Q Q
(U)aacr)i^ en aj)aaarn/]\ KW. zva. a^

Q Q

mn\ kw. zva. oj) asY)o~Jij)\ amamaajj

en cru) (V) .? (rui ia/) -Ji aaj)\ (Skr. widag da , slim, be-

dreven, bekwaam; waidagdya, slimheid, bedre-

venheid, pk.), luiaa <rn(jafrajï)(Ef)ajri\ de wetenschap

om te scheppen, het scheppingsvermogen.

(ij)aacm\ en (U)aaoiifj\K'W. zva. aj)aacm\ en aj) aa cm nw

(U)ax)\ kn. een bijl, groote om oi op truin (vrg. axnaia^j)

CY
aai n en aj) ooi (ruin). aj)ax),ajiii\ een wanqsallan voori/j en ajiaoiirui/j). iu)ax)i

amanajr)(H)\ — (Eia.h\ met een wadoeng werken,

bakken, kappen; iets met een wadoeng af- of door-

34*
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hakken. t&iah(uinn\ spr. voor cm ajicun cum \ mishan-

delen, tuncuiah^ een slag met een wadoeng krijgen.

— cEjicLncm\ meervoud.

rjcuicu)\ zie bij <n tui w

cu)asnj^\ 1. kw. zva. o^imm\ (thans, tegenwoordig.

G.). 2. kn. kort na de zwangerschap, ontijdig be-

vallen. G.

cu)asnjj of cuiituiasnji\ kn. stam, en vandaar een op

stam groeijend gewas, plant of boom; oorsprong,

oorzaak, aanleiding, daar iets uit voortkomt; be-

gin; hoofdsom, kapitaal, daar de renten uit voort-

komen; en zva. cun tui asnjj\ omdat, dewijl, cui asn cvvi\

boom, in onderscheiding van andere op stam groei-

jende planten. ui ast) un twiae: asn \ de stam van een

dj atiboom.— cui en asn\ KN. , cui 07 asn ^ N. , cui asn tui aoj)

\

K., vooral, bovenal, voornamelijk, allermeest, tui

cuiasii/j\ van dezelfde stof en kleur; {ook KW. volge-

ling, onderdaan. G.). en tun z rn n^) ^ a^m asn riA(oiasnj)\

borèh gemaakt van de dooreengemalen bast, wor-

tel, blad, bloemen en kleine vrucht van de djeroek-

pètjël. — cun cu) asr)ji\ zijn aanvang, begin of aanlei-

ding hebben; beginnen; aanvang, begin, oorzaak,

aanleiding; van.... af; ter oorzake van, omdat,

dewijl, cun u) en asn cm cui cui n\ wat er de aanleiding toe

gaf. cun <ui on asn trui <ri \ het begin van de ziekte. cun

cui en asn mi asn\ de oorzaak van de dood. ajn u) asn tui
1 «*, C-tf

'kj)'n{hQ(Hij]\ van Maandag af. asn :ui cisn arn \ n., a_cn

cuiasn^nihcn^KH., uit hoofde van, uit hoofde dat, we-

gens; een gevolg zijn, komen, van iets; ten gevolge

van. a<iii cun cui asn Oi-iicuii uien cijickji\ wat een gevolg is

van het plegen van geweld, icunmi ni K7j tei asn cun rat

cun cun cun 'uuicia asn \ een zaak, die van de Pradata

uitgaat. ce>i (hntui tui asn ^enn cu ern en cui en afi\ mogelijk

dat het door zijn toedoen is. cun tui >n asn en ch\\ of

cun cui n asn ihj\ omdat , dewijl , vermits, cun cu> asn ~rn

q q« j. o a„
cui \ cun cui asn -meien cun cun tui^ oj asn cun r/ asn a-n cun cui \

~ o
zva. ckji om cun ~/n cui \ enz., waarom r — urn cm asn n \

begonnen of te beginnen met ö/van; het begonnen

zijn; eerste begm of aanvang, cun cun asn ~jn cu> tui cui ojk

ajin\ te beginnen van de maand Rëdjëp. arncmenasn

crui^n\ het eerst begonnen zijn van de ziekte, cun

cv) as>i cen cm cun crui cu>\ toen je het eerst begonnen

bent te kunnen spreken, tui cun cl» e>i asn crui ^~i cun 'tui cui

cui (V}(ko\ nadat hij begonnen was ziek te worden in

de Vastenmaand, (K,i cirn (ui asnj) of ajui 1 asn cui cun cui

asn/i\ het gelieele bedrag, de geheele som of gelds-

waarde. — cmiu)asn\ en cm lu)asn\ het eerst begin-

nen. — art) lv)asncHiji\ de eerste aanleiding, het eer-

ste begin; waarmee het eerst begonnen wordt; de

(of het) eerste, urn isnirnchrn cui «g?^N de eerste

kooper. erjiunzenii^zcinicu)iuniHi^\ de eerste (eerst

getrouwde) vrouw. — cun m iuncHij}\ zva. om tui asn

cm/l\ en van het begin af

—

tui iui asn ar)j)\ ook cui tun

'W^HH'" de grond of grondslag, daar men iets mee

begint, of waarop men steunt en zijn vertrouwen

stelt; en fonds of kapitaal, om winst meê te doen

of handel meê te drijven, of dat de renten geeft;

de hoofdsom. — cui asu asn ckuj\ of volgens de gew.

uitspraak ui tui asn cmj^ \ en cuij tui asn ~/>i tui asn tmn \

geboomte; booinen; verzameling van plantgewassen,

gewassen op stam.

Ij
cui cui asn n \ een begin gaan maken, beginnen, aan-

vangen; begin, aanvang; van .... af, sedert (vrg.

#
het andere. — <Eacuiasi>\

of ook cEJii&iasn^ met iets beginnen, er meê begin-

nen, er een aanvang meê maken, iets aanvangen;

iets aanvaarden ; aanheffen, ceji ui it>n cm en 002 tui ceji

cm cu)i tui cxn (KQ ^acHij)\ van het begin af tot aan het

einde toe; van A tot Z.

.11 cun asnji )
. cui cui asn cm'asn tui _b»/n chi \ het begin en

rtsv

aanvang, aanhef; de (of het) eerste; ook zva. tui

aspasncHijj (zie hier boven), cm tui asn en chi \ .in het be-

gin, tui ui asn cha cm om cui ^fmn chi\ het begin en het

einde er van, alles van A tot Z. o
O

«. crui chi (Bi (hm u)

asn inji\ de eerste Sultan van Dëmak.

en (ui 2 asnji\ 1. KW. zva. rnasmasnnx en grondvorm van

tn(ED2as)if) (zie ben.); ook zva. uncuni cui,^ — 2.

cncuizasnji of cun en ruit asnjj\ kn. vonder, vlonder,

smalle brug over een water of ravijn, en cui z asn jdinn •,

en en cu) 2 asn ^t)rncuiicisii^skChnchnj), en cui 2 asn ^a.<ht) -

encKi2(Bij)\ poët. zva. cumrz.i?\ met een sëmbah zijn

eerbiedig compliment maken.— 11 tui ? en cui i asn /j\ KW.

zva. en tel 2 en (eji z asnj)\ — (U)en(U)zasnn\ kn. over een

vonder gaan. — (u)(niuizasn\ iets van een vonder

voorzien, ergens een vonder over leggen, tui en tui z

asn\ passief.

iu)asn\ 1. kw. zva. cun cui cun tui\ en tt£?<mcinj\ (Skr.

zvdti, lucht, wind. Ook is wati het vrouwelijk

van wat, een uitgang, die zva. hebbend, bezitter,

beteekent; zoo in Kawische woorden of namen , als
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i'<) i i t»asn\). 2. Ar. coïtus, vleeschelijke gemeen-

schap; vleeschelijke gemeenschap hehben {Ar. U.,

wat ia). — cefia3i\ een vrouw beslapen.

(ViasnMX., rn;uirui\K. en KW., steen {vrg. oi:riasii\). ,(ui

aniasn iui\n., rnoj)(rLi(KH(£i\K., naam van eenzwarte

steensoort, bazalt. on oji iwi asi asn[S KN . keisteen, (rjcui

K., blï
o O

auo aj) asnaa asnq\N., ai oji rui (v> asn oji tip ^JU\^

ke keisteen (viasncmari\ n., on qji nrui ajian \ K., mm]

axiiaji(viasr)\JïW., bergsteen; en eign. van een Vorst

van Giling-wesi, door God Wisnoe overwonnen;

en naam van de dertigste woekoe. {De namen van

de dertig woelcoes zijn namentlijk ontleend aan

den naam van dien Vorst en de namen van zijn

twee vrouwen en 27 zonen), on an aui urn -h \ zie bo-

ei a a„
,

ven. asn cm an ajn oji asn ~m n tui rui \ spr. — oeji asn \ 1

.

kn. als een steen zoo hard of stijf; van het hart,

stijfzinnig, onhandelbaar {vrg. omam\). 2. (enasn\

N., fn(cmrui\K.
}
iets met steenen beleggen; een weg

bestraten; (met een steen werpen. G.). — (vioiasnz

imji\N., on an :iu ona \k., van steen, met steenen {zie

ook tui on asn z o-nn ben., en onm rti ann boven). asn asn

ajri'oji on asm on

n

. op de steenen vallen. as: (Eiasn ojia

a.rt}(vionasnzanji\ spr. {vrg. bij asnaji^\).
O

™m
(uifi\ onm onston nnn\ het graveel hebben.

O O o
'

, ,
' .,

(viasn\T$., ajianrui/i\K. , rvi on om z ojiji\ KI., het uitgaan,

het uitkomen, buitenkomen, voor den dag komen

, o o s O a« / /• O a-v
{vrg. (vi as. ruin ) . ast asn an {of viana-ui) oji /earLia-n/j\

bij het opkomen van de maan. (viasnana^(viasnn\

ajiaxiaxïaniasn\ uitgaaf van geld. on a/n zm om on aso

asr)r)!Ki\ er komt niets uit, het brengt {of levert)

niets op. tui hi nsn<roi (isnvi ari\ al wat er maar uit-

komt, al wat maar voor den mond komt. — ojtjoeji

... O O o .,

asn\ poel., gew. (Eoasn\ oei on rvtji <. ceji rt om z ojiji\ uit-

gaan, uitkomen, buiten komen; er uitkomen; er-

gens uitkomen ;. voor den dag komen; naar buiten;

van de hoofdplaats naar buiten {naar de desa)

gaan; uit de dienst gaan, van een bediende; opko-

men, van werkvolk tol een werk; voortspruiten;

voortbrengen, opbrengen, bv. van een land; over

een plaats naar een andere gaan, over zee ofland,

langs een pad of rivier, door de deur, door de

handen, tusschenkomst of bemiddeling , van eenan-

der, ajh cm 'V> /Ei asn\ naar buiten brengen. osiahtEi

asrj\ naar buiten roepen, ojii cbji oji öèji asn \ uitwerpen.

cm ah, urn (Ei asn cm anrt an\ vuurspuwende berg. ajn (Ba

-O o ,, O
a/ui (ei asn ajn an on ari\ zoutbron. (Bit asn on oji ? ? r) ajn \ er

komt vrucht aan. oei asn om anai oji _b»? onw\ zijn drif-

tigheid komt uit, hij wordt driftig, ten asnnm on ajn

auïasiononasnanomjj hij komt tot betere gedachten.

on ajLo on on -jn zm oei asn asn nrrn on on\ als zijn boete niet

uitkomt, als hij zijn boete niet betaalt, (eji asn on /» an\

O O /" Oen (B/iasn osion onzonjt\N. , aio ajn oui osn\ en asoanonaui

O O O O
(hsn

x K '' CEJi V lüV> 2 V1 'in
l

N en ^1 'ï
l
aA,i'iCK/>--j}\asïi\ KI..

zegt men van een ter wereld komend kind om het

mannelijk of vrouwelijk geslacht te beteekenen. asn

(Ei asn, (.

O
osnojunh(Eaasnoijioh\ jonggeboren jongetje, osiasn

(ui»fnnaajri<m\ het kwam uit zooals hij gedacht had.

(Ei asrim orn asn 'vi on <in a^jioiasn on/j\ door tusschenkomst

van den Heer Resident, axa (Eiasn(Eaasria^oncrrnaiji\

naar binnengaan door het venster, on asm z cm oji as:

cmn oei asn aka-Ji rvi ajajioin ojui auin \ als pacht prae-

steren 25 realen van de djoeng. — ani(vinsn\ orn

O O Q /•
: O

vi on ruia \ om (V) n ojui z (uiji \ of oni asi asn \ enz. , ace.

pass., er uit geraken, uitkomen, uit den mond ko-

men, geuit worden, (vi iko oji asn \ geuit, uitgesproken,

-, ., O o O o o
eenmaal geuit. — <eo ri asn z ari\ (Eiojnaaji\ (Efionojuiz

(kii^a\ tot, naar of om iets of iemand uitgaan,

naar buiten , of van de hoofdplaats naar de desa

,

gaan ; opkomen op een oproeping of tot een werk;

een danseres tegemoet treden om met haar te dan-

sen ; ergens over , langs of door gaan of komen

;

vrucht geven, van planten; een jong of jongen krij-

gen, van beesten; een kind of kinderen krijgen,

O o ,. , ..

van een vrouw. (Eiaiasiizonanjiari\ een jongetje krij-

O o O o O o O
gen. — asinasnzan\ asianaiji\ voor cp<

n asn z ari\ op

o -O o O 'o O
on aiji \ zva. (ei ?7 asnzari\ en oeji axi rui w — oei on abii z

C) O o ,

om ~/noiam\ (en an onaam ann \ ten on ojui z o-ji ~sion arn \ doen

uitkomen, doen uitgaan, doen opkomen; werkvolk

oproepen; naar buiten brengen, uitbrengen, naar

buiten geleiden; voortbrengen; geld uitgeven; een

bediende uit zijn dienst ontslaan of laten vertrek-

ken; laten opbrengen of betalen, oeji ai asn z om ^m

ai om teil ajn ai ari\ al zijn vermogen in het werk stel-

len. asioiasnzam^moiam\ osi an onji om onn\ zva. (ei

n o o
ai asn zam~m ai om \ en (Bi an aisi om anjj\ - om om on asn z

O O o
om ~m o

f
om \ pass. — (Vi on asn z onji\ oji an aarianjj\ (Vi

ai ajuiz oji ^ian/]\ geboortig; afkomstig van een-

of land; voortbrengsel, product; opbrengst; geboor-

tig zijn, geboorte, an an.oji on asn z ann \ geboortedag,

verjaardag, an an\am om oji ai asn z an \ vandaag is het
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mijn geboortedag. — aj>tmasn\ cm <&? ax) ox,y)\ cm oei

«i (mm (Kf>n\ wat iels opbrengt, opbrengst, opbreng-

sten; revenuen, die iemand trekt uit de opbrengst

van zijn landerijen.

o o a o o
aj)asn\ KW. zva. asn asnns ajntviasnn en (O) (O) as)ij)\ \ on

^n aso asn \ zie bij onniw

h asn (ia ri asn onn\ nauwkeurig onder-

zocht (Sier. witti, onderzoek, navorsebing, beoor-

deeling).

(O asn \ kw., ook wel als Krama, zva. ajiojion)ji\ \

een blinde, toj asn asn on ~j> torn rei \ spr.'T
— t&l asn asn trm \ onbesuisd, doldriftig (eig. als een

blinde en doove te werk gaan. Vrg. asrj asn asn ou>\

bij asn asn \).

O
oj)asn^\K. , zie ajjasn^w

(o
(

rt5»^\ ook aj)iasn^\¥3$., gestort, uitgestort; het stor-

ten, het uitstorten; storten; verkwist; verkwistend

(vrg. asnonomji). oji asn ? om cru asn
^ (of ^n 9 \ ) vergie-

ting van bloed, ojj asn ? cm asn ? (of <-n?\) geboorte-

land of geboorteplaats. a7n <~r)Q~j)asn?ajnn;i(Eaaru?(Ei

. CY a B

nr) asn om rn no \ spr. — (aej^N., cru on Kna\K., on

<hnihrnji\ ki. , overgeven , braken ; en iej asn ? \ kn. ver-

kwisten, (eo asn ? cm asn j \ bloed braken, bloed spu-

wen. (Ei asn ^ cm aft \ vuurspuwen. oji -n asn asn ? \ braak-

middel. — (Ei asn?ajn\ of az) asn ? ajn \ iets bestorten,

op iets storten. as)asn?ajn\ K)/WMn erge?is in of

of (K7 asn 9 Ojii ai txn \braken.op DraKen. — tEi asn ? ajn oi om \

iets ergens op strorten; maken dat iets stort; met

iets storten; het bloed van iema?id vergieten, asj

asn?ajn(nom\ asi m om oi on) \ braking veroorzaken;

iets uitbraken. — <o asn? om on/i of ajn asn ? om onn\

het gestorte, overstortsel. ojj asn 9 aj) asn ? ajr, anj \ uit-

werpsels van een vuurwspuwenden berg.

«j)asn?\T$., tb) asn
f
\r., heel, in zijn geheel, gaaf; on-

geschonden, onaangebroken, onaangesneden, onaan-

geroerd (zoodat er niets van gebruikt of afgenomen

is); heel, niet gesleten, niet gescheurd, aj)asn?am

aj)cmtntHi\ de heele, volle prijs (zonder dat er iets

afgaat voor onkosten). aj) asn ? ajn tu) n om \ geheel

zonder gebreken. (b) aj) asn ?\ geld in zilver, groot

geld (in tegenstelling van tb)aj)aj)?\). aj) asn ? ajn a,u

tE^/)\ heel als een hoentje, spr. voor geheel onge-

schonden of ongedeerd. a^nnomasn?\ djarakpitten.

— cm asn? amorf om \ cm asn ?ajnao) aon\ iets in zijn

geheel laten of houden; zorgen dat iets ongeschon-

den blijft; een getal , bv. de honderd, vol maken.

— ajjasrj ? ajn ann\ aj) asn ? a/n anj>\ in zijn geheel ge-

laten ; ongeschonden bewaard of gehoudeu.

o . , .. o
aj) mi asn \ zie bij tv)asnjj\

tu) asn arm \ KN.; (Ei asn arms wieden, iets wieden, im aio

asnonjj\ wieden in het algemeen.

aj) oi asn z onj)\ I. N., zie bij tv)asn\\ — II. KN. al wat

tot hechtheid en stevigheid als rand of raam om iets

heen of aan de einden van iets gemaakt is (vrg. oji)

te» asn ~ni <ui asnn) ; fig. regel , maatstaf , waaraan men

zich houdt, of grondslag waarop men iets vast-

stelt; iets tot regel of grondslag hebben of gebrui-

ken; op iets gegrond zijn; zich op iets gronden;

statuut, instelling; geregeld, in de regel (met wei-

nig uitzonderingen). ojnanas)joias))zonancrnni\ de

costumen en statuten van het rijk. (ê)tu)oi asnzoncm

on cm (of (Kt) omar) cm art cm \) alleen maar op gissing

gegrond, cm ai aj) v)tn asm on>n\ zich tot regel stellen.

aj)tu)oi asn z on n\ instelling; tot bepaling maken; naar

de maatstaf, of naar evenredigheid, van.

tu) on asn z onjj zie bij tb) asn \\

oi oj> asn onj)\kvï. oost, het oosten, oostelijk, oji on aj) asn

»q\ of aj) oi aj) asn en an\ de oostkant, of aan de oost-

kant, van. -r> asn oi ttJ) asn aojj\ is soms de naam van

een gemalin van den Vorst. — oj asi asn onj)\ naar

het oosten gaan. — oi as» asn on onjj\ oostelijk. — aj)

oi as) asn arms wat naar het oosten gaat, het oostwaarts

gelegene. — cm ai ara asn on n\ oostwaarts gaan; oost-

waarts. — (E) oi wasrioacn om \ iets naar het oosten,

of oostwaarts, wenden, zetten, brengen, drijven,

verplaatsen, schuiven, enz. — om aj)onarn asn(pronj)\

te veel oostwaarts.

ajiasnan\ kw. een vorstelijke zetel (Skr. wit dn a,

een verhemelte, troonhemel), arh aj) oyi asn on \ naam

van een kleine , op acht pilaren rustende en van

alle kanten opene pandapa op de sitinggil van de

kraton te Soerakarta , waaronder de Vorst op de

garebegfeesten zit. — on) oji asn on \ zie bij om<u)\\

o/ o/ o/ o
zie on) aj) asn v. — tE) as)) *n \(UjusrnN., aj) ai asn

z

ojij)\ TL.

en (ei oi as)) zoj)^a\ zva. as)ajiasnn^\ en asi oji on osr) z

, O o j. n o
te» asn Ti \ of tu)asn^n\~8., aj) as)) aj) ojij) of ,ij) ast) aj) oj)j)\

k. , ongeveer, zoo ongeveer, zoo omtrent; wat zoo

ongeveer, als vermoedelijk te denken of te onder-

stellen, opgemaakt wordt of op- te maken is; ver-
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cm \ arm /ui \ en tz

moeden, veronderstelling, ongevere schatting, maat

(vrg. am aanri\ aai ni \ on

O , /. O o
,viasn^n (of (UiasnivioJiji)

O

^uiasriji).

'O
! (E% aa tea cuii (Hij) \ onge-

«a.

veer zes jaar oud. oji asnm asn aa oji asna^yis er zul-

len ongeveer een honderd zijn (of geweest zijn).

-O o . . . , , s

nan(viasnn^amaajiaaiaji^i\ wat eenigzms (zoo wat)

toereikend is. iui asn nn aai \ naar ik zou denken,

naar ik vermoed, «otj 2 (ui «i am 2 nn am aa cu) asn nn aa

T)ffnw))/n//dM/fflo\ zoodat men niet opmaken (niet

zien of zeggen) kon, of het dag of nacht was. asi

<namz(U)asnnn\ maat in acht nemen, met mate. —
(ko oji asnnn\ of ajnm ui asnnn\ n. , a^Kuiasnoji a^in of

am (kv (vi asn (ui (kj)n\ eenige, ettelijke; eenigermate,

eenigzins; eenige oogenblikken. amiui oji asn nn axi aa

asn am \ deze ettelijke dagen, <L7ïVtf (uiasnna ajiiaoia^>\

in evenredigheid van zijn verdienste. a~i tri om zomert

O • -O
£» (isrj Ti \ zich matigen ; met matigheid.— isi asn nn \

(è? asn (ui ojiji\ iets ongeveer schatten; iemand ver-

moedelijk (naar het uit het een of ander op te ma-

ken is) houden voor iemand, bv. voor een Arabier;

omtrent iets de maat in acht nemen. (&iasnnn\ ook

KW. zva. amaann\ en (Kjionajhmnw — oji t&i asnno\

mifel asn (üi (uiji\ ongevere schatting, enz.

(ui asn aain \ zie (Ui asn aann \

O T ° 7 O
ui asn aai n\ 1. kav. zva. ojiian\ en ajim\ bv. tuiasn

O

o
asn^jKKA' wa. axi^n oji.kiw — 11. ojiasnaanji of

asiiaainrKN. 1. aard, geaardheid, natuur, hoedanig-

heid, inborst, karakter, aanleg tot iets (vrq. amtea° v J Co

aain\ ajia^a\ en asn on \); den aard hebben, geaard

zijn. 2. disselboom. J. (vrg. ajiaJiaxitHij). ajiosnviaan

on asn z (ui ai axiz na n\ de aard van de vrouwen, (uiasn

aaitvi\ Javaansche aard. on om aa\asn aai 'aji anrn asn : oji

O 'K OJ

oji tui op m\ als een pandita iets zegt, dan is het

O O
ajn aai on mi 2 to tui iisn aaj >ui artmet eenmaal gedaan.

<njin\ het is mijn aard niet te klikken. aaiainiz

amaaiYiojnzn^ojiasiiaananajia^ia^aCieaariaap met mij

heeft het geen aard (voegt het niet) gekheid te ma-

fi
ken. — (ei tïsn amj of (&i asn (hrnjj\ een tooverformule of

toovergebed opzeggen of prevelen; ook (e>i asn aai n zva.

iïiamaxji\ yen (eji asn aainy

een wensch

uitspreken, van een heilige, die alleen maar zijn voor-

stelling van iets behoeft uit te spreken, om het te schep-

el * O O , ,

fen.— tui asn mii aan of ui ui asn ,iai aan * de aard van
r\

iemand ofvan een beest; ook (ui asn aai aan\ disselboom.

•il fi ili azi(n<Hii\ en tri rn rrvi ai ajn ax.1 \ (en tui asn aai o\

vermeerderen, toenemen. G.). oea asn aai (l

(ui asn aai n\ KN. , ooi ai tai z ? \ KL, hoest; hoesten, axjini

(of (ki (iai asnf) ajiasnaain\ hoesten, als een ziekte;

de kinkhoest hebben, van kinderen.

O
iuiasn(Kyj\ kn. grens, limite, grensscheiding, grenspa-

1 , Q Q O -O
len (vrg. aaiaaiajiji\ (ui aan asnji\ (Uiunann en tui

(ciaajj); iels tot grens hebben, er aan toe komen.

iuiasiia>(iaairrvij^\ tot aan de kmeen toe. asn oji (na asn

oji/i\ zie bij asn oji auin\ — (Enasntuins iets limite-

ren, als limite bepalen. — (&i asn mi Ja.\ van iets de

grens of omgrenzing bepalen; iets limiteren; aan-

grenzend, belendend. — (uiasn(U)^.aan\ 1. wat tot

aanwijzing van een grens dient, grensteeken, grens-

paal, grenslijn, grensbepaling; afscheidingsteeken

van een hoofdstuk of artikel in een geschrift ; als

limite bepaald. 2. kd., zie ajiri (èi2aai\\ \tuiasn

o^i^iaaipi-\ bepaalde dag; en een dag bepalen met

een ander. asnaa-^i(uiasn(Kii^fi.aaji\ onbepaald, zoo-

als een onbepaalde afstand.

(ui ai asn 2 tuin \ K
. , zie (uiasnw

(niui2asn^(nari2(£in\ zie bij nriajn asnjj\

ai mi 2 asn .i/ï aa aan \ zie bij ai (Ui 2 asr}n\

on ivi 2 asn ^#rn \ zie bij ri(ui2asnn\

Tui 2 asn _i* aai \ zie bij on (ui 2 asn n\

G)
iui asn ui aan\ Tjeribonsch, zva. a.(nasn\ aan.

o j. O o
tui asn ui (Kin of oji asn tui (Kin \ zie (Ui asn *~n \'\

(ui asna \ 1. KW. zva. (ui asn w 2. mi astiii \ kn. altoos, besten-

dlg; bv. ui asnn on vri ei ^/n a^iajj
t

aan\ — ui asn
(j
ai ari\

KN. hetzelfde ; ook volgens, bv. <ui asn n ri aa amas: (en

ceji ajn w n ui asnii c&i ai a.oi ai ui \ volgens j e zelf, volgens

je eigen meening of gedachte.

(uiasnasn\ KW. 1. zva. asn asn \ en asn(uiaJin\ 2. zva.

aaaxiiaai\ oji on 0,-ji an.a \ ofasnaa~niaann\ (Skr. awa-

g-dta, slag, verwonding; en vrg. ar7iar)ari\). ojkui

Q
asnasn\ zva. a^-iaa auaaiw — <l/j '/ a.n ,un\ zva. aa
am O ™

Q
ai asn 2tia\\ \ a<n mi asn asn \ zva. aai asn ai asn 2 aan en

Q
aai asn ui on rsi aan

\

(Uiasii\ kn. lange stok of bamboe, zooals een droog-

stok, polsstok of boom om een vaartuig voort te

duwen, zva. am(ia\ en ojiosiiw ook zva. ai (ki 2 (710x12

\

tournooilans; poet. ook zva. asn, (Ei arnn\ e^tournooi,

steekspel ((Ei am ai aa si.z ai axi 2 (Ka on cm arui aan (uiaijiji).

asn (Bi aa asn \ naam van een soort van groote kom-

kommers. ajnnaajiash\ zie bij ajri^fiw oji asifi oji asn \

O a - - O o
am aa (Ui asn \ am cm anaaari iui asn ajj asn \ en oji asno
(ünaaiaan\ spr. — (&iash\ iets met een langen stok
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of boom voortduwen ; en met een tournooilans ste-

aaasii\ zva.ken; poet. ook zva. aaiEiiaai^\

i ei aai iiq ie i arn ri \ — f£? ii: /ï azi

'en «*, flcn ^' mv. — (ui rei asn \

de boomer op een

— (UiashaZI CKIJj \ of

het werken met een watang

vaartuig, (ejj ash tui (eji asri \ spr

(ui tui ash azi aajj\ tournooi, tournooispel, steekspel;

tournooijen, zamen tournooijen; met iemand een lans

breken, ook zva. aui tut ash cm aap en al boomende,

door middel van boomen (van een vaartuig); ook

de balans van een weegschaal; en ki. van aznonaa

aan\ \ i tui Ti azn z asn ash azi aaji\'KN. tournooituig (paar-

detnig , dat hij de tournooispelen gebruikt wordt

,

en waarmee alleen ambtenaren en brtiidegoms op

den dag van hun huwelijk , hun paarden mogen tui-

gen. (Behalven bij het tournooispel wordt dit tuig

ook gebruikt op Maandag en Donderdag , wanneer

de Vorst op de aloen-aloen komt). — aji tui asii azi

aaji\ tournooiveld ; en benaming van de pasebans

van de ambtenaren op de aloen-aloen, waar Zatur-

dags de paarden voor het tournooi stonden.

O G) /
tui asn \ KN. ; tui mi <?_/??m aa n en geio. tui (Wi m onj

O G)
(ook wel als k.), de buik; ook <biasn\ het uitste-

kende kapmesje aan een loeke. — (&iash\ n., ui

van een vrouw of wijfje, im ash

O G) Q o
(Ui asn (Cl \ KN. , (Ei [fui asn \ KD.,

i ui asn/i\K., dti on (ei 2 rn azn z asnji \ KI
.
, zwanger , zwaar

,

KN., vi;asi\asr)/i\

kd., geladen, van een geweer ; zwellen of gezwol-

len, van de tandkassen, als de tandjes tegen het

uitkomen zijn, en van graan, als de aren gezwol-

7
.. O G) 7

.. O
ten zijn. ieiosii ie>i oji aai n\ zie bij ajiajiaain, — azi

. O G)
azrjrniaiz ieh asn \ . spr.

een vrouw bezwangeren , bevruchten ; een geweer

van een lading voorzien (vrg. anii(uia<r\). — ; i

ash azi ri aai \ maken, dat iemand zwanger is of dat

iets geladen of gezwollen is; azi asn azi rn aai \ azi (ah

O O
azi aai (Hij \ (Eil [(UI asn aai (Hij) en uw r) ,ei z nri (en zasnrn aai \

een vrucht onder het hart dragen , van een kind

i) G) O - O G) O
zwanger gaan. chyi oji a^n azi aai aan of aai ajn asn azi ihïi

O G)
aan\ pass. — ui asn azi aa n\ ruiiiui asnaaji\ en ai azn z

rn azrn asn aa n\ vrucht, waarvan een vrouw zwanger

is (vrg. (ui noj azi aan) ; de toestand van een nog on-

i , Q O Q„ O G)
geborene, bv. om (ki ^ om aa ajn aji icn azi aan\

»wjl sn tui (kj (uin\ 1. zie ounicnaJijp 2. KW. zva.. tui

rn ajn (kj\ asn een aan\ asn rn asn rui \ aai rn asn z aan en aan

ni(uiaan\ — cun (ukkojj^kn. juist en scherp zien of

toezien; scherp ziende, scherp van' gezigt; door-

zien , doorziende ; ook voorzien , vooruitzien , van

een ziener, die in de toekomst kan zien. axiomtui

\ omaan\ zie nauwkeurig toe! geef nauwkeurig acht

(ukkji-iti iEJi(iSau>n\ juist met het geweer schieten,

een scherpschutter zijn. — (ui(ui(Kyi\ poet. juist en

scberp zien. — asi(uiajij\ ook wel cp(Uiruijj\ KN.

scherp toezien of toekijken ; iemand scherp in het

gezigt zien; mikken, op of naar iets of'iemand mik-

ken (vrg. azi urn \ ) . tui ui aj) aa ui luin \ elkander scherp

in het gezigt zien. (eji (ui (kji hoi iuiji\ met een geweer

mikken. — ten iui (ko ^? n aai \ iets goei en duidelijk

doen zien; voor een ander mikken. — aziajicui^a

rn,Hn\ op iets scherp toekijken; iets met nauwkeu-

righeid beschouwen. — aji ;ei ui ojiji \ het scherp toe-

zien, enz.; doorzigt; beschouwing. — tui azi <ui oji ^*

aaji\ het vermogen (of de kunst) om scherp, of

ook in de toekomst, te kunnen zien. (ui asn asn (ki ~rtï

ajiaziuKhJi^iaajs scherp in het mikken, scherp

kunnen mikken.

1. verkorting van tui tui iuiji\ G. — 2°M S ojy

of ajn(Ui(iJiji\ ook, poet. en deftig, /t
^),

a
^J)

en <vr),

qiwfl\N., (ki (Eji~jiaaji\ K., ojntBi^naaj (ook wel in

één lettergreep ' mp oen). Md. , afgedaan , afgemaakt

(vrg. TiisiJjv); volkomen, perfect; voldoende; al,

alreeds; nu eenmaal; nu! nou! in den zin van af-

gedaan! genoeg! en redewoord tot uitdrukking van

het Perfectum. ai ojui aa ~miui ajij^\ azn aui

%

m (ei -ji

aan\ als het afgedaan is, als je dat gedaan hebt,

als we gedaan hebben (bv. met eten), aai ojii ui (uyi\

(uy\aai^i(Ei^Jiaajjs de (of het) afgedane, vorige, am

mi aa aai} aai i rn rui

daan worden, ui i.a om rn ui z (eji o
O

doode. (Ui (kji asn

betaald hebben.

het moet door jou afge-

volkomen als een

o
gestorven, gestorven zijn. iui

ajn\ Detaaia neuDen. amiui(Ka oji oji (Èji rn aanzag i,

het is nu eenmaal zód mijn wil. tui (KOjyE i rui
^

Nou dan! oaji rui ojiji-- NuNou! ga naar huis! •uiaaj

goed! rn ajn z Ti ojii ui (Ky)\ niet ophouden, rnt

niet uitscheiden, maar aanhoudend. ajiancuTjajiriJi^x

rn au 77 <ti tui (E>i~Jiaaji\ nog niet af. tuirna^/i ~mz rri\ a^i

O
(EO-Jirnaa ~ '

(Uirno-Jl ^JA (IJ) (KI

oji (bn am -Jirn aa\ oji (eji -Jirn ari\ of aa iei ^jiaa\ Md.,

na, nadat; daarna. — azi ,ui (ui ^ji\ of aziaji(Ka^a.\i!f.,

aazasnaan\ volstrekt niet; en niet meer. iki

(eji ^aaaji aan of (Ki a-n tsi ~?,'Ö N K -

:

azi (eji ~noa\ Md.'~^ N aan iets o
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een einde maken; met iets ophouden of uitschei-

den; iets voleinden, gedaan of afgedaan maken,

voltooijen, afdoen; afdoende; iemand afmaken, doo-

den. (Hit mi (kq ^khiji\ Q<iiajii(ui(ui^in<iji\ (Hnojniui^jj

,ut(Hi/i\ ,hii (ki tui .^iickt (kiji\ pass., en afdoening, ein-

de. — a i ,ui tui ^inn <hïi \ (ci(ui^n,(tQ.fnitoi\ ccrn tut—/JQ

ihikhiji^ maken dat iets afgedaan wordt; iets afma-

ken; iemand afmaken. —
O

(UKUlJJI (Hl ft Of (L/n ,V1 (KQ _ï*

uin\ (tot tut —iftpi (tori en (ui tut ^n,(trtmn\ het met mal-

kander uitscheiden, bv. met spelen. (virui^t^orirvi^

N. , mi (kq -b* (tn iui rut n \ K., de tijd dat men met den

veldarbeid uitscheidt, omstreeks half elf op den dag.

aui (ui ^1 ^ (un on ^t (ui cm ^ji ari tut rtyt\ een veldarbei-

der s schoft gaans . ajttui -tfr<hano(un\ tui (ei ^(htihi^ji

(Htru-n\ die verledene, verloopene.

OJI,(UtJl Of (Uit Vj(UlJj\ Zie (U1(U1J1\ (171 (Ut (Kt ~m (IJ) (KJ1 n\

KN. zva. arm orut on op z <hn\ iemand berispen over het-

geen hij gedaan heeft (vrg. ajiaji^^yi). — (UKuirui

(ui .-/rt (at (kqji\ het berispen, berisping.

- • O
oitviztuiji of (tjnvt(aid(Koji\ 1K., zie ccrmnajins

O - O
iuttKo^KW. zva. (Vi(tQ\ oji,hii^i\ en ttj<k?m^\ kn. over-

meesterd; onder de magt staan van een ander,

zooals de vrouw onder die van den man (Skr.

wasja, overmagt, gezag; overmogt, overmeesterd).

/ o a. ......
OSIl(Hini(Hl Kil ,Utni,Vl(KQ 11 0X1 (Ht <Y1 (KI) 11 (TUI \ Ulijn HJSt-

gewas is overmeesterd door de wilde zwijnen (zij

hellen er de laas in gespeeld), rui cmm axii rn (uit (w.

vi tui \ en (nu t) ok (vt (Ki \ spr. tut on (vi (Kt \ zie lij tot

(M)\\ — aai,ut (Kt \ of ten (vt (ki \ zie loven. — ojkui

(ui(kq\ en op (Kjizji (iji \ kn . van zijn overmagt gebruik

maken, overweldigen, geweldadig handelen, cmrnaji

tui <ri tui iui tui oji (ut (ui rn (i5i z (isn (Hi ~^i vi axi

z

(ki\ onschuldi-

gen oppermagtig en geweldadig mishandelen. — iui

tut (ui (kq (ui (ki \ een dwangmiddel. — aji'naji(u)\ zva.

a
Hl i

raj.

o O o o
(Uini (UI (h71 _b*\ MHlfVftlUinKUKUl

ikuim^ spr. — i (ui,ui (ki \ zie beneden

en (ki lyuui tui tui

(ui (ut \ KW. zva. ut arm asti \ of rntuizoi kq znion^i arm asii \

CxJ
J

' < Cd

(Skr. wasji, tenondergebracht, onderworpen; een

wijze met tenondergebrachte driften).

O o o o o
(ukkqm^., rn asii t (ki ^a on#\K., ijzer, (ui cm (un os \ kn. ijzer

van waarde, voor wapentuig, wapens. (ukukui(ui\

-, O o a . 7 .. onaam van een boom. iui(Kiiimni(Ki\ zie bij iraijow

— èi(M\KN. als ijzer (zoo hard).

mw\kn. vergif, zooals arsenicum; venijn, zooals van

een slang ; fig. van al wat schadelijk is, en iemand

die tweedragt zaait (Skr. wisa, vergif. Vrg. ojiioji

a
iüA

^aoji). mui ff.i ,i n \ naam van een corpi

poortwachters in de kraton. (uiiuiaxi (hi\ en uuioji

o o
(kq (un tut mui \ spr. — (eq(kq\ zva. tui tui tui _^»\ en om

O Q Q o
(iajuukuiw \ (£q(ukio{\ en (ukk/i as oaji y spr. — cm

(ut(Hi\ of (uj(ukhi\ vergiftigen; vergiftigend.

,ui (ti cm \ kw. zitten. G.

^ofl^N kn. een werktuig, waarmee kapas gezuiverd

wordt, bestaande in een boog van bamboe, waar-

van het gespannen koord met een haakje (mn ui asn/i)

in trillende beweging gebracht wordt te midden van

de boomwol. — <utrt tui z o<r\ boomwol met dat werk-

tuig zuiveren (vrg. (&i(kjj?\ bij rujaji ^\).

(U)(kji?\ en (unaji? kw. zva. ckji(k~i\ (vrg. (Ukuij\). —
(ei(kji?\ wasschen, van Meeren door kloppen; en

beuken, tegen iets aanslaan of kletsen; afrossen

(vrg. «0«j»r U3 ^^V en ^'§N UJ 1?'§N )- «^

ni(EQ(U}?\ wasscher. (fji(KJi^(uniui,Kiin\ zich reinigen

door onthouding van zingenot. — mi cka\9 (un rn om \

iets laten wasschen; voor iemand iets wasschen. —
mi (ut (kji)\ het wasschen; en wasscher, waschman of

waschvrouw. Zoo ook a^r tt>(ui oea ika<? \ en (isyiihikui

(ui(Kn?\\ — tut iui a./j ) un iHtn\ plaats daar men lin-

nengoed wascht. — (vt mi rui % (uit on n ^ zva. (ukukui^

(urt(hijj\ en iets waarin men wascht.

(ui(ui%\ kn., (uuiK(Hiin\Ki., zich de handen of voeten

wasschen (vrg. (ukkq?\ (unajitui/j en nniuncuijj). om

(Hi ij (ui tui ?\ waschwater voor handen of voeten. —
tui (ui ? \ zich de handen of voeten gaan wasschen.

—

(eQ(ut?(un\ apii?Qjn\ of aji(ui^(un\ en tui as: (hu \ de

handen of voeten wasschen ; iemand de handen of

voeten wasschen. — (ui(ui?(un(Hiji\ tut as: asn chiji\ om

handen of voeten te wasschen. (cri(Hij)(uiaji?(un(Hiji\

Q c O -. , .

zva. (en (Hi/j'iui (ui % v \ om rui _,? (ui cui? cun 11 <ki\ net is

gemakkelijk de handen of voeten, te wasschen (als

die vuil geworden zijn). — tui ,vi rui? (hijj\ (ukukis

>Hii(Hin\ kom of kuip om handen of voeten te was-

schen : handewasscherskom.

O o O o
(ui (kq (un (kq (isn/i \ zie ,ui ^ji ruut tui (unn \

(ui(iJi\ zie (uttu)^
Öb CJCfb

(uiun\ eign. van een Batara (Skr. Wisnoe). tui<m

(vt aai \ eign. van een dochter van Kresna (daar

deze een incarnatie van Wisnoe was. Zie bij

\(uiastt\ ).

(Ut,UI (Hl \ OJ) (UI (Hl \ Of (U). (UI (Hl \ KN., (U1(U1(K1(K1J1\ KD. ,
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einde; afloop, uitslag, resultaat; eindelijk, ten

laatsten; en zoo ook am tui ikji on (Skr. aw asdna
,

O
einde. Vrg. tuiamtKn^siann). tui (Kjj ttnori iw\ of

(KJi(urr)!Hi\ eindelijk, ten slotte.

O
(Ktl UI (Kt OQ iM&"£A

of (Knaj}(Kii(hn(Hiji\ zva. am tui am (kji ^ntHin

(viihJi(ho\ zie tui ckji an \\

(U)OJ}(m\ zie tuiiKnasiw

tuiajian^KW. onrust, verstoring van rust en vrede,

oneenigheid (Skr. wisj o e na, gezwollen, uitgebreid,

uitbreiding verkregen hebbende), ajn ati ui q tui tijjthn\

(unajui tui <M <JQ
^ of asn op (eji ru ikji on \ onrust verwek-

, a / o
ken. no tis tui (Kaan \ en (&i asn tut tui an\ spr.

tt)i9Ji\ verkorting van iictkuiojiw

tui (Ka as: \ oude benaming van het leesteeken Wignjan

(Skr. wisarga).

tui cka (tayi\ kn. eig. influistering (vrg. asn tni tain) ; van-

daar mededeeling of waarschuwing in het geheim of

in den droom (vrg. tui'-n^\ en tui oji asnji) ; ook be-

naming van een soort van lange krissen. — tuasi

amn\ iemand iets influisteren , in 't geheim rneêdee-

len, waarschuwen of zeggen wat hij doen moet;

KW. ook bij een vrouw slapen. — è^iiKrnKN. mv.,

en iemand iets toefluisteren. — tui oji asn ftn/j\ zva.

(uiasiasnanji\ \ asn obz tui (kji am anji\ fluistergebed, een

gebed am door het opzeggen daarvan een slapende

in stilte te doen ontwaken.

O . Q /
oj)ajj(ia\ of <ij}(kj]o,j}\ KW. zva. asn onsi asi n en arLiasn\

(Skr. wisj o edda, zuiver, rein; vrij van fouten of

gebreken; vroom; zedig). asi(ui
l

aru(uiasi(ici\ of ostra

aj}(Kjj(ia\ kn. een ambtenaar om zijn trouwe diens-

ten tot hooger rang verheffen. (mipi(Oiiru(Oia^itn\

~ o o o
oj am on aru oji asiaxw pass. — (Bi oji axi \ zva. asi ru

tui ikji axi\ of asiimiasnjj\

n "O O G) • 7
(ui(kji\ of fU)iJi\K. van u^rjj\ in den zin van naam,

asK asK Cf

maar ook van asnnnonn (Skr. aioast ha, stand,

... tr Cl G) t . / - / .

positie, vrg. aKifn\ 1.). tui oji :Ui(^n\ of tuia^iamtui

m\KW. los komen uit zijn positie, van een heilige,

die van zijn afgetrokkene , op het bovenzinnelijke

gevestigde aandacht afgeleid, zijn stijve, onbe-

weeglijke positie laat varen en in beweging of tot

spreken komt.

ow\ ook on tui tKn \ KW . zva. aiasn(Kn\ of asm asn \ (Skr.

was toe, het wezen, de wezentlijke natuur van iets).

asn asn op tKn \ een gewoon j aar , geen schrikkeljaar, tui

O O y
tui (Kf>\ zva. asi oii a_(n asi\ en tun tu p\\ — (U(kji\ zie ben.

tv) (Kn asn k KW. 1. zie tui (Kji asn ? \ 2. zva. asn asn \ tui

asn tui ara,ui j\\ volgens anderen zva. trui tui q\ en am

onamji\ volgens G. voordeel. (Skr. b'dsita, gespro-

ken, gezegd; ivasjitd, het oppermagtig zijn, in on-

derwerping houden; oppermagt. Vrg. tui asn. asm en

/ o . o o
tui v?i ast) \). — tEi ui n^i asn \ zva. a/n tui to asn \\

ï. tnjjtxns volgens anderen;v) (Kn asn \ KW. zva. zva. am asn

tv)(Ka asn^\ of tu) ckj asn \ kw. hier beneden. G.

het Ar. jcLwj). , vr. van Lwj}» , wasit, wat in het

midden is), as: ten op ikji asn q (of tu) (Kn iv>n \) de tegen-

van tiK ieji Mthn\\

0),K)

woordige eeuw, in legei,

kav. 1. zva. as'nasnji en onaxiztnajmasnn (Skr.

io as tra, kleed, kleeding). 2. zva. a-WiM^ vaJÏ
(iè$

. O a« o/ O
nxj) (kii axi -jn (Kn tu -^ï nn thnjj\ en nj),<Knicm o,ji ^ : am oaii

tntuiziKn^\ spr.

aj)tKJinr)\ en ajnu)tumi\ kw. (waarsch. zamenst. met

verkorting van a/n tui tuin en tun asn tin). — am ui

<Knm\ of am üt t)j)m

\

kn. bemerkt worden, van wat
«^ «^

iemand in het oog krijgt. Zoo ook am tüi ikqm ajrï

Q
asn ia ai nn\

(ui (Kn asn am erin ^ \ naam van een Kawische zangwijze.

u)iKKKij\KN. kundig, bekwaam, bedreven (vrg . a:n tKn

\

aCY . j a . o
en aji(ni\); bv. .ui(KJi(Knj)ajit&i~ji\\ — amutKntKn^n

iHin\ kundigheid, bekwaamheid, bedrevenheid. —
tui (Kji tKn ^A.an n\ tot alles bekwaam.

,o on iKn tKn\ tui on a~ji ikji \ of tu) tntK.'i(Ko\ kn. vrijmagt , op -

permagt, vrijmagtig gezag; gebruik van zijn opper-

magt, geweld; vrijmagtig, oppermagtig (Skr. wi-

sj e sa, onderscheiding; uitmuntendheid , voortreflijk-

heid). am i) tui on (Kj) ui\ God de Vrijmagtige. a<rnui

ntj(Kn(Kn\ vrijmagtig gebieder, dwingeland, ojtojui

ikji ammtKJitKjtKJinriarrinnx straf volgens het vrijmagtig

gezag van het rijk, volgens het wereldlijk gezag (in

tegenstelling van een straf volgens het godlijk regt).

tuinr, on tui tn (Kn (Kji \ door middel van geweld (niet

door middel van list). — (Ejioi(Kn(Kn\ of tuontKntKn\

vrijmagtig beschikken, van zijn vrijmagt gebruik

maken; iets vrijmagtig bepalen, eischen of vorde-

ren; tegen iemand geweld gebruiken of plegen;

iemand met geweld dwingen, nopen of noodzaken.

aai tu on a/n (Ka (of asn tu on am (ki \) de oppermagtige

,

de vrijmagtige gebieder, am tui tn tui tKn \ onder het

vrijmagtig gezag van een ander staan, am ru tuin an

O
ajirntKntKn\ met geweld gedwongen. amiuiontKjiasitui
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tisn(nrHio~)(Hii(unihrn<cinnr)\ hij werd met geweld uit

de gevangenis verlost. — ie/i (ti oji oji on \ of (ejioioji

ajia<i\ over iets of iemand oppermagtige heerschap-

pij voeren of gezag hebben. aai (ai 01 oji oji aa n\ pass.;

ook met vrijmagt beldeed, en het met vrijmagt

bekleed zijn. — (eooiojim ooi ^01 ai aai \ of (Ei ai oji oji

om ~m rn om \ iemand stellen in de magt of ter be-

schikking van een ander; en iemand gemagtigd

maken tot iets. — oji ie/i w oji oji \ of oji (ea on oji oji \

geweld ; geweldhebber, dwingeland.

,vi 0^.0 oji onjj\ KW. zva. ccn urn oji (Kt ann\ m eens (vrg. oji

ojioo/j). — (&i(ui(Kj)(hn\KN. iets in eens, in één keer,

afdoen.

o .
7 .. o

tU)iK>}(K/isi.(hnji\ zie bij (vi<kiik<ijj\

O
OJI OJI Jrf.(hCI\ Zie (VIM (Hl w

(oioJi^A(hn\ zie (viojioow

om\kw. 1. zva. OJIW' 01 ajn o^i\ en <ti r i (vrg. (Oiojiji\ 2.).

2. zva. ajiojiw 3. een landman. G.

o . a
iuioj}\ oj (najiOJ>\ KW. zva. om\ ajnrui\ en nnojt{\

{Sier* wiswa, kwaaddoend).

o
tl v)(K>\ zie ,vkkj\\

iUioJKHin of vi (Ki^ on n\ zva. oji oxioji j=o (hi n (Holt.

waschwan, badkuip?)

tui ojtoj)ji\ zie bij (uri(oiojijj\

(viM(njiij(i/n^ipi\ of (aiojirvinnnon\ naam van een

Kawische zangwijze.

ojioji~ji\ zie (tui ^\\

>vi oji _? (n mn z ojiji \ K. , zie vi oji ^ i on w

<vi (k<i ^i tui \ en verJe. (ki o_im \ N. , tvi oji ~ji on ajn z ojin \ en

verk. o^i tui <ti turn o^in\ k., duidelijk te zien en met

het gezigt te onderkennen (vrg. asnoiasnoui\); ook

zva. ajn ivi ajin\ scherpziende; en scherpzinnig (vrg.

rumrn ojiji). (uon(uioaioj}oji-^ioxi\ ik heb het duide-

lijk gezien. — (Eioji-^iaxiam ~/naiam\ of xjucuioxi

mi -jnaiom\ en ceji oji -ui rn ojnz oji ja om on n of urn oji

<tj ajn

z

oji ^Khrn ono\ maken dat iets duidelijk te zien

en te onderscheiden is ; nauwkeurig toezien (om

duidelijk te kunnen onderscheiden) ; nauwkeurig iets

bezigtigen; op iets nauwkeurig acht geven.

o . o
(iJioj)a.j)\ zie (viojjdow

iTji o^i ojxji \ kn. iets waarmee men een wild verschalkt

om het te vangen, valstrik, net, lokaas; de ver-

leidingen van de zinnelijke wereld; ook fig. list;

Tj. Sengk. vijf (Skr. wisaja, een voorwerp der

zinnen, voorwerp van najaging, enz. Vrg. turn oji
|

(bti\ (hni(nji\ II. en (ui oi asn om \). — (eiojklm\ iets

met een hjiojhim\ zooals visschen in een fuik,

zoeken te vangen; lagen leggen. — (uiojkimocis er-

gens een ojiojioaji leggen of plaatsen; iemand lagen

leggen, (hm oji o^i mui aan\ aanslag, list, kwaad opzet;

ook zva. ojiihm (ui (E,i(m/)\
s (J Ui

(vio^iiuui osrj^x kn. uiterste wil; uiterste wilsbeschikking;

testament ; en zva. on oji mi \ een erfstuk , dat in de

familie bewaard moet blijven en niet vervreemd mag

worden (Ar. £xo., wasijat. Vrg. oji (eju-tiojijj).

(mi oji oji (lui .osTiflN een uiterste wilsbeschikking of le-

gaat maken , legateren. — ivi oji hm astïan mnm \ erf-

stukken van het rijk. ara tv) oji oji ojui <isn n\ een boek,

dat als een erfstuk in de familie bewaard blijft; en

een testament. — ie/i oji ojui osn \ iemand iets bij ui-

o /. o ,

oi hm \ op oji (uii osti oi u-m \ oj (Ui oji oji ojui asn 'n (hm \ iets

bij uiterste wil vermaken of legateren aan iemand.

;vi ojnuui oji osnji of oji 0^,1 ojii oji asnji\ KN. foltering; gefol-

O o

terd (misse/den voor oji oji cjui a^i ostijj , van ojii

asiiji met het voorv. tvi\ Vrg. ojioui-n\) — k>ï

ojui oji osii/i of (Eii oji ajn oji astin \ iemand folteren ; ook

zva. an ojui oji amji\ iemand gestrengelijk straffen. —
oji (eji 0^.1 Ojin 0.1 ostiji of oji (Bi oji ojii oji osiijis foltering;

strenge straf.

oji a^i \ kw. zva. oi ojii z oe>i ? \ (Skr. wesjma, een huis),

ojioji(uut\ kw. en KN. zva. amnnojizomox â V^1, [h
[\/l

en

ojiojk&iji (Skr. wismaja, verbazing). — om oji oji

uuioaosKN. verbaasd, zva. om cm on oji z om a-n</) \

,vi o^ji (ei n\ zva. oji oji n in het spr. oji oji ie/i ~m oo oji oji

O o o o
iEJiii {ii.Ji ie (ej oi o^i oji tui om, asn ieji asn \\

CY
e

ojivh\ kw. zva. asii op \ (unonojn^s en (ejiwmïi\ (Skr.

we sta, zie bij \ofniviopv\).

tvi,pi\ of oi oji (pi\ KW. zva. oji oi om ojj 9 \ (Skr. wisti,

arbeid), on (of (unon) oioji<uo\ zie bij on\\ \ojniori

oiojkuh\ zie bij iojiw \ 'n oji ^oaojn oji <ti \ zva.ojojiz

i(um<um?\iO O'
o . a a

riojiosi\ zie ojiojiw

ojiojiosi\ eign. van den oudsten zoon van Vorst Ba-

la-déwa.

oji oji om asi \ eign. van een zoon van Ardjoena (Skr.

wisj angkata, groot; wisanghata, een leeuw).

oji oZi arnw\ eign. van een zoon van Ardjoena.

ojiipiw I. ojioj)\ of oi,vi z vi \ kn. gloeijende, branden-

de kool. — II. oji ,v) \ zva. asn mrn\ en zva. om oji oji \ en
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(Kj/L>i(U)\ waarvan het de grondvorm is.— III. tui ui \

of ajii(uiajnaji\K^i. naam van een soort van apen

zonder staart.— IV. kw. zva. ooi i?i \ ajh on ui \ ah

aiom\ en oji ojii ojii n\ — iejkui^ I. (eskui\ of ai da i

(ui\ KN. zva, ;uiui\ of aituiztuiw Zoo oolc onaaiEi

<ui \ gloeijende kolen. — II. (eji tui \ KW. zva. cuh cni tui \

ook (&i<t»\ n., tan tui \ . K. , fig. meebrengen, met zich

brengen, als oorzaak of aanleiding. aaonaiEiui

asn asn t ai <ia (k,i c&i ui <k» ti \ spr. aai {of aJU) eiu)\T$.,

ajnaai (ejkui\ K. de oorzaak, dat de oorzaak is van

iets. ajn aa aai (ed ui \ het heeft zijn oorzaak (of rede).

(kö(Eiiut ajn oji\ of (dm &ji(kÏ(Ejizji\ wat is de oorzaak

ervan? aai isi rui nxa oji om xai ai aa\ wat de oorzaak

was, dat zijn broeder wegging, waarom zijn broe-

der wegging. hïiLii (Ei,ui unaa ai aai \ het is om zijn

kind. aai ajn ieji tui oji azn (xnn\ als er een oorzaak be-

staat, die het meebrengt. ach (Bi oji uiaaim\ wegens

een regtszaak. De krama-vorm iejkuh wordt ook als

Krama van aio aiom gebruikt (zie bij ajn on cm ? \ )

,

en ook wel voor an EJiaai\ bv. est vi 011*1 aani een
co »-«-. f £_

vaandel met zich voeren of bij zich hebben, e» ui

o O ...
onaituiws. , (Eiuiaa.Eirti/wK., zie bij a/nvt ti))\\ \

O Q O
n tui aa iui \ KW. zva. on ia tui w \ ei (ui (ei ui \ n. , ; 1 1 i

<&kui\ k., al naar gelang (of mate) van; bv. n 1 >

(Efi (Ui mn nrvi asn a<ji rn aai ajri\u± ei > v al naar mate (of

het hangt af) van de slechtere of betere gesteldheid

van den grond; eig. de si. of b. gesteldheid van

den grond brengt het mee (vrg. uiauiaaiaui(iai/i)- —
iui(uiaaj\ 1. KW. zva. om on ui on /i\ — 2. KN. over

en weer, tegen elkander, ui (uim tui oan\ partijen

tegen elkander; elkander tegenspreken, ui ui ia aa

(uiaaji\ met elkander twisten, in strijd zijn. tui ui

op tui no \ redewisselen, redetwisten; dispuut.

(ukui\k., zie bij ajiajituiw

<ui oji\ KN. naam van de Arabische letter Wau, en

van het zevende jaar van een windoe.

o«im\ N. , even als (uinoajn^ in de spreektaal voor

xjn V] tvn w

T
/o\KN. benaming van een halve amet of 12 gèdèng.

Zoo (kJiajj!U)\ een halve amët.

kn. naam van een roofvogel; en van een soort van

vischfuik, een grocte a^masji\ of volgens anderen een

fuik met deurtjes , die wel door- , maar niet teruglaten

, o O o O ^ o o-
(vrg. (Lii oei oji ^n aa ajiji\ ). ajn (Ui aaiaziazn uiio o\ spr.

moi')\KW. een jong blad. G.

iio«(ü)\kn. naam van een tuin- en boschspook, een

vrouwelijke gendroeiv o. <n ui 11 ui ai on z ai,ei rui a\ een

vrouwelijk spook met lange hangende borsten, uri

aa ai oarj.ui \ isz ui?aj ui -n ui \ regen bij zonneschijn,

anders ajn aa aa ti op aaia genoemd.

riuniiO^KN. naam van een klimgewas , dat veel op

rotting gelijkt , en daar touw van gemaakt wordt.

<p^\KW. zva. onvii>\ (vrg. oji >\ 4.).

tui tut ^\KN. ruim, uitgestrekt, zva. rj a_iu <rj (ei \ en Q
€r\ ( Vrg. aai (Ui > \ en (Ui ?•. 2.) . itm (ejï ni no a% 18

j

<uiui>\ hij heeft nog lang te leven. — «JiiuiqiLfn

najïs ondergeloopen, door zware regen of over-

strooming, bv. van een kampoeng of weg. aznxnn

j 1 -ui ^ mn aa/i\ overstrooming die kampoengs of we-

gert doet onderloopen.

'Ui(Uj
f

?\KN. goede kennis, bevriend; weer goede vrien-

den worden, verzoend worden (vrg. (uiaa^). — ;i

(ijj^\ met iemand kennis maken; met iemand zich

verzoenen, stappen of poging doen om weer goede

vrienden met iemand te worden (vrg. iEiaa?\ en

(irini ,ei~i aaiji). — (ajioüivijnonaais personen met

elkander, of ook zich met een ander, bevriend ma-

ken of verzoenen.

/ > > >.mK., zie djjfoi^w

oo.aN., (Ui(uij\K., aangroeijen, toenemen, vermeer-

deren, meerder worden; aanwas, toeneming, ver-

meerdering, aanwinst; daarenboven, bovendien;

meerder, meer (vrg. >i:nxji?\ mi«m ilh ,ei >\ en

asn (Bi ^\). ojitui % tui
}

(U)

?

\ al meer en meer toenemen;

daarenboven nog.

meerder worden; toegenomen, vermeerderd. - - eji

(Ui? ajn \ (ei ui ^ ajn \ ergens iets bijvoegen , meer bij

doen; iets vermeerderen, met iets vermeerderen.

un ui isi, •> t n ann aai ui ui ? a^ii aaji\ vermeerderd ra-

ken; er komt nog bij. — i&i (ui
|<
? (vn 00 aai \ (ei.uipojH

aaiiKiji iets tot vermeerdering aan iets toevoegen

of bijvoegen, met iets het een of ander vermeerde-

ren; iets doen aanwassen, toenemen, vermeerderen.

— ^(Ui?ajiiaan\ bijgevoegd; bijvoegsel, toevoegsel.

(ui(uiajn\ KW. zva. xni ui^ajnaan en (Èi(Eian\ (Skr.

wiw aha , huwelijk) . zó ui un \ of^^ji uk ra ui ui a.11 \

Ardj oena's huwelijksfeest, naam van een gedicht,

dat ook (Ei aa 11 011 genoemd wordt. — (Eiuiajn\

een bruiloftsfeest vieren.

aoKuixji »> un w ui .> \ nog
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tuuui(Ki/i\ zie bij

O O

olii.u kw. ~iv/. tuirtaftitui^ (Skr'. wib anüa, be-

letsel, stremming, verstopping, pk.).

o o 3fc£ i?7 o uniui\ bij xjiw > o >i; u> o langna-
|

rig, z7«k beesten.

ui tui kx. de vleugels uitspreiden (w^. w«?w^/cn\). i

o l» ci u»> voorzigtig uit elkander halen o/pluizen.

— eiui\ iets, zooals de vleugels, de staart,

het haar of een net, uitspreiden; iets, dat in bos-

jes of vlokken bijéén zit , voorzigtig één voor één

uit elkander halen of pluizen.

X X o / a / .-,../oó\ .-e/o->>\ ci<órn «z uiójini tma\ zie bij o\\

»ƒ O 2 ) ) U> 2 v 17 £ 1 * 7)

onder 11 ct> \\

7 irwv ti7 ni; 4=9 m ?

(^Xt. win ara, gat, opening) c> c>~n i.ïni ci\ de

ingang van een grot. noiiKiuin de neusgaten.

o ei en r ri utasn i / ut nm <un aan en ui uiasnanji

,.. ) CO 7..
K., ^?? o?) uiasn\ en bij nn uit ?. <mt n\

uiiuiasnn\ &iviasn «z ui (uiasn aajt\ zie onder tui asnv

tn ui i tn ui i osnn\ zie bij n tui ? (isvj^v

o o j^;i\ e/j o kj ) e/ o K7_^7 n(tai\ en ei e? o jji\

ci<? bij aj)iKia\

rjim&Jijis KW. zva. cuiitKj) iui/j\ tui «naji ojiji of tui xn op

nnw \ r?7i Ti o o i~?,?\ spr., zie bij

&)Z<n(uiznn\ en ij ui i r/ u?Tiw?fl\ ^^

ui tuint kw. ~r«. ajnrirui\ èTi.j.icfHi <??z /tlmj7

/kij \ £/yï ui to

7 7 T
D

iw — e)oïj]. ~?y/. hjiruitui\ of tn(uiajia\ —
o

ui<EnajkOJin\ zva. ui «niui ojiji\ — eii ojiojioji ^a\ zva.

(Tm m_; 77 o ? m n (^?"^. o o %ji ~ii o k? 7 o(/ o TOtf).

uiajiarviji\ kx. 1. tegeustaud bieden, zicb verzetten

{zva. ck] ui 7i_>\). 2. los of uit elkander gescheurd,

doorgebroken , zooals van een pager door een wild

zwijn, en van een dam door den drulc van het

water (zva. vma3i?\ en is:rtccm rui n\- van 'utnnn).

3. tp. zva. ui»nntruia\ een kleine handtroffel om te

wieden, wiedmes (eig. losmaker, van cncii).

ouni^KN. uit elkander, uit elkander geraakt; niet

meer bij elkander;^, ui (uiarui ara <nnn\ van iemand,

die het hoofd, het verstand of de zinnen, niet goed

bij elkander heeft. n(ui2tui(uirun\ poet. zva. iiisi?

>ƒ ij-?j? ij)>\ (van ui non met het voorvoegsel ui

Yrg. uiiuiruijj\ 2.). <najn? <yi(ui(ui(njin\ nog geheel

bij elkander; en onbeschadigd, zva. iiDi^imri-i

(un aji üjïi mi w
O Q
t? ui il ,i\RW. zva. n un? rsi?(vn\ en

ii vn i v,m asn (ooi- wegschuiven , van plaats veran-

deren. &.). — 9Ji(&i(ui<njin\KK. wat dient om zich

te onttrekken, in tci uiasnn (of in isn) uiie/i ui ïun^

de som gelds , waarmee zich een vrouw de echtschei-

ding verwerft van een man, die niet aan zijn hu-

welijkspligten voldoen, maar oolc niet in d,e echt-

scheiding bewilligen wil.

IJ UI 77 UI lil l.lp ZVa. 77 Cl 77 Uiq L77 hl ]\

Ci kw. zva. 77 o?n\

ui ui of tui ui kx. het aanzien of voorkomen van

iets bij het aanschouwen (vrg. tui o\ beide met asii

ui van den grondvorm ui\, Een ander <ui(ui zie

ben.). — m ili \ of têitui\ iets aanzien, beschou-

wen; bekijken; bij zijn beschouwing in aanmerking

nemen , bv. het aanzien of de geringheid van een

persoon, ii ui tèi ut \ bij herhaling beschouwen. :ut

rr> isi €i ui\ van alle kanten beschouwd worden. h~n ui

ut\ of hii i'i isi\ voor den geest komen, voor de

verbeelding verschijnen. — iun5nui\ of <unÈfiiu>\

het aanzien of beschouwen: iemands beschouwing.

— xjt zt tui 177 anp\ aanschouwing, beschouwing, gezigt.

oó\ of Cri.isi\ kx. nok of vorst van een dak; de

bedekking van den nok en de hoeken van een dak

{van een atepdak met over elfander gelegd, en za-

mengeregen alang-alang of nipah) ; vorstpannen

(Vrg. 77 El ? 77 71 7 Z ). 77 £7 ? 77 17 ? UI IS) O I 17 J_ 11 l VI >

tLiiiKi^n (ui[i\ spr. — "ei(ói\ nokbedekking maken;

den nok, of de hoeken van eeu dak, dekken;

iemand iets boven op het hoofd doen neerkomen

;

iemand boven op het hoofd slaan; water boven op

het hoofd gieten (een ander aè\ zie bij tui oji\).

— o o ir? Mr. de nok van een huis (als plaats);

bv. xniïctam ~rï iq o vi ki i\ op de nok staan.

o
utorutfj\ zie funaji arui n\ en vrg. ut ut rvt rt en *zt *si ruiji\

ui ruin of uii uiruyt\ kx. het vlies, waarmee een kind

in de baarmoeder omgeven is ; baarmoeder. — tui

rui -maJi arw anji\ door elkander vermengd, verward.

ua/)\KW. zva. .i_:n,bi7\ of kleine, jonge boeta; als

Tj. Sénglc. vijf. tutruian\ naam van eeu fabelach-

tigen_grooten vogel, daar Boma op vaart (misschien

7 o . o
verb. van uitat on \ pk.). tuiruiffn\ eign. van een

zoon van Bala-déwa.

rtcuiruin\KS.-. rt tut rj rut rui aaj^\ of nq ut trut -mt^ ut ru

anjjy trillen, van angst of koude (vrg. cuitarnrinnt

i7 ui i vn/i).

uirui\ 1. kn. zva. ojtuirLi\ en wel het grondvjoord
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kiervan {zie bij oji rui rui\). — 2. verk. van ariiui

ruiw — 3. KW. zva. tuitcni\ tui cni on
fj\

ccnrui\

nn tvrn z tui ^\ nq ru z (Eii \ tun ri uk: ann en ri tui rj tui \ {Skr.

wala, omgeving, insluiting; bdla of w dia, jong;

een kind; en vrg. tnarn tui trui \). om én na rui \ of tui

tuntirrirui\KN. een bëbëd zoo gedragen, dat het eene

eind om de lenden geslagen tegelijk tot gordel dient

{zooals gewoonlijk de jonges hun bebed aanhebben

,

vóórdat zij besneden zijn), (un (vi rui tiji tirn ^=fi \ spr.

een kind tot getuige hebben, ook wel van iema?id

,

die niet meer dan één getuige heeft. — [aji(uitrui\

ri rm z tui tui truu

riirrnzanw

tuirui\ I. Ar. wali, kn. 1. vriend, vertrouwde vriend.

2. naastbestaande voogd, de persoon, wiens loe-

stemming tot het huwelijk van een meisje of vrouw

vereischl wordt, zooals vader ,
grootvader , broeder,

oom of neef, en die de bruid bij de voltrekking

van het huwelijk vóór den priester vertegenwoor-

digt. 3. benaming van de eerste verkondigers van

het Mohammedanisme op Java, die als land-

voogden {Ar. w dlï) over de tot het Mohamme-

danisme gebrachte landen het gezag voerden met

den titel van ajitijituiitiria-nn of tui (tri on n\ en die

later als heiligen vereerd ook tui rui ojui rui ?\ vrien-

den van God, genoemd zijn geioorden. — II. kn.

een kleine langwerpige pangot, die tot graveren in

metaal en tot het schrijven op lontarbladen ge-

bruikt wordt. — tui rui tui trui \KN. herhaaldelijk, tel-

kens weer, onophoudelijk {vrg. tun rui \ tuiruttrnj] en

tun tEJirui ^m (Ei rui ann'). ZoO ook (Ei trui tui trui w \ tui
ca ca n, UI'

(uitruitu)!)ij)\ of oJ (&i trui (eji trui \ herhaalde keeren.

asn op trui vi irm\ poet. onherroepelijk. tui trui tui arp\\

en gew. tui trui tui rui tin arin \ spreekwoordelijk gezeg-

de van dezelfde beteekenis als ajiituiaxiariruitisii

"?Ï5? X
(
z^e ^V &o trui asn/}) . tri tui z trui tui trui \ poet. zva.

ri tun z trui tirn aijiw — ie/i tri trui ari\ kn . als voogd van

een meisje of vrouw ageren of optreden. — ie/i

tri trui eren ~jri ri tun \ iemand tot voogd maken over een

. . „ a
meisje of vrouv). — rituiz trui tui trui ojui ari/)\K'N. naam.

van een wilde plant, waarvan de knol gegeten

wordt.

fuirrui\ 1. schrijffout voor rifuiztruiw — 2. KW. zva.

o . a a a
tui trui \ of om trui \\ \ tui rui tui nui \ zva. tui trui tui trui \

/. o o o a
ot teil trui r n a vi \ en tui thn<uitin\\

tui trui \ KW. zva. tui trui \\ — KN. tui trui \ en tui trui tui trui \

kn. duidelijk zigtbaar of blijkbaar, goed gebleken

of bewezen , doordat het een van het ander afge-

zonderd en goed te onderscheiden is {vrg. riiui trui \).

n^iisri, tui trui \ een van een ander huis tusschengeko-

Omen Vorst. — t&i trui am ~m -n am \ iets duidelijk zigt-

baar maken of uiteenzetten , door het een van het

ander goed af te scheiden.

tui rui \ kn. dof, niet- helder; dof zijn of worden {vrg.

tKiituiasiiji en oji•tui cejiji) ; ook in het donker lichten

of schijnen, zooals een stuk glas, daar eenig licht

op valt. — (eji tui trui \ hetzelfde.

(uir\ruiz\ en tui trui tui ai rui z \ kn. bevreemd, verwon-

derd, verrast, vreemd ophooren of opkijken, met

nieuwsgierigheid aanhooren of bekijken, bv. wal

men nog nooit gezien of gehoord heeft {vrg. urn

(ie: en tnauiz\ I.) J.

tui trui \ kw. zva. (Eiiok\ {Skr. wilwa, naam van een

vruchtboom, Aegle marmelos).

tui rui \ verkorting van tun tui rui w

tui rui \ of tun rui \ kn. rijst- of korenaar. Zoo met het

voorv. oji\ of een telwoord er vóór; anders oji

a . a a .. , j.
ri rui (Kin \ \ (Ui^ri tirn tun (K.1 % rui rui ri rui tuin \ rij st cue

nog in de aren zit.

tui trui \ I. kn. het haar, de wol, de veeren of het

dons op het lijf, van menschen of beesten. II. Ar.

^*i»c%^ woezloe, kn. het zich wasschen vóór het

gebed {vrg. ê^tuntiJiji). III. verbastering van turi rui

\

naam van het klankteeken i. — tui rj rui tcniji\ met

een Oeloe; op een Oeloe, bv. uitgaan, van een

versregel.

O
ri tui rui \ KW. zva. amxn\ r)timrui\ en «.

ïnuini uun.1tri (ui rui ri

bv.

kn. duidelijk zigtbaar of hoorbaar;

crriri (eji rui\

asn tn ivi trui \

tun <n tun z ori tci iun riiuun/irntui rui w

zich duidelijk laten zien of hooren. -

of funrifuirui\ zva. ritxyi rui rnaji trui \ en zva. (tui

riasnruiw \ tui asn ti asn ri tui rui \ verslag geven, be-

rigten.

rituizrupKN. acht; nommer acht; vóór een naamw. in

benamingen van één hoeveelheid ri tui z trui \ {wb-

loeng); bv. oi tui z%i tui z rui \ acht personen; riiuiz

rui\tisn turn da n\ acht jaar. ri iui z rui oji rui p \ N., rituiz

trui rei cui \ K., tachtig. iuï {of tirn tui) fn,viztrui\ acht

maal; de {of het) achtste; ten achtsten, tniuizrui

W achttien. tui z rui trui (irn \ acht-en-twintig.
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O
•baste-en rui z njj asn rei ^ \ achtehalf. tsi nnrnrvizi

ring van rsi mn rn rui z mn \ inrixci tui tidi (Si -runiuiznuis

de acht door God Goeroe geschapene hoofdgoden,

zijn acht najakds. -- r> rsi z mn>\ elk acht; acht te-
'V

o o
<ui trui 9 \ KW. zva. cm rrui mijt \

gen één wedden. — rwninruizin rrLiz>Hi/j\ achtste

deel. (kji (umi ?i dj) z rn trui z ihi/j OJ rui trui rn rui z ri rrui 2 (hiji \

een achtste.

eiru?\KN. zie ben.—
(uirrui$<uh\ iets niet dan met groote moeite te doen,

te regeren , tegen te houden of te besturen , van al-

les , waartegen of waartoe men gevoelt niet dan met

buitengewone inspanning bestand of in staat te zijn.

— rnri rui rrui q run nnjj\ zie boven , maar het behoort hier.

rui trui ^\ of /ui rt aui
z

%

\ kn. pompoen, kalebas, (ui/rui^

na (ynor)ji\ groote, langwerpige, witte kalebas, rui

(rui ^ rn run z in firn t n groote, ronde, roode kalebas, tut

(njj9xmajVi\ een andere soort van roode kalebas, rui

nrxji?(iaim:n\ een peervormige kalebas met een harde

schil, die gewoonlijk gebruikt wordt om er olie in

te doen.

rui rn trui qWLTü. er open en onbewimpeld voor uitkomen,

de bloote waarheid zeggen (vrg. iuitntrui?\ en tui

ori(ij)^\). —- (E>itnaiji9(unrntun\ iets open en onbe-

wimpeld zeggen.

tui 11 trui z^\ zie (ui (rui <? w

)

en ajiirLi?\). 2. kn. pagaai (vrg. (ijuuuj\

rui rrui ?\ 1. KW. zva. cuiam\ en rui rui %\ (vrg. hjiktli^

O
en oji (tl

ca

<ruiq\ bij (un (rui q\). 3. K., zie rui(i\n<>\\ — rsi cru

^

o .. .

(uii\ pagaaijen; een vaartuig pagaayen.

O „ o . ,Ci o . O
(uuntrui^s KN. alleen m rui rrri (m; rui chi rui ann ruirnrrui^

zva. (uii• rui ori (tui q\ (vrg. <uirnirui? ); ook door het

noodlot iets ondervinden of begaan, dat men niet

gedacht zou hebben te zullen ondervinden of begaan.

— (èinn(iuiij\ onder het oog brengen; teregtwijzen.

— (hen tui nri trui %\ of (mn\rui rn trui > \ aan het licht ko-

men, van een verkeerdheid of ondeugd; overtuigd.

— rsi ori irui j (mi rn dm \ iets verkeerds of slechts aan

het licht brengen; iemand iels verkeerds onder het

oog brengen of daarvan overtuigen

run on^ teregtgewezen. — tui rsi <n nui j\ het aan het

licht brengen; overtuiging; middel om iets aan het

licht te brengen, rn asii z nmi oji r&i m rrui ^ \ overtuigend

bewijs van iets.

rui rrui ^\ kn. platte, of bijna geheel platte, bamboelat

rn T) \ )

;

O
(HU (UI VI (TUI

^

lemmer of kling van een ïcris of zwaard; de (hou-

ten of metalen) toetsen van een gambang. — i&i

tru)$\ bamboelatten maken; bamboe tot latjes splij-

ten en snijden; iemand de kris heimelijk uit de

schede trekken en stelen.

rui rrui j\ I. kn., rui rrui %\Ki>., naam van een soort van

dunne bamboe , daar men blaaspijpen van maakt.

II. (Viriui ?\N., rui rrui q\ k., loop van een geweer of

pistool; ook grauw, halfwit, nog niet geheel wit

gestampt, van rijst; en halfwit, met veel koper

vermengd, van zilver, rui rum rrui (Hii\fi?\ kn. naam

van een zeer buigzame soort van rotting, rrui ah rui

(ruj,?\ KN. het zevengesternte. — (E/irrui^\ kn. iets

met de ruwe kant van woeloe-bamboe gladschuren,

om hel daarna met ojksi-ji rrui ruiji nog gladder ie

schuren; ook als tui m,<ij\\ \ajmi(Ejj(ru/^\ kn. een fijne,

helder klinkende stem. — (Ujrru/^ (un onn\ een pijp.

(viirui(un\ of (ui(rui(un\ kn. 1. zva. (UKruiomw 2. zva.

Q O .
7

.. Q O
(rui mn \\ \ (Kn (ui tui rui run \ zie bil aji tut w — tui (rui

(uri(mn\ zva. ccyaruiajn ima\

(ui.rui(Uïiiian\ 1. kn., zie bij mi (rui run w — 2. KW. zva.

xmaajis (Skr. bal aha); volgens G. , tuin, en naam

van een tuin.

(ui rui (un dm trui <&ï/)\ Ar. voor Ac) &}])*, w a-lldhoe

a'lam, God weet het, 't is God bekend.

(ui(iui~ni'Ui(ïui(Hij)\ zie bij (ui<n/iji\

tn rui irui ~rn,V cui orui onji\ zie bij 71 ivurvij\

2. k. , zie ojiajj/rui(yyj\ 1, KW. zva. (ui ^i (rvo (m^w

(kjiw — o. KD. van asn cm trui n\ \cm&Ji (of (um^i)

ajfirui (hijj\ naam van een soort van banaan. — rui

irui(Hi(Hiji\ zie bij cukijiw

ajjrn rrui on/) \ zie bij tbiiruiw

O
van gespleten bamboe (vrg. (uuruiq

o o
(un rn t> iui/1 en (un t? ojijj \(UI (TUI (Hl \ KW.

O ' o
(UI (TUI (Hl \ K. , Zie (Ui 01 (TUI Z (Hl \\

O /. Cl o j,

rui nri trui z (Hl \ ruirnrrhiz (Hi\ OJ tri rrui z rni \N . , tui(rui(Hi\ OJ

trui(Hi\K., Hollands ch, en in 't algemeen Euro-

peesch. rn(uizüirntrui2tHi\ Hollander; Europeaan.

(uirn rrui z (Hi run rui (of oji rèi \ ) voor Afrikaansche neger.

O
<n rsi rn rrui z un

doen, de manieren van een Europeaan aannemen.

O
yi (Ei ori rrui zn-riiri trui z(Hi\ zich op allerlei wijze als een

Hollander trachten voor te doen. — (S)(mrui\ veel

van een Europeaan hebben; den Hollander uithan-

O O
gen. — (Ui rrui (Hl hiji\ rui rrui rn h

door Europeërs bewoonde, wijk.

gen. — rui trui (Hi rn n\ rui rrui rn chi ihijj\ Europesche
:
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dj) trui urn \ Tjeribonsch, zva. arnoncnjizxnmw

<uurutum\ co) arviicm\ of (ru)ccm\KN. een weduw of van

haar man gescheidene vrouw, die nog geen kind

heeft of gehad heeft (vrg. nn^mctrn\). mjiwajjru

(urn (of tattrui r:m ccinri (Eiin) benaming van twee hel-

dere sterren in den Centaurus , ten oosten van het

Zuiderkruis

.

iuhet\ en ojtdJHcrrs KN. verbod (vrg. rm^ha^aaji). —
(Euuinn\ verbieden; iemand iets verbieden (vrg. isi

(ci\); ook de lijn trekken of aanwijzen, die niet

overschreden mag worden. — tui (uynrt iyan\ verbo-

den; ook de baarmoeder van beesten; en ingewand

van visschen (vrg. (ui &j> orui imo\ uk m nm iun (Min en

cm on (in t ? ajn tui n) . osn (m> ? Ui <uy ~>n ann oj cui (ei tcrtn^

anj>\ goudsmidsbeiteltje om de lijnen voor uitsteek-

werk te trekken.

O/ r,(uuru\KW. zva. cLiasrj\ lx.

tui (n/f \ kn . naam van een wilde plant en van den knol

daarvan , die in tijden van duurte wel gegeten

wordt, maar onaangenaam prikkelend van smaak is.

O y o s o /
(Ui arui \ KW . zva. (un(OJt\ njiaau r) run z ui w \ xm (uii

tbjtrvi\ kn. sterke armen om te werken (zie ook bij
O X

tUïl(U)l\).

kn. trein van veel personen of zaken één voor

ï /.

l.) r t) ~n

\

kn . zwavel. L>?i./Tia;7j\N., i •) il> ^>> v» tisnn\

een achter elkander (vrg. (uri<rlp (Linn\ enamnrui).

q f o / . -. .. a /
(0),nj}\ (£jitrhi\ zie bij ajiiwiw

(vi(njinq\ of (ui<njj-n\ kn. de lade van een wever,

waarmee na eiken inslag het weefsel aangedrukt

wordt.

«j)rr)(n.im\ kn. naam van een soort van lang gras

(Skr. w all art , rank, spruit; w allo er a, hetz.,

en gras
,
graszode, pk.).

3 . * _ O O .

IiCGÏ) ihl)/j'

k., roodachtige zwavel; en naam van een in kleur

daarop gelijkenden edelen steen,

rui rui tHTyi\ KN. bepaling, beperking, voorbehoud, ver-

bod (vrg. iu}(ui\ en x/hcm\); ook goede reden, die

iemand heeft om iets te doen, bv. om zich uit de

voeten te maken (vrg. (&iirv)\). ajuruiirn nuuKH/p zva.

(E>j<(rm (Ei vut om rede van; uit aanmerking 'van;

naar gelang van. (oi (tui fn~p trui arn (ui m oji ^»\ al naar-

dat het duurt (vrg. (eji ajt iekui \ bij (uuui\). — iei

irui<wn\ iemand een bepaling of beperking stellen,

ten opzigte van iets een voorbehoud maken of een

verbod stellen.

(ut asnmi.7uihain\ kip met omgekrulde veeren

rui (rui (KYin\ kn., (vi(Kj(rvi^\ kd., omgekeerd, onderste

boven, achterste voor, buitenste binnen; omgekruld;

gekruld, van het hoofdhaar; omliggen, omliggend,

van de snee van een mes; de keerzijde, bv. van

een blad papier; andersom (vrg. (uurui\ en om cru

aan den kop en hals en over het geheele lijf (vrg.

v o o / 7
(hjnidj)z\). (V)(rui(Hti ^rturuis naam van een boom en

van zijn ligt, maar hard hout, met vlammen als

veeren, waarvan wandelstokken, kistjes, pennen,

jukken en andere kleine zaken gemaakt worden.

o O o
(Ui rui >>>> nri ni ,> \ spr. — (ekiukhyij)^ (ei a~jj(iui/j\ tets

omkeeren, omslaan, omdraaijen, wenden, omwen-

den; het binnenste van iets naar buiten keeren

;

woorden zoo verdraaijen, dat ze het tegenoverge-

stelde beteekenen; de gedaante
(

rri(m\ hj)ihi\ of

(ko aji asnjt) van iets of iemand veranderen, meta-

morphosereu ; rijstveld gereed maken voor beplan-

ting met een tweede gewas; veranderen, zich ver-

anderen, zich geheel veranderen; van partij veran-

deren ; omgeslagen , opgekruld, tui mui (hm trui <&i \ de

buis omkeeren, spr. voor ontrouw worden. (Enorm

ihm^j(Eji ^i q \ den vloek omkeeren ; bv. als men zweert:

(snasnajin * orjaxi chi ~/n mjniirrm ij iruz\ en men daar-

aan den zin hecht, niet van «ik mag sterven, als

ik gestolen heb"; maar dezen-, «hij mag sterven,

als ik gestolen heb. Het wordt ook gebruikt, wan-

neer een verbod en de daarop gestelde straf hem

,

die het verbod gegeven heeft, zelf treft, (e-ktukhh

(U)!hmj)\ zich ten goeden veranderen, zich bekeeren.

— rn (ei ? ru (trn a-w (nnji\ zich om en om keeren; tel-

kens weer veranderen; borrelen, van kokend water,

zoodat het onderste naar boven en het bovenste

naar onderen gaat (vrg. mn oi iem (cn/i) ; iets telkens

nu op de ééne, dan op de andere zijde keeren. —
O a - q O - _r
un (uu rui unn of (hrn aj) rui (hrnn \ N. , arn (Vi o-jj auijj of

arn(ui(Kniruyj\K., omgekeerd, het binnenste buiten,

het bovenste onder, achterste voor; averegts ; over-

hoop; zoo geslepen, dat het omligt; ongelukkig wor-

den door zijn eed gebroken te hebben. iun <v) (rti arri

iiL)(urin\ onderste boven komen te tuimelen, (tm-oi

(tl? om (ui (rui (hcn/j \ ten aj) oji on n (un hjj iru)/) \ omgekeerd

en achterstevoor.' — (Ei(runfn\ mv. van een trui (ktiji^

— (uurhiorn (hijj\ omgekeerd, zooals een baksel in

een pan; telkens terugkeeren; zich ondersteboven



)

ti il i >;>)/)\ :viuiaxi[i\&™r 545

keereii en overelkander heenrollen, bv. van de gol-

ven in een branding; beplanting van rijstveld voor

een tweede gewas tegen het natte saizoen (vrg. cm&oi^).

q .., o a
(Ei vi tli un iUyi\ poet. zva. ajn /vi Tin (uii(uijj\ — ili e/j n i

<n ii i het omkeeren; het zich omkeerefl; ommekeer; enz.

(öitnjiaain\ KN. zva. ui iLiasnn\ ook landplaag als een

straf van God. tvi<nji!uncimnn\ pest, sterfte onder

de menschen.

<viruun^ ook wel (ui(rviiun\KN. eenvoudig, zonder dat

er iets bijzonders bij of aan is {vrg. tan tui run \).

<n tói t in ix.1 un \ een eenvoudig
,
gewoon mensch. (un

O • 7 •• o
rui (ui arm (hu \ zie bij ?oj oji w

a Sa
(vutLi(un\K^. zva. ltitliw \ (un na ui iui run \ KN. naam

van een gouden vogel met een slangekop , die tot

de vorstelijke staatsie bthoort (Skr. mallika, een

vogel, soort van gans; en een kop of beker); ook

eign. van den vorst der slangen (vrg. (unpj^p\).

n G) (F)
(ui trui as: \ (ui as \

(l
»«*

of tlj as \K. ,
ploeg. ,7u ah (ui un \ naam van een ge~

sternte, de Orion. — (&iaru(Kn\
fö}

1™!,^

N. en (eitljos\
f-J

1^^ of n&\ K. ,
ploegen; iets

ploegen of beploegen. — (e/una vi(Knzafn~mori<Kn\ of

O 6n O - G)
ui ri aai z (kii ~n ti aai \ en iei tli is asi ani ao a oj /,''-

oei (Kxi (kiji\ tot ploegen bezigen, laten ploegen; met

een ploeg een voor maken; voor een ander beploe-

(Ui tli on un z (uiji of aui ti a<n z inji \ en (Ui :rui

asxnanji of tli as un cui/j\ geploegd, beploegd; door

het ploegen gemaakte voor (vrg. aJiiun tli aaji).— <u &}

tri un zui/j\ benaming van een buffel, die reeds voor den

gebruikt kan worden (van boven de vierjaar).

O
(ui tli (h~n \ of ui uil \ ook iui

.

N.

°f ^J

jen.

(?)

(ui(iuiruinn\ verb. van ui ri <uii i un nn

w

mi (rui uii asnji « kn. schouderblad, schouderbladen; en

de rug tusschen de schouderbladen.

ooniottjMMN. naam van een hard en taai soort

van hout, waarvan wagenassen, rijtuigboomen,

spinnewielen, enz., gemaakt worden.

o Ci , ,

(uu trui (tai ooi ajin\ kn. naam van een heester, waarvan

de bladen tot medicijn gebruikt worden.

O Q„ • 7..
(ui tli un ;£? \ zie oij run tli (unn ,

ca J Ui
O /. - „, Q« Ou as a o
(uiaui(un\ of u>iun\ KW. zva. cuniuicm\ en (kjj(ukui\

(Ml. belakang , de rug; achter); kn. zva. ojiiwi

(uhw en beide beteekenen in het algemeen de plaats

tusschen de vingers, de teenen, de dijen en tus-

schen den bovenarm en de zijde.

<ui!c\!vxh\ kn. aanslibbing, aangeslibd, aangeslibde

grond of bank; aanslibben (vrg. ru<&i\); fig. ach-

terstallig gebleven , van pacht of te verrigtene werk-

zaamheden, waardoor het tebetalene of te verrigtene

verhoogd wordt (vrg. ti <un ri op \ ) ; bv. (ui as cm oji ajn_

&ei-~ini\ met hoeveel is je pacht aangeslibd? hoe-

veel achterstallige pacht heb je nog te betalen? —
(EivT(in\ iets aanslibben, door aanslibbing ondieper

maken, iu-n (uituyap (Hij of (un cuixnan anji \ aanslib-

bing krijgen. iaiuiui(ui(ui^iiL^rrpfi\ achterstallige

pacht te betalen krijgen, ten achteren raken in het

betalen van pacht.— tui tui on aa/i\ aangeslibde grond.

ui iLiuiJI of (ui(nji(inyi\KN. mes van bamboe, om kip-

pen en vogels te keelen, en vooral om den navel'

streng van een pasgeboren kind door te snijden,

ook wel om iets anders te snijden bij gebrek van

een ander mes (vrg. trui in\). aniah (of dj) an aui ) ash

cm ryi iui (un fi\ spr. voor broeders en zusters van één

vader en moeder.

aJ
l)rr

a
£LH^

KN " vas^ van consistentie, taai, sterk, van

iets dat door zijn hechtheid niet ligt uitelkander

gaat, zooals van houtsoorten , touw, geweven stof-

fen en ijzerwerk (vrg. iuw ri arhi z asn /j
en om (tui asn n)

;

ook fig. bv. tun uriun -rntzi 7i nn\ taai van leven. <o

(uiojn ~m (ui Ti (un\ taai van lijf, zoodat bv, een pijl

die hem treft, er niet indringt (vrg. dsncm^\).

ui ru tui \ KN. naam van een heestergewas.

a .
7 .. o

tui (Thi un mji\ zie big ;vitnju\

<ij),n,?,zsrM\KN. een bezoeking of toegeschikt onheil tot

straf voor een beleediging of oneerbiedige behande-

ling van heilige personen, goeroe's, overheden,

ouders , enz. , of voor heiligschennis of het onthei-

ligen van gewijde plaatsen en voorwerpen; (ook

overtreden; weerstreven, weerspannig. G. Ar. £L>

,

b ahlat , vloek. Vrg. nsri (rviq\ (Kinn cunji en tui arut

(lumsnji). ui n.i ri asri ni (ui z asn (ui \ een door de ouders

wegens een beleediging toegeschikte bezoeking, cej

(ui (of mi nï) (ui tli asnji\ een walat toeschikken. iui

a . v a
Thi (un ei \ spr. — <e? tli un \ of rp rui >un \ een wa-

aiL_Cci x «*l, J O «*L

lat berokkenen of berokkenend; iets heiligs, waar-

aan men zich niet ongestraft kan bezondigen.

tui tli asn /)\ zie (vi.ru)(in/}\

O o
\KN. tusschen twee bamboelatten aan elkan-

der geregen alang-alang of bladen van de rëmboe-

loeng, Waarmee een huis gedekt wordt (vrg. mm asn

(VT/j)* on ajni(&i^(uv tli asnji\ een huis met een dak
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(uirui(uin\

van wëlit. — csi m a asnn\ wëlit maken ; van iets wë-

lit maken; een dak met wëlit dekken.

ajiouj\ nsnjtsTLin. een in zoet water, vooral in rawa's, le-

vende kleine
,
groenachtige aal of paling (vrg. am

Q Q Cl - v O O
ri(in (unji\ (ui(tui\ ajirui(Uiji en ri asm ?ö\) . (ui rui asn

ah\ een grootere, geelachtige paling.

(uuuiasn^\ 1. KW. «va. (unariasnn\ oji (Uiasnjf (vrg. (Ui

rui asn n); en zva. ajiajiarnji\ asnnriasnji en (Ui xn asnj)\

— 2. kn. een goede ronding hebbend, bevallig voor

het gezigt of gehoor, elegant, met smaak, (uianasn

(Ickki\ spr. — (Biariasr)\ 1. KW. zva. (eiartasni,'g^ /'7 ;; '/

(hi/i\ omslingerd worden, <zfo <?£rc zwakheid van

iemand, die zich laat inpakken, bewegen q/ ver-

murwen door listige redenen of door bidden en

smeeken. asii(èihniui(urasn(Kiji\ onwikkelde of om-

slingerde woorden, woorden die met slimheid geko-

zen zijn om listig een doel te bereiken. — UKuyasn

(mjj\ zva. oji (uiasnji\ 2.; ook verward dooréén.

laui asnjj\KW. zva. asn oii ren axin [vrg. njnciasnji). aai

o o o o
oji ouj (i9i t> \ en >ui rui asn ^* rrn asn acn ^fMeuui (ki ojij

C- C-

aj}(uui\ spr.

o
(Ujruiasnjj\KW. zie ojnrci asnji\ \ oji (Kirhi asii (ki n\ pass.

van cEnaxnastw (zie aldaar).

ai (ui z (tuiasnj)\ kw. schrift in rotting gesneden, volgens

de Dasa-nama.

(uiitui asn (zi\ verbast. van asn trui asn (Bi \ eign. van een

sc/wone Wida-dari (Skr. Tilottamd).

iukui(kiji\ kn. beantwoording; vergelding, wederver-

gelding; wraak; straf. Zoo ook ui ui «3.*^ — <£»

«3.MJ) of iei oei asr(uiji\ iets beantwoorden; vergel-

den, wedervergelden, terugdoen; beloonen; wreken;

straffen, rei (urtui ~m ern <ruifi\ geweld met geweld be-

antwoorden, rei a^iui Jii mi asn (Knn\ terugslaan, i&i

(ui(Kji -ji asn\ een moord wreken, (ei a^iaji -m^nri i&i n\

het regt van wedervergelding uitoefenen, wraak ne-

men, (in & art xn.ajin\ wraakzuchtig. — (eiuiiui^is

mv., en iemand iets vergelden, beloonen, bestraf-

fen; een Irief beantwoorden; ook terugdoen; en

zva. (Kn iei (irj (tli/j \ — (eiasicu)^&<n(Kn\ met iets

iemand of iets vergelden ; iets tot vergelding bezi-

gen; over iets wraak nemen; voor iemand wraak

nemen. — oji tei (ui(uiji\ vergelding, wedervergelding;

wraak. — oji asiiui ^mkiji\ wat teruggedaan wordt,

^(ui(ui(Ki riA(Kiji\ wederkeerige hulp; het

elastiek en buigzaam gedeelte van een werktuig; de

steel
CV

van een schepnet (ui(ei\). cui asicu] ^skkï tui i~m

of (ui (vitui _y? (ki ~icm \ hengelroede, hengelstok.

(oi etui ojiji\ kn. I. meewarigheid, medelijden, mededoo-

gen, deernis; toegenegenheid, gunst; meewarigheid,

medelijden, deernis hebben (vrg. ,ui,iui(ui\). nSqtui

irLi(Kyi\ gunst en meewarigheid; genadige toegene-

genheid. (Kii>tri<) asn rti (h.i ^jtï'na ern'\ de huid heeft me-

delijden met het vleesch, van iemand die, door een

wapen getroffen, toch niet in het vleesch

wordt. dJinuKKo^n tui (vi/j\ kw. gevoel van toegene-

genheid. — (ei rtituifi en un

ken. (ei rui (ui ~m u& \ en iei rui a^i ~m

O

(Bi (uui \ medelijden wek-

(kiji en gew.

(ëi rui (ui ~jnm ? \ deerniswekkend, om gunstig mede-

lijden smeekend; hartroerend, om (ui trui cui „in tw\

O O o ,
(kii tui tna tui ~m (uvifMji en kyi oji rui (ui ~jn tui q \ deernis

-

waardig, medelij denswaardig, erbarmlijk; deernis-

waardige toestand, ellende. — tei (ei nui (uin\ deernis-

wekkend, deerniswaardig, erbarmlijk, te beklagen;

smeekend, (ei (ei rui rui ^m tui ^\ smeekend bidden. —
iel trui oji ^an met iemand medelijden hebben; over

iemand zich erbarmen of ontfermen. (Kn (ui rui tui ^i.

(ki/I\ met mededoogen of ontferming vervuld ; barm-

hartigheid. — (ui rui tui ^a(kiji\ meewarig, medelij-

dend, meêdoogend, van aard (zie ook bij tui n,i (uin\

O
II). ai rum *~n oji nu? tui ^uki/)\ onmeêdoogend,

barmhartig. — om rei (ui rui oji ^h.ikiji\ met med(

begaan, door medelijden aangedaan, worden. -

O r q
(Uian/Kuin of (ui

barmhartigheid.

(um.KKiji of tui ui rui a^ii i\ medelijden, mededoogen.

II. (uirui(Kij of cunrui(uiji\ en verk. arui(uij]\ een

woord dat dient om de telwoorden van elf tot ne-

gentien te vormen. tuKoiruHuiji of oji ;ui aui (uui\ elf.

onn^zrhi(uiri\ N., Kn rui ^ (ui rui cuiji\ K., twaalf, iki iei

rui(uijj\ zestien. — (Liru(U)^A(Kiji\ toegift van één

op de tien, bv. tien er op toe , bij het koopen van

honderd aardappels. (Zie ook onder I).

(vinrLi(Kin\ 1. TD. KN. zva. (n(unasri\ en (ui rei (en aan\

o o o . o
\ asn on ~j» (ui rui (kijj \ zva. asn (ki ^,i (ui rui cm (Kin \ — (ei

O . Q . O Q
nrui(uiji\ zva. r)(uiasij\ en (eurtiw — (Ui rui (ui ^A(Kin\

zva. rn (un asricui (kiji\

11. KW. zva. (unnnaKzw \ shOKuitui rui (uui \ zva.

(KnaJimnriaKZW \cuionapz rui (ui (tui iuin \ zie bij oji

/ o o • 7 •• /
on npzruw \ nruncriiUi trui (Ki n\ zie óij rui(ur\\

(ui rui (ui n\ (voor cun (ui tun rui tuin) KN. naam van een
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soort van xii » 'i i?? ui tJia glad, zonder vezelwortels

en dun van schil.

iSnaaJi\ 1. kw. spelende aardigheid, gratie, "bevallig-

heid, aardige wijze van doen; KM. spelende ma-

neuvers van een verliefde vrouw; zva. on ui z rxi % <un

ajini\ (Skr. wildsa). 11 cniziiihz ui naoJi\KN. zva.

oyonzri 1:1? xi ki\ 2. KI. van ui 1x1 in 1 (alsof het

een Ka?civorm hiervan ivas). oji?aji<naaj)\ ki. van

o O
ui ^rui na Kon\

o O
kh ei 1x1 1^1 'Kiji\ zva. ani tui na-ui ^*00 b C)

nnn\ \ui ?trn(ui ixi ui ^=i an n\ KI. van ui q <nt» tui rui

ui^kkiji\

(U)ixiui-i?uhr>ji\K~w. zva. tunniiui^o-inicniHyp xminyis

en <unarvtaJtn\ (het water dat van een berg afstroomt,

het water van een waterval. G.).

(oiina\KW. tijger. G.

o o
tot na (ui \ zva. UI 1X7 (UI w

O • 7 •• °
„-riU?a)U7ü\ 23£ 0^ O 7L7NN

71 1:7 77 717 7i.7 >n,9\ zeV /5z; 17o '7H^
•ui ixi 1x1 asii/j zva. (uinaaspn\ — i&i trui trui asn\ zva.

<n(Uiz<nji<n/ioJin\ zie bij ïiuizixiw

(unxirCi\ ook rxi riu 'S., tut ajiajnrvin\ ook ojjizi ixin\

k., leer, toebereide huid of vacht van heesten (vrg.

o . O - o. O o , ,

kii na xnji). — (ei 71? 7i> m \ cei ui x~i ixi\ een geslagt

beest, waarvan de huid tot leer bereid moet wor-

den, villen {vrg. mirnrxiiuii\). — ui ?iy na m xi/j of

1x1 na xn (hnn\ en faa^iui rxi nn/i of ui m na «t/in iets

dat
O O

naar leer gelijkt j van leer, leêren. (KJiamdspna

- O ó O
trumarifi of in kii u>i ixi xn (injj\ en ui/HTiaspajioji

ixkhiji of ajiQcnasn<t3inaonn\ naam van een riet-

achtig gras , dat V)el tot geneesmiddel dient, en

waarvan men cigarekokers vlecht en een sterk lin-

nen bereidt.

(uiiimx.i\K.vr. laatdunkend, ingebeeld, verwaand (Skr.

awalepa, laatdunkendheid, verwaandheid, kwas-

... . /
tenj. PK.), (xw (ia tui ri 1x1 tui \ spr., zva. rxi na^P
C) o
tsa «1 crrn on ix 7 \ ttcn (E 1 kii \ en &m (Ei 11 1x1 nni ~jii rri >wn

a
(uurhi(ui\ KW. zva. axinu ajicrmitfna en xnixi xi uiiji

(Skr. wildpa, klagt, klaagzang pk.), (uicnacuim

(uz \ zva . (ui asn ei,i en o ji 11 i_-c kijj \

(ui 1 L7 «fc \ kn. zva. ti ui ZYixazri na z 1x1/1 \ een met wa-

ren rondgaande of op de markt zittende koopvrouw

of koopman.

UI 7X1 uz\ kw. 1.

1 IrC \\

laja, het verdwijuen, vergaan, pk.). 2. naam van

een bloem, ei uk 177 ?i7 ?u_-v inn* volgens anderen

om(EaaaiajifcJitHTi\ (Skr. vjirddja, prijkend, pk.).

O % - G) G) . O
ui 717 l-c\ of §g.<*s^ ^?^" x enz., K. , zie (uinjimw

o G) o G). O a G) o
7_ 7 71 7 1_< \ E 7 71 7 U: UI (HTI (Hifi \ (UI (TUI 0^ (UI (K1JI en (KTl (UI

G) • ' O
7 7 7 l-c ui (htji \ K. , zie (k.1 ?^? ïè? asn/i \ en vrg. tui iui xxi w

ui ?i7 lUyiN kw. zva. (ei ixi il? \ ( Vrg. ui na \ ).

isi ?i? il?\kx. in zijn vorigen staat teruggekeerd, her-

steld, genezen; ook zva. tuinjixks of ojinakaasnn

(vrg. tui rij xiijj\ (eiixiii\ en xiru{\). — (aanaajui\

r O O
of (Ei ixi ijj i\ kw. zva. urn 7i7\ en (Einji^\ — cei

nxi xii (Kil ~xi iri tai \ of (ipixixu3ni^nriKii\ KN. in

zijn vorigen staat herstellen of doen terugkeeren.

(vnxixn\ zie bij rtixiiw

ui iu.iu.uh/'x -d-r - ^ji!« 5
KN. voogdij schap, landvoog-

dijschap, het gezag als landvoogd (mm) over een

tot het Mohammedanisme gebracht land.

o . 7 .. o
(Uirxiwi\ zie bij ui 1x1 1\

a . 7 .. o
ci7xihii\ zie oii ui ixi

}

Cl J UI

(uiiLKUiiru^ zie bij mixiw

ui ui ei j\ Ar. £$jj. , bruiloftsmaaltijd, een maaltijd

na de ajian.arn^\ aan huis van den bruidegom, aan

den wali gegeven.

uiu)amjj\ zva. (Cvuicrri/js zie znam/]\

O

O
ei -ovcm i\

n

zva. ixi ui \ en aoivitrxiz\ (Skr. wi-

iemand volop te eten geven, tnn fa xrinrn n\ het vol-

op hebben.

(uicmam\ kn. een ring om den stok van een piek on-

der het vlechtwerk (n am z ia \ ).

O / O s -
(Ui trui am \ kw. zva. iiiunziixnizw — (Eurxicni\ of (Ei

cm\ een boscl of struiken in brand steken, ini m

or>\ in brand gestoken. — ui rxi cm <~n tuyi\ op elk-

ander gestapeld. G.

uinaarhs kn. voorspoedig opgroeijen, van plantsoen

en van kinderen.

ui ixi 77 (mzcm\ eign. van een zoon van Ardjoena.

o
(ui ixaiun\ KW. zva. tun;xrinr)\ en (k.o rn xn ri ui \\

ui rui\ I. KN. sprinkhaan; maar ook algemeene bena-

ming van sommige soorten van kevers, ook van ofschoon

die juist niet springen, zooals de tui ixi %ji ui mii n\

zie %jï ui .u? i \ \ m rxi cm ti{\ een groote sprink-

haan, waarvan het vnjfje grooter is dan het man-

netje. (Ei ixicin ei > ü)i\ spr. — ajtnaaaiahs schar-

minkel, een zeer dunne, groene sprinkhaan, een

vinger lang, met zeer lange pooien en een breeden,

eenigzins hamervormigen kop. tui ixi ri tui asn ihiji\
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een zwarte sprinkhaan met een buitengemeen sterk

sirkend geluid, (ai rCt a<rj oaiaji^A, anti \ groene sprink-

haan met ronden, spitsen kop. (oiruajiahs groote

groene sprinkhaan , om zijn houding de bidder ge-

noema. (a* ru ifiii *~n aaiji (of tunri'-nunji), groote

sprinkhaan met groote springpooten , die wijd opge-

haald uitstaan, als hij zit. tei ru iaaia<njj\ met naar

buiten gebogen armen de handen in de zijden zet-

ten of houden. airCi(ïririazrm\ een groote grauwe

sprinkhaan , daar de tijgers lang voor zijn en dien

men daarom wel meeneemt naar de bosschen om

zich tegen de tijgers te beveiligen. — (ai rei un ui \

de vliegende eekhoorn (vrg. Knr)arrrn\). — lairu

iHniiu)unjj\ pelikaan of kropgans (vrg. asni&iaivKHriji).

cej* (Th) ihoi aji itayis als een walang-kadak, van een

trotsche houding. — ai rui azi ttJi iki a<nji of (aiiruaJi

axj) (ut >K-n/i\ ergens van kikken, een zaak aanroeren.

— (Ei^j*(a)irvi\ half uitgevreten, met half leêge aren,

van het rijstgewas; half mal, een streek wegheb-

ben, van een mensch. — anaj^aj)(airit(a*rL"i\ in

kleine splinters, bv. breken. — i©i.ru\ sprinkha-

nen vangen; gelijk een sprinkhaan.— ai nlt azi aa/i\

naam van een boom, waarvan het hout alleen tot

brandhout dient; ook naam van zekere lekkernij;

(en zie ook bij a&ajui\). — tui (rvi xn aojr\ benaming

van een ongesteldheid van de oogen. (&1 asn ,ai rui xn

(htjI\ zich de oogen uitkijken, zich blind getuurd of

gewaakt hebben.

II. kn. twijfelachtig, onzeker, ongerust; twijfe-

len, wantrouwen (vrg. oji^t/rCis). oji rui ajn asn\ of
o

(ayruiunasnimjiM^., m ru au r> asn

i

mji \ K., ajirumi

ru^\ ki., zich ongerust maken, tjioriji <utaM\ poet.

CY
ongerust van hart. — airuriia<n\ beletsel, tegen-

stand (vrg. (Ejiirh)\ bij ajnru\).

o .
. _ o - o - cro -

tot rui \ KW. zva. om ru w \ ajii ru ai ru \ N. , tut ai tot ru \

K. , naam van een dunne, bonte, zwart en wit ge-

ringde, zeer venijnige slang of adder (vrg. mnru

tot rut \ en arUa^dJiamji).

(aiacï\ 1. K. , zie oji kw oji n\ 2. —• 2. iai<nJ\ of ojkoi

<nJ\ kn. geld voor het opmaken en schrijven van

een acte, piagëm, procesverbaal, of ander docu-

Q a» O Q« o O o. O O o.
(sn rut \ cea ru in \ ,£? ru rri(ni)ihnn\ oji ru mann en tut

', dat bij het verkrijgen van zulk een acte be-

taald moet worden, xm ru (of tui ai) hi rcï\ naam

van een wit en zwart geringde vergiftigde slang of

O -
adder, dikker en langer dan de aai ru ooi ruw —

O Q.
(&iru\K., zie

W oaji

oyr

(atru\ kw. zva.

ru\ N. , asn an^i ai aoi n

bij at 'a

ttiojn asn \ (vrg. (at ru ikijj). asn on -~,i (ai

n
ujj\ k., zonder tal. iKvaiasri

ia* aji ru azi \ iKniaiam asp iaiojirui\ behooren onder

het getal van . .
. , gerekend kunnen worden te be-

hooren tot ... (bv. de rijke menschen). — Sru\

N., tE'inJiru^s K., tellen, bv. geld tellen. SrurS

rCi\ iets berekenen (vrg. ajnaji\). om arm as: qrn axi

o » o a v
"^

o
(Ki : (Eirunri!Km'-ri\ spr. — (ai ru azi on n\ (aiajiaat

thnjj\ getal; het getal lettergrepen van een vers.

asn (in ~? (ai nut ast ckui (of (ai cui iru anji) , talloos, on-

telbaar. arnaziazri,aiajirvia7io<irL}'i<n\ onder de on-

gelukkigen te rekenen. aiSruaTi^rifana^rv'iarnx

onder de ongelukkige menschen te rekenen. — aji

t&iru\ cm ie/1 aji rujt\ het tellen.

ajirii\ kn. onderwijs, leer, les (vrg. (iJ
}]
nl

l

ltayi)- <^,<U

au\ onderwijs, onderwijzing; lessen, vermaningen.

<najmrnrLi^ (of a,nii oji truji) ojjruis onderwijs krijgen.

ajt<njtrtnrt^\ naam van een boek, dat zedelessen

bevat, van Pakoe-boewana IV. — (Einlis iemand

onderwijzen of les geven; ^^onderwijzen, in iets

les geven. &i<£Aar*jt\ lessen of vermaningen geven.

— (E!truazir]Mn\ iets onderwijzen aan iemand;

iemand laten onderwijzen of onderwijs doen geven.

aia(sirCiazifniNy}\ de menschen onderwijzen. — ajitai

rCi\ onderwijs, les; raad tot onderrigting of te-

regtwijzing. — ojKziml** het onderwijzen; onder-

wijzer, leermeester. — o^n;>a7?*rM\ leer; disci-

pel, leerling van iemand (vrg. i^j-riaxijj). — ajitEft

rLirn(Hyi\ school, leerschool.

oró\ of tvn.'rip 1- KN - naam van een roofvogel met

roode veeren en witte borst, wouw, kiekendief.

o • O s^asny

\a.7i!knasriru\KN. blauwzwarte hoofddoek

naam van een blauvjzwarte bamboesoort, asn asn rui
b 11 ei

rCi\ blauwzwarte vlekken, blauwzwart gevlekt, van

een soort van herten, oji (aio\anui \ zie bij out tuf* —
(Ei oru \ blauwzwarten , blauwzwart verwen.

ri(anruj\ 1. zie bij ri(aitru\ — 2. zva. h i.

ajiruazi\ of ai on \ kn. naam van een soort van bie-

zen met een driehoekigen stengel, die op vochtige

plaatsen en als onkruid tusschen de rijst groeijen.

cm oji <~n fcc cai rui cai \ een soort van kleine pisang

,

anders mi x3i >t,v i&i ~?/> w
éJl
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ajj (tl*} ; i \ KW. zva. rnamnnamn\

•vi avi a:iaan\ KW. of KN. zva. (tjj avi asi aan of (mi mui

a^(nj)<irjiHyj\K'W. zva. ojioji^ aai tui qj> f un aaji\ aai(vvj

(Wj aan en aai xn aan\

aj)avi(KJj\ KN. ; (Vi avj oji> asi aa n of (rui (Ka (d aa n\ KN. de

afgelegde huid van een slang, Tereicel of ander dier,

dat vervelt. — (snaincuims of majitm\ vervellen;

het masker afleggen, van insecten.

(uiirv)aji\ of iri),M\KN. bekleedsel van een pakje inde

vorm van een omgekeerd peperhuisje, van pisang-

blad, pisangschors of boombast gemaakt, over kruis

en van vele kanten rondom het pakje heen- en van

boven in een punt bijeen-gebonden ; ook zva. ajiarti

O O - '

ojiw (vrg. xm'r)i-ijiznri(K<iz\). — (&iau(kji\ een touw

op die wijze om een pakje winden; een pakje zóó

digtmaken of tot zulk een wëlangsang maken.

<u»tnJi<ü)\ ajT<M\ of rvïaj)\ kn. een otter, of soort van

otter (vrg. (Ei^iaain).

(utencuiKHiM&yr. zva. (un-n(KJijj\ G.

(o)(oji\ kw, zva. (ui<mi(isn\ (Skr. wipra, een Brah-

mien). aj) ri uu)(kj ti \ zie bij ajiia~j}nn\\

(e» (U(TLi\KVf. zva. rrj(K)(nn/j\ ajnru\ en een klein be-

gin. Gr. (Skr. wiphala, vruchteloos, nutteloos,

ijdel).

o o o „
tui tui \ KW.; ooi (U) <ior zva. (vaxa\ of no^!Ki\ (vrg.

o .

(viap\).

(vdojjaK'W., zie ajxtnw

O o j , . o o . O o -, ,
<v)(W)\ kn. zand. ay\(Ei^(of (kjiosii) (V)(iji\ zandgrond.

M(nm«MO)\ zandzee. — sEnaj)\ als zand, zandig,

O (i
zanderig. — (vicna,jiaaj) of tu vnrndj) aan\ zandige

plaats, zandbodem, zandplaat. aa am aa ri o.ji aa n\

een zandweg. <vi iet q (vi nrj && aan\ over of door het

zand loopen.

(V)rnaj>\ kn. I. een van avixm , als een iiaiai'-n
, ge-

maakt rasterwerk , om daarmee in een rivier of in

zee visch te besluiten en te vangen (vrg. oji cm \ en

nn<rj<zi^i2(HTji). 2. een spalk van naast elkander

gelegde en zamengebonden dunne bamboelatjes om

een gebroken arm of been. — <bjot<w)\ een widé

maken; met een widé spalken. — Si'ai(uiaa\ ergens

met een widé visch besluiten; een gebroken arm of

been met een widé bespalken.

(U)^,\ kn. wat niemand aandurft, waar niemand aan

wil, wat niemand hebben wil, zooals een geduchte

ken van eenonderwerp, ojkkq

vechter of kemphaan, altijd gelukkige speler, on-

gewilde koopwaren, onbegeerd meisje, ongangbare

munt; ook de inzet bij het spel, zva. tnasKzvteni

mvjI^ fig. iets bijdragen bij het gezamentlijk bespre-

door niemand meer

aangedurfd worden, ook van een haan, die het

nooit meer verliest. oji 0,010.71 rvi tvi aa n\ onoverwin-

nenjk. aai ikd (wrxj) <rj aai aa *a.v spr. — (Ei <ri <iji 2 oa\

inzetten in een spel ; meespreken in een gesprek.—
(ui/rj(iciizaaji\ iets daar niemand aandurft of wil;

onverkoopbare waar; tot inzet bij een spel; met of

tegen elkander inzetten.

rvi oji^\ kn. alles waar iets in bevat is of ingedaan

wordt: vat, ton, kist, kast, lade, beker, schotel,

mand , zak , beurs , enz. <vi oji ^ ojii, ajti <? \ zoutvaatje.

aj) ciJi $ cu) ri op (vii aan \ bloempot, tv) iu) .? <io aa aa aan

\

1 rn Q« o o
Koner. aai ^xorrr) tvi oji { asi a^i aan \ spr. — ten o.ji

%
ojïi \

iets ergens indoen, leggen of zetten, aai tui (ui q tun

aairicriT)Z\ in een beurs gedaan. — izn oji^ om oi aai \

iets bezigen om er iets in te doen.

(viriaj)^\ kn. openbaar, geen geheim; niet nieuw, al-

ledaagsch (vrg. (vaa^ax)^).

(vaai(i3iz{\ Tjeribonsch, zva. ojioji?^

O . ... O a
(vi Ti tui aan \ zie bij vi o.ji w

(v)(niJiiaan\YJ$.. een spook in lijkgewaad of in de ge-

daante van een wit schaap.

ojjri(iJizaan\ zie bij <o«a,w

(mans KN. het opengaan door losgaan; ontluiking van

77 , / O / x - - O /
een bloem (vrg. xmajji\ en ojn<m\). ai ooi ? aai (V) o.ji \

een handgalop, zachte galop met lossen teugel,

waarbij het paard een schuinsche allure aanneemt.

— fc)(ui\ iets onthullen, openbaren, bv. een ge-

.heim of verlangen, ri oTrim aai (&i (ui \ of enkel (Ej1&ji\

een lossen galop gaan, van een paard, kn tut aai arvi

(cj\ het stilzwijgen breken.

openbaren aan iemand.

S Sa-. /
(Cj.dj)\ en (BidJini\ zie (uiiajiw

(V)(uiaaij}\ KN. de maag; de buik van een beest (vrg.

(b)asn\); ook een kuil om een wild zwijn intevang-

1/
iajini(naai\ iets

en; en naam van een vist

beest in den buik steken, den buik wonden, de in-

gewanden uit den buik halen. — tvi tui aai aan en

' 'H %n mJI s ^e maaS-

(b)(ijiaain\ kn. blanketsel, smeersel van rijstmeel en

rozewater of ander welriekend vocht gemaakt (vrg.
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ili dis); geblanket; zich blanketten. <urt mui (uïoai inn

asn%\ als met bloed ingesmeerd. — c&i&ji <ki)ji\ iets

met iets wits , zooals kalk ofkrijt , bestrijken, witten.

(ei ten asrtn\ KN. ; trui\ièi tt>i aüi asnn\ een soort van berg-

plaats voor rijst. J.

iv)cw)asnji\ KN.; cunoxi (of (ki xji) (ckioi astip naam van

een klein soort van slangen. J.

(ci<mojiji\ zva. <m(uni>j)n\ (kleiaarde. G.).

ömiW^n., (rj^iop\ k., geit of schaap; bok of ram.

tui (ut aui ah\ bep. een bok of ram. :isixcj(Kia<j)\ een

soort van kleine geiten of bokken. — iejmmmkn.

als een bok (zoo onbeschaamd). — ojKunoJi^Aonns

beestachtigheid, door ontucht ; ook naam van

een plant.

Cl . na
tli/)\ zie (ei tin otxji tt\
"SI

<b)(i<j)trLiji of (vcin ru/j\ kn. zwemblaas van een visc/i.

— aji(üiiru(mn\ ingewand van visschen, vischgrom

(vrg. (Citcr-nan,')).

tut (en DTiflv KN. grof, van stoffen, en figuurlijk ; het

stoffelijke van een mensch (vrg. tuncmirun\ ikw<m\

. o o
en xni (ki (ci/j). ai ,ia op xji aiin en Xc< oji p Xj) arn n

\

een stoffelijk wezen, n i'i? i > ajicmn\ een grof (on-

beschaafd) mensch. nrt(ui(oi(uncmji\ een grof (lomp,

gemeen) gezigt. ccnaxi(oi(V3icrrin\ grof (ruw) van aard.

— ikii ei xn om (ki n\ te grof.
O
m

ici <w> omjj\ kn. matje, scherm of schut, vau door elk-

ander gevlochten halve klapperbladen (vrg. urn/hm

, n o

(v>}(ih\ kn. kliekje, overgebleven of overgeschoten res-

tje, van eten of werk van den vorigen dag ; ook

naam van een boom en van het hout er van, daar

wel groffe meubels van gemaakt 10orden. (ukci(kiaj)\

kliekje eten van gister, diiiii oia\ kliekje rijst van

den vorigen dag. — (eixcimü., in de spreektaal zva.

,£? xn (hojj, eten, zijn maal doen (eig. met rijst). —
(CJiahxn\ zva. (Eixnxn (een ander bij xidh\). —
(eji «*» cci tn arn \ zva. o&icchhi viarn\ (een ander bij xi

d(j)\). — >ci z<n xn (Kin en x:i xji in cci ikijj\ zva. (uicci

<aioAa\ kn. onhandig, lomp, linksch, boersch (vrg.

(Krtao).\). — .cixjixnaryis de onvoldragen vrucht van

een beest (vrg. tvi ash va tmn).

<cix~\ 1. N., (umniumtKyiMS.., staal. 2. «_»<&?c\KN. ijze-

ren braadpan; (ook rooster. G.). 3. ajia^\ (>ci<nxni

(Kin\KB.) KI. van x,ii (ki\). 4. KI. van xinri(cizasnji\

— tpa£ï\ ki. van izceijw — ojiae:aojt\ KN. kleine

ijzeren braadpan; en aarden braadpan, om iets met

olie in te lakken of te braden.

iuiaer\KW. zva. (Kn<njK&i\ (vrg. ou^\ en oji(xk\); ook

zva. a<ixnixznn\ en volgens G. huisje, stulp.

isi h<\ KW. 1. zva. ajKKnasnn\ <r)(ut^n\ en vim xji ^

(Skr. io idja en witja, afscheiden, onderscheiden.

Vrg. (cixk\). 2. zva. (C>x<>\ of x:ri(ci?\\ — ojiwi

(OiOR\ zie bij xixuw

/>L:<\ kn. zaad, zaadkorrel; jong uit zaad geteeld

plantje om overgeplant te worden; fig.
spruit,

kroost, afstammeling {Skr. widja, zaad; widji,

gezaaid hebbend; widjja, uit zaad gesproten;

spruit, afstammeling. Vrg. ajnx^:\ en xjkki^ en zie

ook bij ,iiL<\ onder £ix<\). x7mx:n(uiiK\ zaad

zaaijen. oatEH—jiM<tK\ het geslacht uitroeijen. (Li

/ O o o . ,.. O / / a a o
lttit) ofn <K7K\ zie bn oji cm w \ (m (in iuj l< nn ,kij oru >

( I

J ïih. fn,

(0(KlKin\

O
en (ui (Li (ei (Ki (Hi /}\B^r u

(bitok\ kn. breed hakmes met houten schee, dat bij. de

hofkleeding aan de linkerzijde gedragen wordt (vrg.

hlC
O

xn (hnn uon crm (n 7cu mij en x:ixh\).

o (?)
KN. tp. zva. (utid!ti\ — (ei in (ei (mi) \ naam vanTT

een kreupelhout aan het strand. J.

O
o a

SJ)r. (KIcCKISC

( I

o
ci<n(in?(Ki/l\KV.a^j O nri (til ? OJlfl

" crr>(ruj\ K. , ?o (Kiem (ru/j of

Of KJ

i n ii in 7xi n of (Kiash

M{Kicm<rvin\ Md., een enkel of eenig, een enkele

of eenige; een zeker of een zekere. xv.Ki^'^n^l'M,

ci*ê\ hij heeft maar één (een eenig) kind. (uiams:

CJ01(C1Z (in k. ook wel (Kici^i^Mxi(Huiii\) een

, . , a„ o a a„a
zeker persoon, een zeker iemand. xniKixJix^mxa

, » o o . o o -.

»o\ op zekeren dag. tm (ki a (uz \ zva. <ktkkix^\ de

,, Q o „ . o o o a
eene. oq ei is: xi (ki\ of (Kn uo ei x< n kj\ zva. (Ki(i^

rn^N de andere, de tweede, ojiajia^n^pieëav^an^s

-. , , a o o a q„
nog eene andere, de derde, (kia xka vz pr*) ten

\

elk mensch, een iegelijk, xiï^xclx^ cii^on(Ki\ ieder

afzonderlijk, elk in 't bijzonder, a^o.h^ aru?:xn\

laat het een enkele wezen, al was het ook maar

één. — .cirjx^.Kijjs zaaizaad, tot zaad voor een

rijstveld; en naam van een zeker lijnzaad of olie-

zaad, sesamzaad, daar olie van gemaakt wordt (tot

in- en uitwendig geneesmiddel, en tot lamp- en

haarolie), en dat ook vjel op gebak gestrooid en

daarmee gebakken vjordt.— cuncmqi^iKi^^s zaaiveld,

de plaats op een sawah-veld, daar de rijst gezaaid

wordt (vrg. rxirvi^x,rnifijj).
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O

iKW. zva. (kti trui iE.i \ en ai ojiz arn aui ai (eaa-n n {vrg.

bias ^\KN. naam van een uit onderscheidene kruiden

getrokkene of gekookte drank, die door zogende

vromoen gedronken wordt tot vermeerdering van

het zog ; een zogdrank gebruiken. — apas^ajn\ een

vrouw wëdjah te drinken geven.

OK.nKW. zva. amxnq\ vrolijk, lustig. aj)as:^tL»as^\

Q
zva. asnoTi ^asriin ^\ en ai Ojizoniai ajizamiw — tui

as^ajnanji en uiaiasz ?<un anti of tuiaiaszajn anji\

zva. tui njj ani?unanj\ ajiaujcni ^ojnaianani ajiauiaji

ui ai as z am on
jj of tui ri is z ^ am anji\ zie bij tui as; ^\

tuiasanji\ zie bij tui as w

tui as on n^ KW. zva. tu»(is\ (vrg. Skr. widja, bij tui

o . 00 a a a a
as\). m tu) as on is an/i\ zva. tui tui as tui as w

O . , .. Q O
tui ai as anjj\ zie bij tuuisw

tui as on \ K.w. zva. asnt&iaan (Skr. widj ana, eenzame

plaats, afzondering, pk.).

Do (~) o . . o
ajiasan\ en (Eiasan\ zie ajnas anw

-ukm(ü)i\kw. de hoogere spheren, het luchtruim. Gr.

(V)thK\ KN. gewoon, niet bijzonder, zonder toevoeging

van iets anders; niet uitgezocht. ajumtuiaec^ gewone

(op de gewone wijze gekookte) rijst; en rijst zonder

zout of iets er bij. uu ai tmi zerp as \ gewone (niet in-

gezouten) eijeren. tui nn oji as \ naam van een padi-

soort.— tuias^ri ann\ gewoon weg, op de gewone wijze.

ajias\ Ar.
_j

*
, We zier. — ieios\ uitdeelen, uit-

deeling houden, bv. van geld of levensbehoeften.

tui as aai /i\il~vï . zva. asnum/i (Skr. w ddji) ; KN. naam

van een uit heele korrels ketan, klapper en sui-

ker bereide soort van koek. mooi trutas aai n\ tui aai

tuiaecaayi^ de koot, het been van een paard of rund,

enkel tuitte aayi\ de koot van een paard.

tuinsaayi of tuia&anyis kn. met de hand geknepen en

geperst, zooals van lijnwaad bij het wasschen of

n „ O O O Overwen. — (uiasaain of tEaasaayj\ en tEjiasaaias

-OOOO . j , , ..

aaiji of trios: 003 as on (i\ tets zoo knijpen en per-

sen; fig. iemand goed afrigten of drillen; onder

den duim houden, er orde onder houden. — Qas

aai\ of tEiasaai\ meervoud.

o o • O
tUiasOOlJ: Zie (UI OS OOI n\

a o q o o
(U) >is aaiji \ (EJiasaai

(Hl

Q O Q O Q
as aai \ tui is aai aan en tui

(Hl, rt-OL, <_/(

o o
ui as aai aan \ ki. , zie cU) ojj^w

N Of 0Q(

tui as ai aai z aai \ een aangenomen naam van Joedistird

aan het hof van Wirata.

tui as tuin en verb. ajiiasaan\ Ar. 4)^.., kn. aanwe-

zen; het bevonden worden, aanwezig zijn ofbestaan

in de werkelijkheid; bestaan; bestaand ding of we-

zen; een voorbeeld in de werkelijkheid, aiajnzaiajn

aaajiasaiaps het bestaat niet in de werkelijkheid.

— ten tuntismji\ Ar. t)»^-».^c> maudjoed, gew.

(Ej(isjtio/l\Kii. aanwezig, werkelijk aanwezig; werke-

lijk zich bevinden. — te/i as on ai aai \ en anasaa

aitiais iets tot stand brengen, verwezentlijken; aan

iets het bestaan geven; als werkelijk bestaande too-

nen of laten zien ; een schuld, verzoek of belofte

voldoen. — aaiajias:axianji\ aanwezig bevonden;

staat of toestand zooals die bevonden wordt; het

wezen van iets; verwezentlijking, bv. van een

belofte.

tuiasajciann\ verb. van het Holl. adjudant.

(oixezaruns KW. zva. tutasn\ ajianavij of ajiaiOjViza^tnx

arL<itiJ)\ of r)tKiiz^n\ en asn/rjiHin of asn(iJiihiyj\ en

nog wel als KI. in gebruik, ook voor om tui ann \ af-

komstlg; KN. zva. nm tui as aut aaj)\ \ oji is n\j) ^1 ikq

ana en (V).as arm rui q\ namen van twee poorten on-

der en boven aan de trappen van de sit'inggil. —
o a cS j. Cl(c/kju^rw. zva. GEjiasri\ of tei axi aajiji\ en ki. zva.

cEji'nriajimaji/is gesproten, geboortig; kn. naam van

00
een zangicijze. — iKi?(UM^.rwfl\KW. en KI. zva. om

O O o o O ...

tuiasrix en om oji on auin\ — (fji is au) ihnn\ poet. zva.

tei 'T! asii z ani ^7i ari tien w — om tui as rui anji \ kn. afkomst;

geboorteplaats (vrg. (Kiiauiajn'-ntmjj).

a ^ O . ,

tvias-aJvi\ KW. zva. cunorqauin en (Cian\ (van as ajii\

met het voorvoegsel oji w Skr. w i dj aj a , overwin-

ning, triomf). (vi(isajvi(iaa<]\ naam van een wapen-

tuig van Kama. on as OjVi oji oji \ naam van een as

tEi^mi van Vorstin Soepraba-wati, een geschenk

van Batara-Soerja. asttvitKnajitEJi\ ziebij acna-jitei^00 o o— ui as a.11 ari \ zva. arui on ^ ajii nj auin — aai oji as

ajiitKiji\ kn. het vermogen, de gaaf om te overwin-

nen, onoverwinnelijkheid; triomfering , zegepraal

(vrg. ooi (ei ah azi anti bij ajiah\).

ajiascni[)\ — ajnajitvias^<rriji\ zie bij om as amji\

^ascrryj\'KN. vol sporen, zooals voetstappen, gestort

of afgevallen goed, als bewijs dat iemand daar

geweest is (vrg. auiascmji en ai arui ri as atnji) ; volgens

. G. zich aanhoudend oefenen.
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(uiasam/j\

(ei (eios\

/vias:asnjj\ Ar. l ^./^t. , kn. pligt en regt; verpligt

zijn, en regt hebben, bevoegd zijn. oji ui asr on asn \

pligtmatig. am (Ui asn as asnji of ((imasi >uias:asnji\ pligts-

halven. •— iei as asn \ iemand een verpligting opleg-

gen; iemand de bevoegdheid geven, hem magtigen;

op iets regt hebben. — <ei as: am ai am \ of cimsam

01 am\ iets als een verpligting beschouwen; iemand

regtigen, voor bevoegd houden of verklaren. — am

rui as: am ar) n of am(uias:amann\ verpligt of gereg-

tigd; regt, en pligt of verpligting; verantwoorde-

lijkheid, aansprakelijkheid.

tut aks KN.; (Eiakasi\ een wijfje bespringen, van bees-

ten-, treden, van vogels (vrg. asiasm\ en ai a_,ai z rn aju z

asn/l)- — (Ei as asi 01 un \ laten bespringen of treden.

— (uiakasianjis paren, van beesten.

(uiak\K'N. ongeveer zva. ajiirCiw — (Eitk\ zva. <eiiu\

maar ook tegenwerken , bv. iemands wil ofplannen.

O .

' (Ei arut \\ — oji cei as \ zva. cm e j n i \\

Ie afzondering, onderscheiding of af-

zonderlijke opgaaf (vrg. uui(cm\)'
}

oolc fijn besneden,

fig. van taille, armen, enz. (vrg. asnni asn,1

)). ojiak

iuiak\ juiste onderscheiding van het één van het

ander; ieder afzonderlijk; de bijzondere deelen van

iets. ruiasamm\ KW. zva. oi rui z as (Ei ciji aa van\\ —
(ei ak\ geregeld onderscheiden of afzonderlijk opge-

ven. Zoo ook (Eiak(Eiak\ juist onderscheiden, bv.

het verschillend spraakgebruik van de woorden. —
(ui ak rut ak asi aaji\ het bijzondere; de bijzonderheden

of afzonderlijke deelen van iets.

0!»^\KN. een soort van wild zwijn, zwart van kleur

,

kleiner dan de (tuKunw

ajjak\ kn. een ongehuwd persoon (vrg. osnak\). ruj
}

rui
{

• ak\ of (Ui(Uiak\ ongehuwd; een ongehuwd leven

leiden; en zva. uut mi aoji\ — (Eiak zie beneden.

(UiOMjiML^. zva. amafiji\ (vrg. oi (ui\ en ukzu\).

(Ui oA/i \ KW. zva. (m aAiiji of ai ut w —
, amrui ruw \ zva. asn

(Esi^ (HT/iz tmw — (Ei a,n \ zie beneden.

(UiaAj\ kw. zva. (tCioiikiw kn. niet meer frisch, ver-

lept, verflenst, verschaald, verslagen, door te veel

aan de lucht blootgesteld geiveest te zijn (Skr. tv d-

joe, lucht, wind. Vrg. amcuirimn). — amruirnajuiz

aaji of am tui ai om zcmji\ afgemat, afgetobt (vrg. asi

oji\ am asi ai oji zckiji).

o
(Ui oaa \ zie ai (Ui ojm \\

ajjm om \ naam van den twintigsten zoon van Watoc*

goenoeng , en van de twee-en-twintigste woekoe.

oi cui om\ of (uicuuis kn. zva. amrnmrm\ slap, flauw;

en achteloos, onachtzaam, onbehoedzaam, onvoor-

zigtig. an ah oi (Ui OjV) \ spr.

ai tui zoji>)\ kw. zva. ajri afjjj\ (vrg. (uiajw\) ajmm\ nirun

o ' /
/nmn amjj en asi ri th.i z \\

ruiajui%\ 1. N. (in de spr. ook ajnaju^\ enverk. ojii^\),

(Uiasin\ K., leeftijd, en tijd van den dag (vrg. asn

ajui^\ 2. en ajuiq\). 2. KI., zie na asn\ (Skr. w aj ah,

leeftijd, en jeugd), oi (ui Z'Uiojvi^oi asn .ui oji oji\ iemand

van reeds bejaarde leeftijd, tui ajn .? axi mi cm \ meer-

derjarige leeftijd, (ui tui qoi asn ojtamj\ in de vroegte,

's ochends. tui denxMooi(K/)zoini\ m oen avond. (ukivi^

n n
omas(ÈJi(Eiji\ om zes uur. (ui ojui <> oji asn ast q asn (tui

\

half drie. run am (vi ojui ^ ajn iui\ wat tijd van den dag

asn (in q <ri asn ai art\ of om q rn i&i rn ihi\ op deze tijd van

den dag, zoo laat. rui ajinim^rn tun\ het was nu een-

maal zijn leeftijd, hij had zijn jaren bereikt, rinni

asn (Ei am (hiï;ui ojui $\ het is nog mijn tijd niet (ie

sterven). (uncuiajuiqs een tijd bereiken. — axtiui

nu?\ of (in rui oMi %\ kn. rijpe leeftijd, ongeveer 17

of 18 jaar van een jonge , 1G van een meisje (vrg.

i.i vi(M\). (ui (kji (Ui ojui ? \ al tot rijpe leeftijd geko-

men, (ru oi (Ka rurï(ia (in on % \ over de jongelingsjaren

heen.

ojimjIss kn. meer dan één vrouw tegelijk hebben;

meer dan één heer, leermeester , dienst of werk,

tegelijk hebben. — (eiiuui>\ of apajvi>\ bij zijn

vrouw een tweede, of meer, nemen, oxkuiojuj^ ook

a<iia<iiji(uiji^\ passief.

o .o a o
(uia.hi?\KTK. zva. asnniw \ rui om q oi ajn \ n ., (ui ajia % a./n

o o a
aji(hf)/}\ K., zva. rui ui au ^ ai run \ en ajiiuiajui^cunojj

nnji\ gemeenlijk, gewoonlijk, doorgaans (zva. aio

, (Ei? 01 0.71 \ Of (Kl (Wj, (Ei ^01 (im\). (KJI (UICUUI ;> \ 0J (KI (Ui

(wi ?\ gemeen, gewoon, alledaagsch. oi (ui z cui tui oju ^

een gewoon mensch, zooals Jan en alle man. —
oji vn af) oh oji (ui ajn q\ alledaagsche (sobere) kost.

—

oji (ui ajn ^ (ui ojia ^\ gemeen, onbescheiden, zonder

iemands waardigheid of eergevoel te ontzien; slor-

dig zijn werk verrigten; onbescheiden met minach-

ting zich gedragen ; minachten, asn éi (of asn(Ki) (ki

(ui ojui y (ui

uitdrukking

'<lm?\ gemeene (beleedigende) woorden of

aa cm m oji (ki rui oul i ? ui 1 1 1 ? op een

onwaardige wijze behandeld worden. — anvamu]



(O) (l/t I tl (Ln (hOW 553

>jid?\ iemand op een onwaardige wijze of met

minachting behandelen.

fc))(uuirnajn(Hij)\ KN. altijd onvoldaan en niet te bevre-

digen; altijd in de contramine zijn en wat anders

willen.

(UKuinims kn. veel innerlijke levenskracht hebben, van

iemand, die niettegenstaande een zware zielcte of

erge verwonding toch het leven behoudt; als door

een wonder bewaard blijven, bv. van iemands geld

{Skr. wjdna, één van de vijf levensgeesten, die

door het geheele lichaam verspreid zijn), tniumni

(V) nAii on \ geen levenskracht hebben

.

van geld

,

dat spoedig te loor gaat.

O / O / O O S~ Cl Q S O j.

aj)(um\ iE/ituui
<~n\ tei (iimi ani onj)\ op tuin *"n om Kin of

no iui awn om (Hin en om <ui ojii cui ann \ K. , zve 01 nm z

o /
iejiw — ai asn 2 (E.1 cui nu \ kn. open en ruim, van een
co f co L

plaats of plek {vrg. nrnai(uini\).

(uiiiafiMLW. nutteloos {Skr. wj art ha).

(VI (ii 1 101 n of en 1 1 1 amn \kn.; (ei (uui onin \ op cin amn of

tun<<&• cuu tmji\ iets openen of open maken door om-

slaan, wegschuiven, opligten, enz.; bv. zijn mantel

of een boek openslaan; fig. een geheim ontdekken,

openbaar maken {vrg. bij ajML/uiamj).

uinamni ,m\kw. spraakkunst, grammatica {Skr. wjd-

Jcarana).00 o o . a7
tui (in cic) \ KW. zva. (kji(ui?\ en lajiq (lti asn on n {okr.

wjddi, ongemak, kwaal).

(uixxii asiin\ KW. zva. (uicicuklvkuis trui ca nsiiji en (hv(ui
t

ro,\ {Skr. wij at, het luchtruim, de dampkring,

de hemel).

7?l/\ en (cidji xii (Hiii\ — ie.i ciu

\ KW., (E) uu asn on \ kn., afdoende zijn, een af-

doende uitwerking hebben {waarsch. van (iii(uii\ met

(V) w Vrg. (in ei uu (ui ». ; on \ en een on om 2 n cru ^ tuil \ ).

?7 mi 2 nr> ceji (cui asn an\ niet baten.

(uiaj)iisu\ kw. zva. (UKiuasnj) {Skr. wij at i, locatief

van wij at, dus ia het luchtruim, pk.).

o , . , o o o a .

(ui <n mi z Ki /)\ ki. {eig. krama vorm van ei ux arm n) , zie

ui asn;\\ kw. aanvang, begin, bv. van een brief. asn

O -i o
71 o 11 2 Kin\ beginnen, aanvangen, uicoiai ojuiz i in\

1

(Ui en (in z (Ki _ü»

(uitivioj}\ KW. zva. cui ast ann en emeneuu {vrg. (iuiaji\).

m oji itiimr- de lucht ingaan.

(uiiiiasn\ KW. zva. (un,ru\

Q

> 1

. 7 .. Q Q
KD., zie bij cuiik

o O a
(Ei nr) diu z asin \ om,ui ai mi 2 cuin \

Q Q Q O
(Ei) en mi zcm)^#\ (sjtn ajui zKi^irn om \

(HT/j\Kl., zie bij iui isiiw

cui.iu3ji\ kw. cmm cmnn of ceji onirncnin {Skr. wdja

sa, een kraai); ook volgens G. kleed, kleêren.

OjT) ,rn urn clii asn cui an ajt/i cki \ spr,

o . a .

<U) OJbl OAJ), \ (U) KN. toUW. G. (El

\ (EioAjdAjs en (ei tuuituiijs iemand, ofiemands

handen en voeten, binden {vrg. aoriaxnaci^).

o Q
cui oaji cm \ zva. ch > oju cm \\

O Q„ o
cui ai ajji z cm \ KW. zva. ojjo^i ^\ aji mi ^ asn cm rui ? \ en

o.jj (Ki ^ ajiinc) cui z ooi cki no aan { Skr. wij oga, afwezig-

heid, afzijn, scheiding, inzonderheid van geliefden).

o— hi),u)ïiii)zcmcKij)\ zva. aaiajia^i ^am anj)\

(uiomoti »\KN. ; (EaajV)cm?\ naar iets gissen, raden of

ramen, maar bij gissing noemen of opgeven, bv. de

beteekenis van een woord uit den zamenhang .
—

aji (Bi a.ti cm ^ \ het naar iets gissen , enz.

(uuiiitcm\ kw. zva. ceiocjickij) {Skr. wjdgra, een

tijger).

cuioaji\ 1. KW. schaduw. 2. KN. de rugspieren van een

buffel, de nekspieren van een paard; ook naam

van een boom; en naam van den 2êsten zoon van

Watoe-goenoeng en van de 26ste woekoe; als Tj.

Sengk. zes. — 3. n., ^icmasnn\ k. , beelden, pop-

pen en figuren, die achter een verlicht scherm ver-

toond worden; tooneelvertooning. (ui 0.11 cm m\ Chi-

n esche schimmen . <ji ajü en cm zon aui aaiji \ tooneelver-

tooning met poppen, iui (uü 01 cui z \ tooneelvertooning

door levende menschen. — e,u'n wajang-spelen,

een waiang vertoonen. — (&ia,ïi(ui\ 1. iemands

schaduw volgen, achter iemand gaan. G. 2. zva.

(?) o (p) a . , , ,

(EKuuccis en (Ei urn tui w spr. voor zoo zich aanstel-

len alsof men gek zal worden. — ceji ojii cui ai ,kti \ mcï

cm asti (tin af)j)\ de wajangfiguren vertoonen, door ze

in beweging en handeling te brengen. — cui ciii (ui

(Ki.i of cui cui iiu (ei anji\ 1. kn. schaduw; schaduw-

beeld; beeld dat in een spiegel gezien wordt. 2. tui

Q. O . ...

nu (ui (Kyi\ N., m oyi asn -kiji\ K., een wajangpartij ge-

O a q„
ven. cui oji om cui clvi (ui ai on an cuj) oi cui \ spr. — ajitui

a.iiccianji\ kn. plaats waar een wajang vertoond

wordt; tooneel {vrg. ajinioinasnanji).
ast

cui aii \ KW. zva. cu\cm an\ ai (Eozri iui z \ aciajii z *n cm azW 3
(eiji\ oji ai om z asnj)\ iiomcui^ajiianji en ckjjoji^w \

Sa.
\ asn U) 111 \ zva. ai 0,01 Z nn ai cei z n oji z\ 01 ajiizn^i cui acioniz

asna en cmasitei^ zeer gewillig, vast beraden. G.

o * , o ^ .

cui ojii \ KW. zva. o) om z ai zn ? ani a \ {vrg. ui ri ajui 2 cm \ ).

OM\RW, zva. Knaj)\ iui il? ai ani oji itn anjj\ a3

OJIKKIW CU))ClAjO"lKin\ ZVa. (I0(K0?- 611 OmtiJIQJiq
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o o

ten cm
q

ivn hiji\ ook rampen. G. — aji mui (unajujarn anji\ kx.

in verlegenheid en angst heen en weer loopen, van

vele menschen; ook overal door rampen gevolgd

worden.

cui mui mui \ en <eiml]ml%\ zie cuimuimu]\\

Q
,ui rn (Lii i cm \ KW. zva. nriumzii &ji z<xnri en tui xn ui (hi,')\u ir

volgens G. ook lichaam {vrg. .uimiiw Skr. ivjang-

ga, van een lichaamsdeel beroofd, misvormd, lam,

kreupel, enz. en kikvorsch; awj angg a, gansch

van lijf en leden. pk.).

(Vkekhi\ kw. zva. (Kncrm(rLi\ en (E]nn>\\ een booze

vrouw. G. (Skr. w dmana , kort, laag; gemeen;

een dwerg).

o O - - O .. .

i)tirn\ KW. en KX. zva. xnun i/him)\ l>> mi aai'"7

dCKHiajicunnri ieim oji haa crx iji\ ook een cm na xcji \ of

fabelachtige vogel, waarop Dasa-moeka rijdt (Skr.

wimdna, een rij- of voertuig; in het bijzonder een

voertuig van de goden, dat zich zelf beweegt en

bestuurt).

oMqw\KW. zva. IJl (KI ww 'j

w iiy uf I ii ii>

1 1
. i\. kw. 1. zie qixheiw — 2. maken, vervaar-
ca f co

digen. G.

o -, . o
iui(£iz\ k.w. f- 2*£ ^ " '

'

:

o
'

'W
G) ) a- o a a
asii (Cl Mij]\ rui(Ki?\ xi in i n i n asn\ <aji>(i n tu ). >i

o ) (?)— hii ri.i:n 'in hl i KX. zva. i.n i i lu i ï i.i
j en un

o o q ..... Q
oj](Ki % cun (Kifi\ — (Ei f i ? \ en ; i : i > \ m zie bij i n : i > v\

(uicmjis kw. zva. ifntcnaatn en ajiajitHnn\ volgens an-

deren zva. rjaariixiw

(Ujodnkw. gewoon, gewend zijn, plegen. G.

Liin\ kx. lomp, stijf, niet elegant van vorm of fat-

soen, ook van iemands lichaamsgestalte.

ufl.D)\KN. naam van één van de vijf "pasardagen.

ajicm\ naam van den 24:Ste?i zoon van Watoe-goe-

noeng , en van de 2§ste woekoe.

ii o ? om KW. zva. naxTmcmw — vi x:n cm <htji\ 1. kw.

zva. (uix7iKi(Hi[i\ (moeijelijk, bezwaarlijk. G.). 2.

KN. ingeval, zva. <tiMuiaan\

(vicm^\ KN.'een drukkend gevoel in de buik hebben,

zooals van te veel gegeten of gedronken te heiben;

het gevoel hebben van tot iets of tegen iemand

niet in staat of bestand te wezen; iets niet kunnen

uitstaan. (untKnajicm^ of enkel viamq\ ik voel

dat ik er niet toe in staat ben; ik zie er tegen op.

— ,Eiaaa>xn\ tegen iets als te moeijelijk opzien;

tot iets, dat moeijelijk is, den moed opgeven. —
(ei mi q (un en xm \ in iets zwarigheid zien, iets als te

moeijelijk beschouwen; niet iets tobben.

vi cm ^ \ kx. iets niet aandurven, er voor schroomeu
,

«'.bezwaar in vinden, vi om «tju cm ^\ niet schroo-

men, er geen bezwaar m vinden, ui aai ? ui cm ><

schroomvallig (vrg. -aa cm % na cm %\).

Q /«O Q Q
ui ai] mn (Hiji of ui cm o clii xcifi v KW. zva. uui ? (un asn (Kin

en azii (cri ^ (lii chiji\ \ un ei zu (of (ktkeimu]) cuimi

(ltkhi/is spr.

o O o O
ui cm (K)^kn. zva. na cm,ui /i\

<nom cm wiji\ zie bij riuucmw

,,j of ui mij. kx. zva. ni hii >\ en 01 hll t_l, ? (Uil

Kin (Skr. wig na, hindernis, beletsel).— ei
'"'V

1

of (El cm ha m \ zva.
|
n >,-/> ^ cun w

o oCy , o
ii >'/'j kw. zva. ,ki> ui hi-ticrn/j (van ui\ en ai)

ii m\ kw. zva. i'iili luw volgens G. een ouder-

wetsch rijtuig.

/; /;* kx. 1. cr<ir. i.iiaii. (vrg. <vncm\ irituvcm\ en

oai\). 2. de beste fleur of geur verliezen of verlo-

ren hebben, van een bloem, die begint te verleb-

hcii, van. opium en tabak, die zijn kracht begint

te verliezen; bedorven worden, van een kind door

slechte opvoeding ; niet slagen (in het water vallen)

van een feest of plan. — una )<mnnaaji\ zva. ckii

i ij i i^(Lii(hn/i\ lustig; lustigheid.

ri m-yr KW. zva. ui f i rim\\ (y. — :Eiarina\ zie

beneden.

O
iiic>ii;ii\ bv. ui aai (LCicKn

'

a
G "VIWj\ 1. KX.

tot aan de knie toe. — 2. k., zie ccnoji\\

ui i ii ui )j\ zie ? a i)juuiin\

un cm asn \ kw. asnasn\ (Skr. tvigdta, een slag. Vrg.

o a .

ui au uil \ ).

a?icm<uai\ KW. zva. ui aai.uiiw volgens G. voorspoedig

zijn, gelukkig slagen (Skr. icigdti, afwerend,

wondend, slaande).

uiamiai\ kw. naam van
V

een waterbron (Skr. Wd-

gisj ivara , de God der rede en welsprekendheid;

Wdgisjiv ar atirtha, een aan AVagisjwara ge-

heiligde badplaats, pk.).

ui au iuijt\ 1. kw. zva. (Lii aan rui ,^\ — 2. KX. naam

van een groote riviervisch.

ajicmaxaj] of uiwru^ kx. iets wat een volkomene

goedkeuring of de beslissing bij een keus in de weg-

staat (vrg. ui^miuia). — tBicmvvijp zie beneden.
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/ i >>j i utiji\ KW. £*;#. aaiüizaajin\ acirnru')imasnn\

o o . .

aai rui asnji en apapasnn {prg. ui9ajujasnn).

rn].un/i\ ookn cm j min \ 00 Ie cui cmasnp
o

(Uïl T) W

KW. £*;«. ,r:rj hi osn i £»

,uicmn\KN. bekwaam, bedreven, kundig, geleerd (Skr.

w i dj n a ; vrg. un cai cmn).— un o ernn aan\ iemands

kundigheden; wetenschap.

o
Liryinaaji\ zie oji cmn aan\

o a o O
tuirm\ KW. zva. auj ciujoti asnn\ asiirn>uii\ en (ki ei ^1

iKï^N volgens anderen zva, cm iu\ asnasn\ in asm

nni\ en cm(Gi<xm^nnaji\ volgens G. schrander, vat-

baar om te leeren, spoedig begrijpen (Skr. wdgmi,

veel sprekend, rederijk; welsprekend).

()iniiif)\ KW.; ui im -maan of ui mi dn aar,\ zva.

77 aai <o ^ ,t_/77 *r^ n /K77 b^ to ^ (un aa^ en aaicmri ui ? 7, non o
*

^

ff^ £» .sy#. 077 u< cm ix cmjj\ — aai (ui cm dn aan\ hetz.

aaicmcuidnaa ~nns)in%~ii)\ in verlegenheid zijn, niet

weten hoe of wat te doen of te besluiten.

Do oCY d
(Oicmcrnns KW. zva. a.iap\ xrna^i\ en a.iasniKi/j\ • —

O o o aO
a,n c 1 .777 cm aan \ zva. aai xm iKiaan\ aai ojiaana aancm

en amtcnamap oaji\

a
^~

o
li .-in 777.y\KW.; ocnicmaan of uiancmaans zva. <ui

' °
/ ° O

^
,777 .777 ty7 7 (vrg. (zicmcm/i).

O - o .ouirm\ KW. z##. ,i7)u\ ,hi> hi]ïK.9n\ nrj(hj)tnrhi\ en <%./

ojiiw KN. draaibeitel. ui rma
ƒ
7tia-jpaq\ naam van

een Kawlsche zangwijze.

uicrn\ KW. £##. cui

cm\ zi

Q
.un\

c> rii >\ zie ui ei ;\ 2.

O

ven in rijkdom en hoogheid, asitamavtajiicnt

o o XO ,1777 091 S KW. «?;«. (El

aai cei ^jiorta aa n (vrg. cm\). tui

-jjruiaan of (K.icm\\

ui .7777 \ KW. zva. xniojti (vrg. (cnx:ii^).

o . o
" x;n?\ zie ai r.

1

,uiiniaaji\ Ar. kn. naam van een geied, zooals om

een spook te doen verdwijnen,

ui .7777 \ kw. 1. zva. ojiaziasnji en tuianw 2. een boom,

die in vollen bloei staat. G.

o a 1^) a q
ui uu \ kw. zva. rtiui^\ e*iuui>uii\ (Einqmin en 0&1

iun\\

ui un un^ ,7 \ oude benaming van het leesteken Péng-

kal , als ook van de Pasangan Wa in een v;oord als \

(Kjnn\ (vrg. uiunuzp).

.ui.un iH0777\ eign. van den jongere7i broeder e?i op-

volger van Ddsa-moeka (Skr. Wib'isana, eig.

vreeslijk, verschrikkelijk).

O o
1l 7 C77 ui \ KW. zva. (tri

nq ui aayi \ <?o7 ^7 cm^iLn aan \ cei

O / Q V , „. . ,
aai\ (Eitru^ (njiajn\ en tzicuiaji.s (Skr. wib-awa,

bezittingen, rijkdom; bovennatuurlijke magt). cuitum

a a „ o o
~ui\ en ei h ii ui urn ui \ of ui.un ui ei hii\ kn. m

(j
ast J

l
VL

rijkdom, hoogheid en overvloed leven. — aai uinm

iUiaojp zva. aai ,£? 77 aai aan\ het genot van een le-

zulk een leven verlaten of vaarwel zeggen.

o f~)
iii))ij.j\ kw. zva. ,7^7 £7,io\ (Skr. vjib-adjga, ge-

deeld hebbende; wib'ddjy

a

, deelbaar. Vrg. ui.un

Kil

.

»~fl<o\ en (ajiaer^n.ïsiij (Skr. wi-

b-dga, scheiding; deel).

>ui op

\

ka\ . zva. u)ui\ (vrg. it»«ai\). .— unuia7i\ zva.

ui ia \ of n~i 7 ,ui\\ — ,7,77 ui op aai aan \ verbergen

,

geheim houden. G.

(ói\ 1. grondvorm van rui ui \ oji oji\ (kiui\ astiui\ en

,mi uutn.uiw — 2. verk. van asiuui\ of cun(uiajnaji\

— 3. ui\ of tunui\KN. kaak, kaakbeen ; poet. zva.

cui xji\ de kaken, de wang. — 4. ui\ of ajncui\KT$.

munt, muntstuk; geld; en benaming van een hoe-

veelheid van tien duiten of centen, dubbeltje inko-

per. ajnuiEirCi\ breede kaken, ui (of (un^ui)iEi

(kiji\ goudgeld, goudstuk, uiaji asn$(pf (uiapaayi)

en ui.ui?u)aai\ zilvergeld; en zilveren dubbeltje.

uiajn<ch\ ui in ,£7o77\ en ui oji oji ?\ kopergeld. Ül

CV .

co
:

aaiasiicua^\ papieren geld, muntbillet. ojioji (voor

*Lj:ó\)een dubbeltje koper, m^hzcuis twee wang

(dubbeltjes koper). asrnnjicui\ de riem aan het hoofd-

stel van een paard, die onder den hals door vast-

gegespt wordt. — mrnuu ieder (of elk) een wang.

— (uiuiunaa/jx bij wangs; een wang het stuk.

rn.uizx of ojn'najiïs n., «snaM\ of osman k., mensch,

persoon; lieden, lui, volk; iemand; men, de men-

schen; als vocatief mensch! voor immers, trou-

wens! (vrg. maai/i). onüizrLiia\ een man. .777:72

oji en ojti z aan\ eenvrouw, rinji 1 (un cnaaz (Ein of on ui z

(Liiinprz(Eiji\ een jong mensch (in tegenstelling van

(najizasnaj)-i). en uita^iaaaain\ iemand van de fami-

lie. (najizaoKnjiaains het geringe volk, iemand van

het geringe volk , in tegenstelling van de hoofden.

<ri ui z <m ri ia \ een aanzienlijke. 77 ui z r> ui ,ui ^ dorps-

bewoner,- landman. cn.uiz<n(ui\ de persoon, de man,

of de vrouw. rn<untn>unz\ het volk, bv. het volk

buiten op straat, ook voor de dienstboden. — mi

en. ui zm * aaxhum\ ergens menschen voor stellen of

geven, bv. voor een toerk. aai ri ,vi z ca aaji\ aaiasnajü

(uiaa^\ waar menschen voor gesteld of aangewezen
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zijn; ook aai 01 o3iz mi aan \ kn., van een mensch, den

aard hebben van een heest, bv. van een buffel; van

een beest , den aard hebben van een ander beest.

sji &a aai <n mi z mi aan\ spr. voor op iets smalen, maar

er toch van houden en gebruik maken; ook van

iemand die smaalt op het dienstbaar zijn, maar

toch weer gaat dienen, rrvi mi (ki mi (ui rj mi z mi on aaz

o o
aiiaz\ spr. — ai mi z ai mi z mi aan \ aai mii ajt i va aan \

iemands persoon, zooals zijn gestalte en uiterlijk

en zijn rang of stand in de maatschappij ; bv. dn

vta.&(M(rtA-ntt™<imori(uiznriajittxïia<iji\ naar zijn aan-

zienlijkheid of geringheid van persoon {van rang of

stand); ook wat de gedaante heeft van een mensch,

pop. — ojiaituizw KN. alleen in zamenstelling als

mi on mi z onm z tui (of oinnasrn\) iemands volgelingen,

gevolg; mi ri mi z mi iasii\ en mi 01 mi z(Kiaqiain\ vriend,

vrienden; vrienden zijn; vriendschap; tuiviiuizojian

ai> (of <ui iixa ij n i /. >) i) bloedverwanten , familie; en

vrienden. — mioimiz\ een mi rjd z Miaa n (mjmrn

(u~nji) nemen. (Enin(uizojia<ra<Tnji\ iemand zich tot

vriend maken, tot vriend aannemen. — vioi C t > i i

aan\ kn. het vrouwelijk dienstdoende personeel,

vrouwelijke bediende, axin het hof, en bij prinsen

°f gfooien; ook als mooijer woord voorari wnaain

— iei ai tuiz mi aan \ alspawongan dienen <?ƒ gaan dienen.

mimi\kx. welriekend, geurig (vrg. amn-iisin en oi aai z

aa\). mi ui mi \ iets welriekends; welriekende, geu-

rige dingen; ook KI. van oJiiuiaxa^ hooger dan ?.//

>,>iki>\ naam van iemand als van een geliefdper-

soon (Iloogd. werther Name), najiziuntvuiy uiajia h

(uitia ..;'/ vu ^i> ui ui Ci\ schoone! hoe is je lieve

naam? (vrg. bij ui iei asnjj). — ui<ncci<niji\ welrie-

kend (van toat welriekend gemaakt is) ; en doosje

of fleschje voor reukwerk, vinaziriaaizaajccis wel-

riekende, met wierook, muskus en andere geuren

bereide, Javaansche cigaren.

Mi vi \ ook wel ajn mi ^ kn. het open zijn of open staan,

zooals van een deur, venster, kast, stal, enz. (vrg.

aJh (Kii mii ,1 \ ia hii unjj\ mii aai aai n en ui aai \). —
(ei vi \ open zijn , openstaan , open gaan ; open.— mi mi

aa\ of mi Miaa \ iemand open doen of maken. —
mimi aai ^noi aai \ of mi aa aan\ ~m <n aai \ iets opendoen

of maken, openen; voor een ander iets openen of

opendoen. — mi (Liaan of mi mi mi (Kin \ opening.

mimi\ of miimi\N., (ui(nji\K., nacht (die bij de Java- ,

nen begint als het na zonsondergang donker wordt);

etmaal (van een nacht met den volgenden dag);

bij nacht, mi om ?o mi \ bij nachttijd. tui mi xa \ of
Cl O ,, O O j. OOtit

(mimi mi \ een nacnt. ajiMfiaa\ of rui xai mi \ de heele

nacht. MiasriMiMi (of mumi^) zeven nachten (of,

zooals wij zeggen, zeven dagen), mi mii mi ui (of mui

mi) van nacht. (ènnaaiziaioas aanstaande nacht,

van avond na zonsondergang. (uiaJca\ het is al

nacht; het is al laat (bv. om negen uur), mi mimi

mi\ of MiiMiMHMi\ laat in de nacht; ook min of

meer nacht, vroeger of later in den nacht. — aai

O f Cl Ci o
Ml 01 Ml aajj OJ aai Ml 1 ai xnoaji en OOI (ia

(IJ
rui z aan \

door de nacht overvallen; te laat (doordat het nacht

geworden is). het overnachtenMl iUl 0X1 n

6- (I

iemand, de duur van iemands nachtverblijf ergens

(vrg. (uiMiiiqiuyi).

O O Q O m Q O
(VI Ml \ KW.; (E1M1M1\ Ml Ml Ml Ml \ Of (E/l Ml Ml Ml Ml \

po'èt. zva. (fa cui^mh (mi mi mi of mti mi mii mi w Zoo

zegt men: \^.i^aJiiMn\ ieji mi mi mi mi mi mi cuiji\

mimi\KT$. gister (vrg, Mn ri mi aan), fnanaaj mi\ n., aai

ruituKEts op gister, gisteren, okïwjhïn mi mi pj ii

aajj\ eergister; ook den vorigen dag, een dag vroe-

->->-> o . a a o a ,, . ,

ger. mi mi mi x i \ of mi ii mi vi (ti (ia \ vooreergister.

— mi i i >.i i/ 1.) eergister of vooreergister.

o ia of in tut z i i\ KAV. zva. aai d\\ \ ai mi z mtti aai \

kx. naam van een bloem. oiMizMiMims zva. ookèi
f en

o
ai vi z na mi 7)\\ \ ai mi i mi na mi ~ji aai/j \ zva. ai cm zn~>

Minmi Mi~Jiaaiji\ — oimizmioimizmi\ half gede-

colleerd, van de boezem van een vrouw.

ii 1 1\ 1. kn. paarsch; en naam van een wilden boom

met fraaije paarsche irosbloemen, die een goed

timmerhout oplevert. 2. ki. van asii(in\ en van li

01 0M1 Kil fl\ <El Kl^ Cn (t""l
7,
vKI - Van M71 Oll (Til ?\\

) O— (Ei mi on \ aai (Ui mi \ (E/i<n <jci z ihn\ ei ai mi z aai ^jn

Ti aai \ en mi ai mi z aajj\ ki. , zie big osiimiw

ai mi z mi \ zie (UI mi w

MiMiaaji\ kn. gegraven kanaal tot waterleiding (vrg.

aai il aMi aan en rui (ia aai aan).

mi ï iiaji\KN. een bepaalde grens; een bepaalde tijd of

termijn, waar binnen iets blijven of geschieden moet.

tui (ui act aaji\ een bepaling van zulk een grens of

termijn. — eimimi\ voor iets of iemand een be-

O ')

paalde tijd of termijn stellen. — ui mi aa aan of ui

ui i i hi aa 1 \ de bepaalde tijd. mii aa ~7 ui va on oa/j

onbegrensd, onbeperkt, mateloos.
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KN. fatsoen ; vorm

,

en (U) (üt \

)

die aan iets gegeven

(eiosichiji\ iets

tUl (Cl (Hl

wordt (vrg. azn aa aan

fatsoeneren; formeren, stichten, aanleggen (bv. een

plek grond tot een tuin); verbouwen, vernieuwen,

opknappen {vrg. ojiiaa na (ni\). tei asitn oa ^cn z cei ^ \

een huis bouwen of opknappen, azi aa aa ~i ni\ oor-

log gaan maken of voeren. tEnanaaajis een tapa-

leven beginnen, izi ici cm oji \ met de verbeelding schep-

pen, zich voorstellen. tei asj aa ten ttacrrn ap^ formeel

de regering aanvaarden, oji on fn tut on ~m cea cm>aa ^n

en asn z 01 aa\ een regeringaanvaarding met geheele

vernieuwing van het hof en het bestuur, ten asi aa

n-)\ naam van een corps laJceijen, wapendragers

O
iets bou-pradjoerits van den Vorst. — aïi ie>i oti aaji\

wen. — oji cei asiaa/i\ het fatsoeneren, enz. ajtazi

(inluid (u\ de scheppende verbeelding, de fantasie.

— (vi <ci (ki tuin of uiojiosikichiji\ gefatsoeneerd, ver-

bouwd, opgeknapt; de bouw of bouwtrant van een

huis; iemands gestalte, bouw, leest, ok cei aa rei aa

aaji\ een tijd, waarin de zaken een geheel nieuwe

gedaante verkrijgen, een revolutie.

cuinnx^zaaji\ kw. zva. viumtEi^w kn. naam van een

heestergewas, waarvan de bladen als groente gege-

ten worden, hii .ijna^n chi ri cui z aajt\ kn. met een dak

(CK1 ~71 (Hl (UÏ1 UI 01 071 Z (Hl \

a

beschut, onder dak. (civn

onder mijn dak komen of schuilen.

to\ of (vi(ci\ en tuia~i\ kn. stank; vuile, vieze

lucht; stinken (vrg. w«n\ asncci\ en cen oji aa/i).—
aai tut (ei nn (Hijj \ ontdekt , ontdekt worden (vrg. ai aai i

a^xnaaji).
Q S /

(Hl on un tui (ei nim n \ spr.

(Uiazi\ zie uiaaw

OS. /-
tut!ci\ zie <uiaa\\

(utrniHii\ poet. kn. (utaaj^ en (U}afnajvi\ kw.) zva.

O o a o .

amnaai\ centen (ip\ en v^(KQ(Eyi\ \ asn aui tut ai aai \

kn. een ongelukkige dag volgens de woekoe in een

a-O
(Ut T) Oai (YCI (Hij) \

<ui<H7t\ kn. de rand om iets heen, waardoor het om-

vat en zamengehouden wordt, bv. de rand van een

vat, maat of mand (vrg. (utrt asnz aa n) ; fig . beheer-

der, bestuurder van een land, bevelhebber van troe-

pen. tM(u)(Hit}\ niet geheel volle maat, zoodat er een

randje overblijft. — (eiaai\ omvatten;
fig. beheer

-

schen, onder zijn magt en beheer hebben, en zoo

wordt genoemd het beheer van een Vorst over een

land, van een bevelhebber over zijn troepen, van

ee?i man over zijn vrouw en kinderen (vrg. cêt n~n \

bij cut(Hrj\ en art aan tenji) ; ook zich beheerschen

,

langmoedig zijn jegens iemand, zva. act tuiit)W \

\ tei htiM r\ ni cci asnr^ godsdienstinstellingen behee-

ren, stichter van een godsdienst zijn. rnntutarns als

ondergeschikte onder het beheer staan van iemand.

uut o (Lit asn cm/p vermeesterd worden door

aiaatzaas iets van een rand er

omheen voorzien; over iets het beheer hebben of

voeren, iets beheerschen. — tut ten <kyi\ het beheer-

schen; beheer, bestuur; zelfbeheersching, lankmoe-

digheid (zva. ojiartui nns). ajt £iaai!Hjasnaxi\ geest-

beheersching. — tut ai aam aan of ut cui ai aai z hijj\ on-

Hit ut hij a_n

treurigheid. — cèt

derhoorige omtrek, bv. om een huis heen; onder-

hoorigheid, gebied, de kreits van iemands beheer,

vooral van een Dëmang (vrg. azntu)q\). (atret ri aai

2

(Ki^<vtuttn(hnztKirixm2(E.i^\ het bestuur van al de

huishoudelijke zaken.

(uï(Hn\KN. scherf van aardewerk, potscherf (vrg.cri{oai

O a„ .

cnajt\ en ajii olu).

(uicky) aain\ kn. krom, gebogen, van lichaamsgestalte.

(Uin-naai^Aasn(cnnj\\ krom en gebocheld. asn een ab

o
(H71 OOI Clll tUTl (El o >

I es co s

axi\ zva. ten astt oji ^a\\

(Ut Hit axt n\ KN. zva. tui asn (Kt /1 en ui hu asn ft\ — (Ei aaiW

(uÏ!hiiijiji\ 1. KW. zva. iUiojuiaaifi en cutanw 2. KN.

zva. ajtcm\ of cmaniji\ bv.

oji on hu z axiji ^ zva. (Ui ri am z asnjt \

(ui(naatzasnji\ kn. onwillig, stijfhoofdig, halstarrig

(vrg. uihiirtijj). — èwrazm tegen iemand zich

stij fhoofdig of halstarrig betoonen, zich verzetten.

n tui on.arutj)\ en op-

gestroopt, opgevouwon, opgerold, omgekeerd (vrg.

<jo)(trm\ en tui otiti asn a) . — ceji'hiim /i\ het einde van

een kleed of gordijn omslaan of omvouwen ; een

kleed aan het einde cmgevouwen hebben; opstropen,

opschorten; ontvouwen, ontluiken; zich vertoonen,

ontblooten. am Ëïhtim ru g?\ met omgeslagen ar-

.... O Ci ° Q" °
men van zijn buis. aai hu on nrui art ~/n as: (Ui aft am aai

<mji\ de stoutmoedigheid vermete zich niet zich

bloot te vertoonen (zva. loop niet met je dapper-

heid te koop!).

ojj
i

hii (uij\ kn. iets, zooals een blad of stuk papier,

daar iets ingewikkeld wordt; (ingewikkeld; een bun-

del. Gr. Vrg. afnaai aJin). tüarntKJ^ajnasri(hm^\ het
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hersenvlies. — (éixrii^n\ iets inwikkelen, inpak

-

ken, tot een bundel maken (vrg. ampiMarvia). iei

gli(kii(k<iji\ het een of ander inwikkelen. — l
^),

K1
]

(Ki^icmjj\ in het een of ander gewikkeld, een in-

gewikkeld bundeltje.

O O
rvimirui\ KW. zva. (kii!KïI(Üi\ en ihrirui (U)\\ KN. zva.

(nu rui cui(mn\ een kring om de maan. (El mi vi\

gelijk een wh«now

cuiruvirrun^TS. weerspannig, weerbarstig (vrg. ajivinmi

asiin en oji arn (ruin). — (èiacnmjis tegen iemand

weerspannig zijn; tegen iets stuiten; verhinderen,

beletten.

.O -O
',ii.nrun\ zie uicrnruji\

rui aai ruin\ kn. een kleine schoffel, daar men onkruid

meê wegspit of Chinesche katjang uit den grond

haalt (vrg. ajtajnnaa\ 3.). — (èi<Mn<ru\ met een

wangkil onkruid wegspitten of iets uitspitten.

ajjn-ntnj)jj\ kn. een platte slijpsteen (vrg. icmm\ en

nri rrn z ri cki ui ann). — (È/ioaiawin of Kiaaitnnn\ op

een platten steen slijpen of aanzetten.

i') i.ii t-Li/j\ kn. zva. viasnqy onaangesneden , niet be-

hakt, onbeschaafd, ongesiepen, ongeschild, ouge-

peld, onversneden; ook geheel, niet gedeeld, van

een getal. — <<"/ 1,11 1X- 1
JI

S met iets zich geheel be-

zighouden (verk. van asYi<êioai<njijj). — i'ii.iiiii

aan\ zva. ajj
r
Kn irvyi\

tui najn \ kw. , zie (ut m nn w

(Ul KT)M \ KW . , Ztt' i')>i>.n

öww\kn. naam van een soort van Chinesche jonk.

.. Q« 3 .jj ln .- e , (F) O G) O
(uwaisKS. dun van middelhji (vrg. x.ncmtoyi\ luani

o (F) O o
naijj). — diaai\ KI. van <cm aai ann asnn\ iets, zoo-

als een kris, om den middel, op zijde of in den

gordel, dragen. — ajiaaixn aan\ 1. kn. de middel,

het middellijf. 2. KI., zie un--n kqji

(U)<n(Hii?\ 1. kn. het achterste onder de -n xii z rj ru ?

aain (vrg. nniz'ii!taiz\). 2. KI. van 11 mizri,iaiz\ of
o

zva. <n tui z ri rei z
x
.\ — <un(&KUUiarptnarm\ spr.

ajioai\ kn. van elkander getrokken, gescheurd of ge-

bogen; losgerukt; zich losrukken (vrg. (vriarri\). —
(&ioai\ iets, zooals een gesloten vuist of een pas-

ser , opentrekken, openbuigen; met kracht van elk-

ander trekken. — ajit&iaai\ naam van twee poor-

ten ten oosten en ten veesten van de pagelaran.

(uituiiurin I. kn. 1. buitengewoon, wat men niet veel

aantreft. 2. indrukwekkend, ontzag- of eerbiedwek-

kend, l)v. van iemands gelaat en voorkomen of een

plaats (vrg. ruiacinsnn en (omnmiji); ook niet fa-

mieljaar te naderen. 3. zva. cunoa\ stil, zedig. 4.

zva. cui32iasr>j)> — 11. KW. zva. ajiajif en rnnaiw

o o . O o
,i z tui (ei asn /) zva. (uiazi (Ei nni n of tui te. i asnury zva.^^xnji ^ N

O
ii

aai vi ui <u» aan \ eerbiedwaardiglieid.— oji ui ui asnn \

wat indruk verwekt.

uu\K¥. zva. rixsizrKiw

«ivi2K)\ 1. rw. zva. mtcnzaj>\ en tKnmamn* — 2.

kn. familie, maagschap, bloedverwantschap (Skr.

w ang sj d). aai ru 11 v> > oji \ zie bij i,~ii vi iuw

iiiiiti ofi)iviaan\ kn. boos, boos zijn, boosheid

loonen door zijn gelaat of door zijn spreken (vrg.

y>.
ruia3asiiji\ kn. influistering, geheime mededeeling of

lastgeving, ingeving, openbaring (vrg . v» iki arn/j) •

—

.•'; iiasn/js in het oor fluisteren; iemand iets in het

oor fluisteren, in het geheim meêdeelen, gelasten

of waarschuwen.

influistering, geheime meêdeeling. — ojiojiim '/>

ani\ elkander influisteren.

i>) in ii zva. tjiajiirvitts G. — t'i j i >j > i.ii\ Elf. een

soort van charade of raadselspreuk in een versje,

waarin op een raadselachtige vjijze , voornamelijk

door de laatste , of ook wel door de eerste , let-

tergreep van een woord op iets geduid wordt ; ter-

wijl dan in een tweede versje , as:ajixmji genoemd,

qezeqd V)ordt iaat er bedoeld wierd. ojkkktli ootéi

(of.KiKn\) bloemwerk (vrg. aai aan iel xn MJl).

. o o
: ) ) i >

i

n oji &i oj) asn /j\

o

l™JI
ook (unm rui/^<r 1. K.

ca
a

zie ru ui

iLi Dl,! (vrg. uiarun). 2. kd., zie !uirvirmn\ — n

s

beantwoording aanbieden.

o . o
ui ru mnn \ — ,t? (Ki rvi \

o

ru riLin\ kn. iets tot antwoord (vrg. ojnun\). rvi

%m (of (Konnasnjj) xji rui iktj rvin^ een brief tot ant-

woord, antwoordbrief, (ei nsnm ui >vi (Kirun\ iets tot

— (Bi(Kfrvij\ kd., zie bij

ook rh(Kiili\ 1. k., zie

bij (cntruiw 2. kn. antwoorden; iemand antwoor-

den ; iemand of iets beantwoorden ; aan iets beant-

woorden; iets vergelden (vrg. i^KuirKin); zich ver-

antwoorden. — dn oji oi/itnaans of xnaj) ru rirm \ iets

vergelden. ^ir,i(iuirm!in/j\K., zie bij mnruw — aai

(ui (ui run of (hm uïi (ui run \ en ckti hji rui ru *5j (ki run \

zie bij uiruKiip — rui (Kn ru (kiji\ 1. K., zie bij
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aan of (tm (i^rru (ki/j ^ kn. antwoord; verantwoording

op eenbeschuldiging , repliek. ajn njj^aru Jit (Kna\.a a<)ji\

iets tot antwoord, eeuig antwoord.

uu> ik/) trui thnji\ zie m o^) tnj} !hn/j\

nr)!ui2tui\ zie (uifU)\\

Q„ O OO OO j, Q Q
(U)hU)or)/j KN. zva. (ui(ia\ en Oji^imj) oj asn aiji nn ~m

asnonaa\ (vrg. uuiiwyj).

(ui«Ji\ 1. zie (ui(u)\\ — 2. kn. er tegen opzien, hui-

verig, aarzelend, twijfelmoedig. — 3. kw. zva. art

(ru)\ of asrj(Ei (tviw \asnah(U)\ onversaagd, er niet

tegen opzien. — (èiiui\ zie bij fuituiw

(uï,u)\ kn. afwijken, niet overeenkomen, niet in even-

redigheid zijn, niet in verhouding staan, niet za-

- . o . o
menvoegen of passen {vrg. oj)(bi-^i\ oj>(U)%\ on cm

onQjis>\ en asnaji(U)\). (uï>ui turïm tui \ geheel niet

overeenkomen in uiterlijk, •n ajn zm iuriui\ wel over-

eenkomen, wel zamenpassend.

tuïtu}\KTS. zva. nr)iHr\^\ zwak of teer van gestel.

ajj!U)\ of or>(u)Z(ut\ kn. iets dat van binnen hol en

zonder bodem is, een holle bamboe of koker zon-

der bodem. cui(ru?(ó)(U)\ een pijp van ojjaxjipw

tJjfujA zie (Vi,aj),\\

ai tui ai nji \ zva. i

*j)2i*3)\ zie

»(U)\ in (Knaru^on(uicn(ui\ zie bij (kq

7
(n(uiZ(Y)(U)2\ en <Y)(umor)(u) zasnaojj\ zie bij cncuizw

rtj)<^7\KN. naam van een boom en het hout daarvan. J'.

aj) on cm z asnj\ a^a cèi cui on ar> z asn n (of arn (U) on asn z asn ri)

,

zie bij (kj] dn w
Cj1i

(ru)\ 1. KN. een uitroep zva. onaruzw — 2. K. verkor-

ting van (Hr)(txn\ tot antwoord, als iemand geroe-

pen wordt.

aru\ verkorting van ajiauw

onnru\ verkorting van onapzarjaruts vooral als vocatief.

<r)aruz\ kn. I. een uitroep: wel hé! als men van iets

vreemd ophoort of opziet , vooral wanneer de in-

druk niet
Claangenaam is (vrg. a\n\ 1., en (U)airuz\);

ook zva. zie! in (uwnirvizs en arnar)aju)cnauiz\ of
o / • 7 •• t \ ° o cy

ih»v](ruiz\ (zie bij arn\ 1.). on arn on aru z arn asn ojij)\

Md. zie hier papier!

II. rntruiz\ of ajn on aru z \ naam van een grooten

boom en de vrucht er van, een soort van vijgeboom.

(nj)%\ kn. een uitroep van verrassing , als men iets

onverwacht ziet of hoort , of als iemand iets plot-

seling in de gedachten komt: kijk! wel! wel nu!

(iiA^(un(vu\ welnu, goed! — au q on arm ^\ een uit-

roep van verrassing : ha! ha, ha! wat drommel!

(waarsch. voor ann q asn otji ^\). asn arm ? axi aru ? \ wel

wat drommel! (zie bij ojii\).

au^\ of ajn au ^ n kn. verandering van plaats , verplaat-

sing , verzetting. ajnrvi^\ verandering , bv. in iemands

verklaringen; verandering van woning, verhuizing.

— (biiruq\ iets verplaatsen, verzetten, verleggen;

iemand, zooals een ambtenaar, verplaatsen; iets

op een andere tijd stellen; zijn naam veranderen

(een ander zie ben). asn au^ veranderen van plaats,

tijd, naam of verklaring ; verhuizen (aj\mm?\ KI.);
CaJ

verschieten , van een ster. asn oxj) ^ ai cun z (&i <> \ metter

woon verhuizen, asn rui q asn aui q \ aanhoudend van

plaats veranderen, zich nu eens hier, dan eens daar

plaatsen; telkens van iets veranderen, en asn z aru ^ asn

heen en weer trekken met verhuizen. — asn

o o O o o a o
au^a.rn\ en asn arm ^ ajn \ KN

.
, cei arm ^ ajn \ KI., ergens

CO

naar toe verhuizen, een andere woning gaan be-

trekken. — asn au {om on arn \ iets, en iemand iets,

laten verplaatsen, verzetten of verleggen; voor

iemand iets verplaatsen, asn rvi ^ ajn <n om \ iemand

naar een andere plaats laten verhuizen, naar elders

overplaatsen. — cuiasnaru^\ het verplaatsen. — cui

asn aru ^\ het verhuizen, verhuizing. — ajncru^ajn

aryj\ van schouder verwisselen, bij het dragen (ibi

arnarun)-, van zijde verwisselen, op de andere zijde

-,. O Q Q O
gaan liggen. ajnaru^ajnarv)^a,mann\ aji arrn ? oji nrm

^'-y' CaJ CaJ

aj)i(Hyt\ met zijn velen verhuizen. — amau^\ zie

boven; truiajui^ nrviaAfianjt en (Enax,i^\ zie

(nj^\ of ajn(rui?\ kn. , (uim ~ji \ ki. , traan , tranen (vrg.

O
axi anj}~monnruiz^ Skr. wdsjpa en wdspa). een

(wj% (of (ui(Ko^n) tranen storten.

(naui^\ 1. n. verk.vanonajr\zonar\jt^\ (zie onajnzonru^s)

2. kn. een uitroep, zva. ojianauiqw — 3. kw. zva.

tui'-hw — aujrj(Ei^\ zie beneden.

onruz^\ of ajnonaru)z?\ I. kn. vruchtbaar, van grond,

door genoegzaam water (vrg. axo ^ \ cmiBi^\ ennrut^s).

Q O . Q Q O
(naruz^i^a<r(U)\ zie aj^thnajiw \ajn (uiaiarnz q\ zva.

ajn aj) om a<yj\ visch in het algemeen , in tegenstel-

. o a„ . o
{(un(U)Ofn cm\). — asn rj a-u z ^ ajn

mams grond vruchtbaar maken (door
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asiun\ vruch-

II. aiauiz? aiauizacn/i of ruiahiji\ Ar.

lauH, tafel, vi rui z^ani rui (enji\ Ar. J§& y , w*

ri rui z ^ asn ouulii auiji of airuizohi auiani^jjaui i\ Ar.

\^ê.SL^^) J> de tafel van liet noodlot.

ruiun\ kn. 1. ledig, zonder vrucht, met ledige han-

den; voor niet, zonder nut, vergeefs (vrg. (uuui

un\ 2., (Uiai cm q\ oncmamri\ en asn an^i cm ai (ai\).

2. dun gesneden bamboe tot fijn hekwerk zamenge-

bonden, om er afsluitingen (unum\ of nrinn ieji ~ji z

(Hij)) in zee of in een rivier van te maken, om er

visch in te vangen {vrg. (oionasji\)

teloos zijn, tot niets leiden. — auiajiianji\ ruiru

urn (Hi/j of /ei trui un cm n\ onnut, niets beduidend,

bv. onnutte woorden of praat (een ander rui rui un

anri zie bij au>iau>iq\). trui un on (hij of asiaui (un on

ann\ voor niet, voor niets, gratis.

ruiun^ ruiruiajn\ of agiauiun\ 1. KN. lelijke oude

gewoonte; malle aangewende kuur (vrg. (vi(crn\ 3.,

/kiim axi anti\ u\onrui(Cii\ en ai rmoxi\). 2. <nji(un\ Holl.

, , , o o o
laai, voor lade, van een geweer, ojim tvi asni (tui

Q O O
trui (un mi (H\ ooi ceji asn \ spr.

irLiri(un\K?!i. uitroep, zva. (undSj?\ och! och Heer!

cruituii an/i\ KW. Ml. zva. rui mui (Hijl\ aia^irhwcs en

tyiccnaaw

(iu)oi(uri(Hi/i\ zva. auiunonaiunanji\ W
ruiun\KN. 1. gebruikelijk, zva. rui>jEi^\ (vrg.&Jiun\).

2. zva. (ruidjjW \ rui tun oim on o5i i cuii ai om q \ alge-

meen gebruikelijk, asi(&i ^ruiun\ zva. asrcei ^rLi(vjj\

losse bouwgrond (eig. lava-humus).

(n_i(un\ kn. 1. uitwendig; wat uitwendig te zien is;

openbaar, geopenbaard, aan het licht of voor den

dag gekomen (het tegenovergestelde van asn asn onji).

2. kn., (i7n(un\TLi.
,
geboren; geboren worden; ge-

boorte (Ar. £>li^5 dldhir). animanauiun\ voor

den schijn, in schijn; in het openbaar. ruiasnazn

asnanji\ uiterlijk en innerlijk; niet alleen voor het

uitwendige, maar ook met het hart; iemands ge-

heele en onverholene gezindheid, otli cun asn <&t om un

O « i. O - o/
(vnrui^fun (hijj\ van nu ai voor altoos, tuim rui un \

spr. — asi un \ van iets of iemand voor het uiter-

lijke of voor den schijn zijn werk maken; iemand

voor den schijn dienen of het met hem eens zijn.

(Hiirvi(un\ aan het licht komen, openbaar worden;

geuit, uitgebracht, van wat men in ziju binnenste

heeft, uitgesproken; zich uiten (vrg. anu 0»

op un ~n Ti (Hn \ openbaar maken, openbaren; voor

den dag, te voorschijn, brengen; iets uitspreken.

—

auiunmanr. zva. iui on asnz anji\ geboortig. — (hu

il Li Lil Tl (Hl

schijn. 2.

ht/j\ 1. uiterlijkheid, het uitwendige

,

n/i\ ki., geboorte, geboor-(IDl (Tl (LiLl Z (K,l ^=0 (Hl

o/
teplaats

,
geboortedag, asn asi rui on rui unm on it\ zva.

o Oun ui rui on ai asn z ann \

S
-I

/ O / 7
w.t/H\ KN. 1. zie aiauizaiunzw — 2. arLiajn\ ook ti

X" / , ... / . /
(un\ en "M^ poet. zva. <w&«^ m proza "^^^

fig. hoog, verheven, groot, 'aanzienlijk, van adel,

adellijk, edel. iiasriz(ijiruiun\ van edel geslacht.

ajhii(Eiuiiruiaji-j\ God de Allerhoogste. un/Miruiuns

met opgeheven hand , milddadig, uriasi ruiun\ in de

hoogte, uh cm oaj q un asi aui asii \ spr. — ruiruiajn\

of as\auiun\ voorouders. — arui(Eiajn\ zich als een

hoogaanzienlijk persoon voordoen, ani (eji rui un rui

um\ hoog aanzienlijk willen schijnen

van rL0(Ei,(un\\
S

verlc.

\rmri(ïuirui(^i\ benaming van een

soort van hoetshar (trnrnashz\) van vorsten, prin-

sen en prinsessen. — uiajnni\ overtreffen, uit-

„ rt

munten (vrg. mtn / Q
T> (UI

asi on oni \ lemam

i^rur^ en a^(u^ajn\). ^ja^-

door zijn superioriteit met zijn

woorden en redenen tot zwijgen brengen, oniri/iun

q a 7c~nan/)\ pass. zva. ani asn arn ? asn on n\ en iemands

hoogheid, verhevenheid, grootheid, hoog aanzien,

eer, luister; roem. — ui un ni rn ani \ iemand of iets

verhoogen, vergrooten, boven anderen verheffen;

loven , roemen ; iemand eeren.

cnruizriunz\ of ruiajn\ Ar. Jfe , dloehr, de tijd

van het middaggebed om 12 uur; dat gebed doen.

arui un asrui\ 1. Ml. TP. KN.
O j. O O

:va. (uiamni\ of (Kiianon

anji\ — 2. KN. schofttijd, schoften, van werkvolk.

— 3. zva. untsiojris maar steeds doorgaan of voort-

gaan, zonder ergens te toeven (vrg. airuzasnj). —

>

anunasnji\ lang wegblijven, bv. van een bode;

iemand naar overzee verbannen, om rui uiiasnji\ weg-

blijven, niet terugkomen; maar steeds doorgaan of

voortgaan; door lang gebruik in stand blijven of

gebleven; door het spraakgebruik verbasterd, van

een woord. — uiajiiasrw schoften, van den arbeid

verpoozen, van velen; ook ongenood als gast ko-

men; en naar de zeekant schieten, zeewind wor-

den , van den wind.— ui un asn ai ani \ maken dat iets

lang wegblijft; menschen weg doen gaan, zva. a/n

% un ni on om won ani \\ -

—

>iasniHi,i\ zee, maLi uil run on
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ling van land (wim asn/i) ; ter zee, over zee (in te-

genstelling van iwmiKriMfl); de zeewind (in tegen-

stelling van den landwind) ; ook zamen schoften,

scliofttijd houden.

tq <n n i aJh asn \ of 11 il. ziun asn (E/ia<n\ naam van de

strijdhwds van Wrekodara (Skr. lohii a-moekha,

rood van aaugezigt)

.

in,) rt un ? tuin \ kn. naam van een medicinalen wortel,

galanga-wortel.

aiJiajn<üji (laïph of laïp) of acuci tün\ KN. zwak,

door gebrek aan vermogen; armoedig, armzalig; tij-

delijk gebrek hebben aan iets; armoedigheid, arm-

zaligheid (Ar. ,_Ó ig^, zla'iph, zwak.- Vrg. om

< . o ••• ••• /.

asn?\ en (Ejirumi asnn). — (uniuuun oji ^i tuin of ooi

nu (ei cüi ~L'itHin\ gebrek aan vermogen; tijdelijk ge-

brek; armoede, armoedige staat of omstandigheden.

— rui asi oji ~i chijj v bij gebrek, des noods, zva. asn

XSn^lltinjl,

ruia.ni (ei^\ kn. onverzadelijk
,
gulzig; een onverzade-

lijke begeerte hebben (Ar. loeham, gulzig, Vrg.

/ V

ruajii\ KW. en KN. zva. xyyri arri (Hin\ — KN. naam

van een zoete met iciri on (hijj bereide pap.

aui.un\K'W. zva. anahw — (iui(Ziun\ zva. naf|W«

tcriajn^ KW., zie bij ojnariw — (urajntcriuii\ zva. ah

Q
(Kil rui ~jrj am rui w

truiOLm kw. en K., zie lij ojnasiw

o O
ruann\ KN., maar gew. N., om rui om qoji\ (uinuia.ii

(hijj en iKi7dj7i\K., met; en, en ook, ook (waarsch.

verk. van rui(aiann\ Vrg. ïnasn\ en <nrua<in\)
:

m > pi\ali <ti (ei \ N., imirLiqrian(KiiEi<ïLiq\ K., en ver-

ft
der. (in n (ui ;mw7-^j^^/wj ei nan \ met dat gevolg

dat hij (of zij) sterft. <"!,<&)\<m rui ao ti ae: ^ om ojï\.Wjp

zoo dat hij (of zij) sterft, rui chn^^axi axi èa oiji ei a<in\

en dat met hun wapens (zie (ki , IV.). act ah ru on ca.

(hjctii<Kj(32k(n,i?\ ontstaan door de wil van God. truiÖ II O "V
(jïaiKi ^&tun asn \ met (of in) opregtheid. ia treuren

rian\ met (in) toorn. ?? ik 11 (in on aa rui on on q ajn ui

(Hyt\ als het niet naar zijn (of haar) zin gaat.

.ciiHijpKW. zva. asnazi^ ojucici^\ en iaji^a/n ten ihijj\

ruonj)\ verkorting van ojnruitHin of om iui (Hin\

7i,rL;<KTfl\KW. 1. zva. nua,nanji\ — 2. zva. ruiHin of
cy
tui asn w

nriruiia<in\ zie tun <n ru-i tmji\

T O O o o
tru(Hi\ 1. KW. zva. asn asn aji/i\ kiikii?\ a.niaji^\ en

rviniw \ ii a^m n'i axi) aa \N. , on arm asn on (hi\K. , niet

bestendig, wispelturig, van het hart , luimen hebben.

II. aru(Ki\ gew. (ruiruiaa\ of agrruao\ KI. van

ajnaanrt[Hiji\ van de ééne plaats naar de andere

trekkende of reizende zijn (Skr. lalana, vermaak,

tijdkorting. Vrg. om t&iajn <£?\). — onna on \ of (ei

aCY aO , , .

iu(hi\KI. van (Eu aa (ei aa \ van de eene plaats naar

de andere trekken of reizen. — iknax,i(Ki\ of api

an\ titel van een Vorst of prins die gaat trekken

en reizen, als dolende ridder. — ^i,ruj(Hi\ of si

au(Hi\ kn. gaan dolen en zwerven (asriarnaruinritnji° v ca (

ii a/n i <e? ? (rei ei a~n ti a^n kii oji ajin).

trui on \ kn. eggig, slee, zoor, stomp, van de tanden,

zooals door het eten van onrijpe vruchten; een

stroef en knagend gevoel in het gebeente of in de

leden, zooals lij jicht. — 9fn<ui\ naam van een

kleinen loom, waarvan het hout alleen tot Irand-

hout gelruikt wordt. J.

022/ja\ zie wkiw

nrui(Hl\ 1. zva. naUKplW

zva. ajnrui\ ojj-najij en (&iasn\ (Skr. Una, li-

nang, verdwenen; opgelost, gesmolten). — uuirui

*o\KW. hetz. (Skr. pr a Una, vernietigd), (uiiioji

iuri\ spr.

rj(rua<i\ ook wel tu ki\ kn. onachtzaam, onbehoed-

zaam, onbedachtzaam, onoplettend (Skr. lina, ook

verstrooid), ini iini a^ n rei in \ en hni acii is: n (rui ki\ spr.

auaiiin/j\KN. slib, dat, door afstroomend water mee-

gevoerd, op lagere gronden liggen llijft (vrg. oji

o/ . o O o , ,.,
agiaajis iu&Jt\ en ax.i&i\). — 07i(j<ran\ met slib

overstroomen of bedekken.

irthKiiisn/i en ru <ki rt asn z rui q\ zie )ui<Hiiasii/j\

(ru aq(tJ)ji\ kn. opvliegend, driftig, heftig, van een

vrouw (vrg. luiapajijj en uai o;iqj\^i.(Hiji\}.

'Tt/^?^T kn. vernield, verdwenen, dood; afgedaan,

van een werk; afgedaan, geheel afbetaald, zva. ei

mii:isnjj\ ook kiel van een vaartuig. aJiama<n^Jim

a<imji\ doodstraf. OjTi (ei lu aui a<i(uijj\ afbetalen. «

—

o^!hi(kjijj doen verdwijnen; ter dood brengen, exe-

&. KW. rui on \ en iru hi\

enteren.

(ruan(rUi'~ri\ zie

,rLi(ih\ 1. kn. de sterkste, de baas, in het strijden;

overwinnen (vrg. ajhxnruji)-, mannelijk, manhaftig.

2. N., asz:ar\ k., (Knrrh\ KL, man, mannelijk, van

het mannelijk geslacht; van een kemirinoot , enkel,

36
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met een enkele pit. ori(ói2injiah\ asnnjuiasm.-* mans-

persoon, man; ook de man van een vrouw (vrg.

arui'hn\). (tJlarui<ht\ de (haar) man. (imhiihiih)\ n,v

thQthinvn\ <u) laniMTi <h'h\ zoon. ts n-> on oh\ hengst.

(L»(^i .?x/fh7 \ reu. — «pffuasTN 0/ ^)ou)(hilui\ en iun

«m\<icrrrt\ zijn manhaftigheid toonen; iets manne-

lijks hebben, ^ö?ï ee» vrouw. — <rwfKiaziimj}\ asasr

marine het mannetje, #<2M een paar , of om meê te

paren ; de vaar van een schroef , vaarschroef. — <hn

irui oh 021 (kt/jn te veel op mannen gesteld, manziek

(vr^. (hj)<r> iai\). — <uia\a»ntvaaaji\7S., bui as ón.nri(mj)\

K., aan trui (sijj\K1. 3 de mannelijkheid, het mannelijk

schaamdeel.

^otnKW., 2Ó0 aui!Hr\ 2.

tnjtm,\ kn. reep, in de lengte afgesneden partje, fo;.

##?z ££w pinangnoot , watermeloen of limoen {vrg.

<iytt<fc?c\). Z00 ö#. as tn (E/i oji orm ari\

nu(Hi\ of beter ot>j.ct?j\KN. naam nan een kleinen vo-

gel, die zich in grotten ophoudt. — rm<cmaru :cm\

of iL/um ou um\ telkens weer, dikwijls.
J Qh Oh J

(ruiazm\ 1. kw. zva. (Uiojkkijix — 2. KN. lang en ge-

Q/
lijk spits toeloopend; rank en slank {vrg. a^rasmx).

(U)^ll)-t)\ ZVa. X I (VI (Ki) _iri

(of oniiooLto), met schieten trachten te treffen.

aunum'-y-ionn\ 1. op elkander schieten 0ƒ naar elk-

ander steken. 2. ruiaspin^ aan of ajinirnjia7m.nri(mji\

een vlak bord. 3. (ruixnnnnaon of aTiaruiazmnnatcitis

met groote spoed reizen, zonder zich op te houden.

cr\(H\ii\)(hvifc2arnxxnn^(K){\\ een snelbode. ruiajuiaxn

xniiniaoji\ een brief met extra-post.

mj)07m\ kn. de lange staartveêren van een haan; fig.

tn/iosm\ of <vn.(nj)xmi\ een haneveêr, een haantje,

een piet, de eerste die altijd vooraan is.

osiuiii\ KN. rank en slank, van lichaamsgestalte (vrg.

cnji(cm\ 2., en cgucth\).

rnaui>nosm\ of 01 ojn 01 upi\ kn. week of vloeibaar ge-

worden, zooals van boter door de hitte, van aarde

door vermenging van vjater , zoodat het slik wordt;

verdund, zooals van vervalschte welriekende olie.

irti(crn{Niijj\ kn. 1. een kleine ojh 01 ,eio<yi met armen

en een wat hooger rug; een dergelijk tafeltje, of

een mrun (zo on n , cm koopwaren op uit te stallen;

stalletje, snoeptafeltje. 2. sprong, in rui xmarnarn

<Kn/9\ spr. een ravesprong, zulk een sprong maken,

bv. van een rijstvogeltje van de hand op de kruk ;

fig. naar een andere plaats niet ver in de buurt

verhuizen, arm urn arn ospi o<nj> \ aanhoudend heen en

wreêr springen, huppelen (vrg. truion 007 (uw tain en

oio<yi?oviiiasnz)iorLizosty)). — (ui osm iunn\ een sprong

of sprongetje doen; overspringen; digt in de buurt

verhuizen.

/M/rai.in^KN. 1. onvruchtbaar, stijf, van grond, die

niet goed het water absorbeert (vrg. ihno<n asnji).

2. uitslippen, van een stut, die boven of beneden

uitslipt en niet houdt of losgaat; fig. zva. ojiumw

— ;uj asm
op \ iets, zooals een belofte, ontrouw

worden, het niet nakomen; de hoop teleurstellen;

de moeite niet loonen; bedrieglijk.

ouuum os)i/j\kw. scherp. G.

aruKcmajins kn. langwerpig, smal uitloopend, bv. van

iemands aangezigt (vrg. rxjiacm a^iji).

luiojpiojin en truia^majin\KN. spits, puntig, scherp van

O o
punt (vrg. oviumojijj en oruiomn auiji). axnazjn cui ^m

asiirnttn\ puntig van hart, van iemand die ligt iets

kwalijk neemt. — osiurn oji^i \ en ui o~m aji _7 \ ietsJ *K Ch 'rK <>
puntig, scherp of scherper van punt, maken. 0^1

o o 1 o
ozw (ui -^i Ojii ">; \ spr.

o a . o
oui vin oj],]\ zie ouozm oji n\

Ch <~Jl Cl <-J<

(rjnji2oiosnnasin\KN. bedorven témpé tot o;» ei in som-

mige soorten van toespijzen , die dan ook daarnaar

zoo genoemd worden, bv. is (ei 01 mi on uw t >&iji\

ox)uih\ kn. 1. vooruitloopend, voorbarig, al te vlug

met iets te doen of met spreken. 2. een schuitje in

de vorm van een broodmand, waarin bij vorstinnen,

prinsessen en aanzienlijke vrouwen de doos met si-

rih (tui (&ia<ji 92} (hiji) gepresenteerd wordt. — (uiutti

(ci\ iemand of iets vooruitloopen (vrg. cunaim^i

ihi)\); iemand voorbijstreven, zoeken vooruit te ko-

men; iemands orders niet behoorlijk afwachten, te

voorbarig te werk gaan; over iets heen stappen,

loopen of rij den (vrg . ui >nn ^(un \ ) . osi v.m 021 a^jcrn<
?\

al vooruit beloven. — ma(Bia7m\ te voorbarig te

werk gaan. — hn&ioujosm\ zich te voorbarig ge-

dragend, vermetel (vrg. ihrn ^lono^zann). — ouiozrn

osKhn/i of 02iïui upi (ui a<yi\ elkander trachten voorbij

te streven; ook met haast alleen zonder gevolg of

geleide gaan.

ouuum\K^. naam van een soort van kleine bijen, nog
Ch

kleiner dan een gewone ztvarte vlieg , die eenfijn soort

van was geven, dat tot het batikken gebruikt wordt.

iïrnoui.urn un (mji\ te voorbarig.
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<n.M:???\ KN.: osikti ianrn!cih\ kippedrek die zacht als
Ók ' 'K Oh ll

gelei is.

Khxyi\ kn. regt loopend, zouder bogten, in een regte

lijn , lijnregt; verstijfd, stijf regt staan, van een

. , , O (F) O G) . (?) G)
arm of been (vrg. hiicm\ en urn irc \ ). riiZm a^yxnn \

aanhoudend regt loopend; alles regt.

navi zri nii >KN. klok, en horologie {vrg. c\ c-jjj) ; klok

of groote schel, die geluid wordt, aniimani ~m

it(Kntnnrtnzvi(crn\ de klok luiden. — onarinzmicmim

ann\ uurwerk. — (cm ilh i/cnh ei i.ij klokkekuis^T <j_j n uit nscm ei i<yi:

m<rvntt)(cmz\ kn. op een dwaalspoor leidend, zoodat

meu hoe langer hoe meer van de regte weg komt;
*

misleidend, van iemands woorden. — rnmzrixniit

(cirn(hcn\ iemand op een dwaalspoor leiden, in de

strik laten loopen; een goede zaak bedrieglijk duor

misleiding verknoeijen, zoodat die slecht afloopt.'—
(hi n .-ui i 11 cm i \ misleiding , strik.

tra i in xzi j^iMK., zie {frjuijcijp

o . O o
7U<K7\K., zie «jxnaanw

aci jn \ KW. zva. x. n rti ariji\ kn. naam van een

Jclimgewas, dat voor touw gebruikt wordt.

o / . ,
(ciori\ in den

<ru«jao^ zie bij <rytuys

<nj((hi\KN. lief en bevallig, vooral van de oogen (vrg.

(racu icyi). xm ,>u cii (op \ een lief, bevallig gelaat.

<tl;*o\kn. het overblijfsel of uitziftsel van meelstoffen,

daar het zetmeel (ajinp) uitgehaald is (vrg. no.Ei^i

m/j). J. ; ook naam van één van de zangwijzen ,

die tengahan genoemd worden

slaap spreken, overluid droomen; ook slaapwande-

len (vrg. ci.Ei^ircj\). — .ïdmoim^ aan het

spreken in den slaap of aan het slaapwandelen on-

derhevig. — (L/i ei wi \ het spreken in den slaap, enz.

irti((Hi iuijj\ gew. .ra (ap icicp (ra (..cm iain\ TP.) Holl.

kn. landraad. — m(apasnn\ een zaak in den

landraad behandelen; iemand voor den landraad

roepen of dagvaarden. — ccilin^iis over iemand

in den landraad regtspreken. — ci(iri .cj>-ii hii\

iemand een landraadzaak aandoen, voor den land-

raad laten dagvaarden; een zaak voor den land-

raad brengen.

truitfp ,t^\KN. 1

o n
rnncidJi na op iUj)

goenoeng , en van de tweede woekoe.

naam van O
een plant. 2. ia sneu n of

na (uitïci ar) (U/i\ naam van de tweede vrouw van

ara tip \ kn.; &ap^ of X7i(iaar>\ ver of lang zich uit-

strekken, van een wolk of rookwolk in de lucht,

van een stralenden glans, enz.; een langen trein

vormen, van menschen achter elkander. — irtaap

cij.1] een lange trein.

itcian\K., en ia ei ar>\ of Eiari\KN., zie ïaiiw

ax,] hi . kw. zva. (un(ci\ en irmcmw — (cian\ kn. al

verder en verder gaan; van den één op den ander

overgaan; van de eene plaats naar de andere zwer-

ven, arn ram rui ari\ al verder en verder voort-

zwerven. — eiyhihn^ia-) kti\ van den één op den

ander, of van de eene plaats naar de andere, doen

overgaan; al verder en verder overgeven; iets ver-

der opzenden.

ira » thi ^\ kn. geoefend , door oefening of gewoonte

vaar Jigheid verkregen hebben in iets (vrg. na aryi ? \ )

;

van de borst afgewend, van een gespeend kind.

ilit.i^\ kn. bloedzuiger. — ffW^ ergens bloedzui-

gers op zetteu; een kwaal met bloedzuigers cu-

reren.

o
ia i.i tii/)\K., zie am\\

irL
' a°i

ll

PJI
s vVMh 3

PJI
x enz '> ^n de spreektaal zva. ia

vam\ kn.; ruinnr\thin\ middel om iets te raken of

te bereiken (vrg. (Kinnn\ en o*: ra ni ann) ; een per-

soon, door wien iemand bij een ander aangemeld,

aangediend of geïutroduceerd wordt (vrg . tram xji ~ji

Q<yi)-, voorspraak voor iemand, om een goed woord

voor hem te doen; zich laten aandienen; stok of

steel voor een piek of bijl: staak voor klimgewas-

sen ; regel of liniaal van een metselaar ; KI . van

,cn .hn inijj\ 'M^T^ *•, en en (tn na hin \ \cracHT~n

m<nji<moji\ iets tot houder van een stalen pen. m
mtjm£)\ een puthaak, een lange staak van bam-

boe, waarmee een putemmer aan den putzwengel

hangt. ici(mniHi^oixjuixsiijt\ met een vlonder

over een water gaan. — uimt)\ naar of tot iets

het een of ander als ruimnnmn gebruiken; bv. rp

X o
"K

'K
ihiniasri (Ei hnjj\ iemand raken met de piek. —
hin-)7]i,ii\ iemand aandienen, aanmelden, introdu-
«SC, (

ceren, of een goed woord voor hem doen; voor

iemand iels, zooals een verzoek, indienen.

X
acihi\Kiü.; ^^7- blijven voortgaan met iets te doen

voortdurend iets doen; iemand laten voortgaan met

iets te doen (vrg. uti Eirin^). — hnjaan\ voort-
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gegaan, voortgeraakt; voortgezet worden, hv. van

een slecht gedrag , waarin men voortgaat; rntuniHn

av)(hn\ iemand die in zijn ondeugd of slechtheid

maar steeds voortgaat, asti têi /nu aru im\ een in zwang

gekomen woord, .uri rui (hi reim \ al verder en ver-

der voortgezet of voortgegaan; te ver voortgaan. —

p (HT~r> ri un \ iets verder laten voortgaan, verder

laten bestaan; iets, zooals een hevel, ten uitvoer

leggen, maken dat het voortgang krijgt.

o o/" Sa o o/
irLi(Hi\KVf. zva. nj)M^ en tn4.<&ifl&^ — 1wulwt|t)\

kn. zooveel als er gelegenheid toe is of gegeven

wordt.
o o/

.£? iHi \ zva.
ast

o
i€j1(H1\\

ftxy^>\KN. afspoelen, zich loslaten; afgeven, van kleu-

ren; verkleuren, verschieten; fig.
gaande gemaakt

of verworven worden, hv. van iemands gunst of

medelijden; en zoo ook ^M^l^g^ \ (ixicmajn asn

tritpl^ verwonnen worden, zich laten verbidden,

medelijden krijgen. ^^l^M^/gü^ een afdrijvend

geneesmiddel {vrg. a^l nr
l

(Kft ~n
l
n

li
a
^Jl)-

— 'UÏ}llLïa8
l

^n(Hij\ de gunst van iemand verwerven. — (uirui

m\ poet. zva. ;tsr
jl

ry
l'^yi s afstammeling, telg.

tn tw)

w

(hi ? \ KN. de koningin van de witte mieren, die

zich alleen in een torentje in het mierennest op-

houdt {vrg. amarmiHiyj),

onti\,nm\ verbastering van rj t> a jh-> <n^ \ kn. blad van

den talboom, waarop met de punt van een krom

mesje vroeger geschreven wierd , en ook nu nog wel

geschreven wordt {vrg. t^tvtj? cuitain). ivi rj asn2 ahg\

o
zva. (ai api crh}ji\

cnnuiionaotMU.; on <p i rj op ? \ een plat woord voor eten,

vreten ; iets opvreten , naar binnen slaan {vrg.

wat men vreet; vreterij.

(ruiorithnni of iaifr)CHi^n\ Holl. lantaarn.

<n//(j£r>^\ kn.; nj\¥l^ !,
'u[ }̂V °P een gemaaKte wijze

wiegelend en langzaam gaan {vrg. ^^|J$?^/(J$? N )-

^1^< S kn.; g^i^g^^r zwak en langzaam

met hangend hoofd gaan, zooals een zieke of die

onder groot verdriet gehukt gaat {vrg. ruiion^trui

flx?Mg?\ KN. benaming van een ring met op een rij in-

gezette steenen.

^irL^^tóïN kn. een steeg, gang of pad midden door

een kampoeng heen. — r
)
a

'nz 'r
}{Mri

2 ^ zu^ een s *eeê'

of gang vormen; in drift regt voor zich uitloopen,

zonder links of regts te zien doorgaan. — nnrut

iruthnMn,^ kn. laadstok. — iui (Hiarn (mn\ staaf of

staafje van metaal.

(rui on (Knn\ kn.; rui (hi aaim ihiij\ zich aanhoudend op

een afstand laten hooren, van een fijn stemgeluid

of het hooren van zulk een geluid.

(nji/^oiHV/jxKü. zva. '^'fö'*™/) en k. van <&itisnq\ {zie

hij (Uiasn j\). — (hu rui (hi ,ur)jj\ zva. iUii,i5riiHiiHiy)\

door omkeering uitgestort, ook van een kris uit

de schee,

rui (Hi (tJiji\ kn. effen, gelijk, zonder bogten, hv. van

een effen geschaafde piekstok of effen gesnedene

punt; fig. glad weg, duidelijk en zonder omwegen,

rondweg, spreken.

(rLi(Hia^)ji\K?i. hard luidend, krachtig, helder klinkend,

doordringend, ver reikend, van een geluid {vrg.

rjojizni\)- ook naam van een heester, en van het

sterk riekend geneeskrachtig hlad daarvan, mm rui

(tinpznm^m iimi(nji(K)()j)n\ met luider stem roepen.

vu iHituijp 1. kw. zitplaats. G. — 2. kn. ligt boos

wordend, ligt geraakt, van een vrouw {vrg. ruirn

qjiii en \arn(aoji^A.<.Hivjij en itvrn

o

ny)-

rui iho cuij)\ kn. schrander, gevat, scherpzinnig, vat»

baar om te begrijpen, vernuftig {vrg. ruianrn (uu).

— Kn ru op (ui^i ihjji \ schranderheid
,

gevatheid

,

scherpzinnigheid, vernuft. — u,iihi aji~jniik-n\ het

verstand scherpen.

in een stok.rnrLi2in(Hi?(V)/j\KN. een stokdegen, degen i

(rti(Hi\ kn.; v,khi\ iets of iemand met uitgestrekten

arm ophouden of omhoog houden, hv. om iemand

door een rivier of uit een diepte te helpen {vrg.

(Hithi^); iemand helpen, overhelpen of uitredden.

zn(Hi(ajiiHnni\ de zaak van een ander bepleiten.—

irvt (hi aci(Kiji\ wat opgehouden of omhooggehouden

wordt; en k. van (Hncrrnw

(rviM\ of <rutish\ KN.; (creo {of rui(ui^) foigh {of m4

,ish\) aardolie, jodelijm. ajir:m(nj)(Hpash\ een van

overwal komende soort van rotting, die veel tot

matten gebruikt wordt. — (u> rui ah azi htji\ plaats

Waar een bron van aardolie is.

cruiab\ I. KD. van ruiaj) asnji\ in plaats
o . + d

HO, ' <U* *
II

a «. o o . o
•— (Hiirv)(Hi\ KD. van (hu ,rui v> asnji \ \ •un rvi ohi ooj)

Q » O °
(hi\ zva. tkri irvi ihrh (ru (Kïi\\ — gp (ha tui \ KD. van rn

a a * a
(Luasnw \<H-n<7\,i(Hi aji(Hiji\KD. van *.tï .«.j .u) osn (HV)\
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II, KN. ster, sterren, gesternte {vrg. own). r£>

ahniKi\ de morgenster. tui aa 11 ikq z na ai \ de avond-

Bter. rei ah 0,71 rin asiin \ naam van een plek in de

melkweg. aurthTiajiriailax naam van de donkere

plekken bij het zuiderkruis. J. — anahrui\ zich. als

sterren vertoonen
, fig. van maïs en dergelijkplant-

soen , vele verspreide rijpe aren vertoonen. — n.a

ru ah Kiim n\ de sterrehemel ; de dierenriem: de

sterrekunde. ru ruui n.a ru ah ra anji \ naam van een boek

over sterrekundige berekening.

TTT a O o .

J 11. KD. van trut&iuiw \ na nmz asn on aa \ zva.
( narist.

O o o . o
7? am z asn aa om w rKoruaa\ zva. tui rum w — rui

fciw* kd. verwisselen; bij een ander werk komen

of geplaatst worden; naar een andere plaats ver-

huizen , zva. orrt (e i rt iia z ruin en ni axi $ \ of in rui <>

icrn in \ (eig. krama-vorm van rujiEnar\).

ruao\KN. een rolletje, bv. van een opgerold blad; en

K. van rt nr>t ri ihrmihrnfj\ •— (inaa\ iets oprollen of

zamenrolleu tot een rolletje; iets ergens in oprollen

. o a„ o a„ . o ds, o o„
{vrg. thmarn\ vianu). — aai ru on aai ru on \ zva.

^S^fcuC en <™™${™0£JI\ zva. ^n^anaap
,.. o a„

zie bi) aai on w

o 7 . o o O *
,rt!)m\ beter rurrrii\ KW. zva. rui run un/) en (Ziircnacci

Cu cj
b
^JI <?>

aa m?\
Tl ï

mj)crm\ en rhiarmajiqjjsKW. zva. run (tbi(k.ij\ xwnu ei»

en Miyn .un/j (Skr. pdndoe , bleek , verkleurd, pk.).

o O , O o .

rnri \ kw. zva. ruiru\ {vrg. (Kiam\). KN. naam van

een riviervisch.

cïu

rui rmi \ kn. aardbeving.

nrni\ KN. »tf<m van een riviervisch {vrg, riruz
(I CJl

rncmiZ\).

O Q
ai ru errn \ KW. zva. na it.it na arm \\ \na rui arm iejI (un ojin \ spr.

rirLizarm\ KN. loog. m aani (of na asn

z

oah ) na rui ? arm

\

loogwater, aschwater; wordt ook in gebakbeslag

gedaan tot gisting, en dan veelal van doerian-

schillen of padistroo gemaakt.

<yjruz ijarnz\ kn. zva. tainrianrm\ en naam van een

visch (vrg. axicrm\). narunzniiaiaan7aa_}zriarmz\ en

na ru i rjapni l rj rvi z rj anrn z (vi rui (Ki a^ asii^ ri ari ri arm i

aon ri ren z \ spr.

w^iTiiMKN.; ru ia arm % run aaji of ruriarm in mjj\ 1.

kn. piekstok , sebaebt of stok van een lans , speer

of piek (vrg. anaxi\ runji\ rui >*n^n aaji en v>iasn\).

2. K. van run mi nn aru (zie bij ajn^n\). rurjcrmaMi

*r7))*P rrïN vaandelstok.

rm.arm^\K^. lang, niet hoog; nederig (Ml- r end ah).
Cj CO „

van grond , zva. imrjajizarn/i). — a^arm^ zakken;

verslappen, minderen, bedaren. — rwnrm^rirnam ^\

en asii aai iu\arm ^\ sliertig, in lange lijmerige slie-

ren , zooals van vuil in het water en lang kroos.

a a * a a
mJiarm9\ KW. zva. asnw^iw •— ruiEicijn

c\)
s

II 6 cj
Q O Q O

(Ei^i\ en ananm?^ — ruiarn^ KN. op iets liggen
Cu ' *-. Cu

iets onderdrukken, neerdrukken; de overhand heb

o a T .. a o

1

ben, overwinnen (vrg. aiiaim?^ bij asnrrrn^\). aai

ruanm>\ er onder raken; overmand, overwonnen
GJ "

raken; ook gekrenkt van geestvermogens, simpel,

niet wel bij zijn verstand. — iuimrnqtun\ op iets of

iemand liggen; iemand of iets neerdrukken, onder-

houden, tenonderbrengen, overmannen, aairuami?
C\)

ajnaa^n]\ door de gunsten vin iemand aan hem

verpligt geraakt, aai rui nrn q run aaji\ ook gekrenkt-

heid van geestvermogens.

rnrurtarm^ KN.; m clti rn aryii ^ \ leunen, leunend zitten

(vrg. ri rui ri arm \). — ti an ri arm ? run \ tegen of op

iets leunen. — r> ru ri arm ix/n an n of o^iti rui n arm
^

!Lvonj]\ tot leun of steun iets gebruiken, er tegen

of op leunen of steunen.

ru.rmaai/i" kn. egel stekelvarken. — i~iajmani/)\ ge-
Cü <-' ° ' "^CJ ^'

lijk een stekelvarken een langwerpige groef in den

grond graven ; tegen een vesting een loopgraaf ma-

ken ; een groef in den grond maken tot een vuur-

kolk; met iets, zooals een piek, zoo slepen, dat

bet een groef in den grond maakt. — xn arm aai \

mv. , en ergens of tegen iets een groef of loopgraaf

maken. --— aui arm aai anji \ een in den grond gemaakt

te groef, vuurkolk of loopgraaf,

auo arm aai
;
inkn. een donkere plaats of plek in de scha-

duw, daar het licht niet doordringt, bv. in een

hoek van een vertrek, achter een scherm of in de

schaduw van het voetstuk van een lamp; een plaats

waar men beschut is voor den wind, luwte; een

plaats in een rivier, waar geen of weinig stroom is

(vrg. rlaorhs).

rurrmaJiji\ kn. vaste grond of bodem onder water of

iets anders, waarop men met steken stuit (vrg. asn

arnruiji); ook jongere broeder of zuster, die onmid-.

dellijk volgt (vrg. run rui \ (KJi(&arm\ of rui na fEi na arm \

en ru)-ri(ü?\). — rn arri iuifi\ tot op den grond of

onder aan toe komen of reiken
; fig. iemand terde^

gen de waarheid zeggen; goed zeggen waar het op
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cmt
o

trui arm \

staat. — ari arn tui ^a\ op iets, zooals een hakblok,

kloppen, beuken of hakken. — <p orn mi ^av) run

\

met iets zoo ergens op kloppen, beuken of hakken;

ook met iets op de knie , om het te breken. — rei

arriiiJ) ^a.cmn\ iets vasts onder iets anders tot steun;

hakblok; aanbeeld {vrg. d^iimui(hrijj\ irviam^nthnn

en tmriniziHij));
fig. iemand of iets waarop men

zich grondt; tot bewijsgrond; borg of grond van

verontschuldiging. (ici(iariiarri(h.i^iitfi/)\ spr.
Gd ui

trui arn ojijj\ kn. scherp van snee ofpunt {vrg. rrviarm

(t>ij\)\ het scherp van iets; snedig, scherpzinnig,

schrander, bevattelijk; met scherpe hoeken, kan-

tig, van hout {vrg. trui ari o
f)

. arirrLiam tuin^ iets

scherps , scherp {als zelfstandig naamwoord), scherp

, • O o O 'O , ..-,. O G)
tuig. ruyn (ia ,uj asn on kiji \ tweesnij dig. a\,i arm aji

LaJ *-*
\j\J {j\J

iKtiqruji\ scherp als een knie, d. i. dom, onbevatte-

lijk, botterik, n^ erri 2 ri ah 2 iiji rmi ojhi , naam van een

stekelig plantje. — ari amn rui _j r\ im \ iets scherp

maken, scherpen, ook fig. het verstand. — (rhKrm

aji~i9<yi\ scherp, scherpzinnig, van aard. Zoo ook

(Wi <rm cu ^i (ha ~m ri (tsii (mji\

(Wir)(rrn(LU(ir)jj\ zie bij aiirnarn^w

(rhiarn\ kn. lang, langer dan de gewone maat, lang-

wijlig, gerekt; lang uitgehaald of aangehouden, van

een lettergreep {vrg. o?ü\ en aryri/» ^\) ;
{ook lang-

werpig. G. Vrg. (ia vi\). —
!ff

a
PrQ a:ns ^s verleng-

en. — c^imrhxn(>iMn\ iets lang af langer maken,

lang uithalen of aanhouden, lang rekken. — ?x?

anrh xri (htj)\ een gemeene uitdrukking voor het vrou-

welijke schaamdeel.

o . ^ o a„ a„ o
truimm \ KW. zva. rui arm run n en (hn rvicinn (rvi\\ — an

<rm\KN. zva. arn (Bi ^Ji(tn anji\ iets tot schut of schuil-

plaats nemen; een koele plaats in de schaduw zoe-

ken; bescherming zoeken bij iemand {vrg. anajn

aniji). — (iji(W)crrn(iri(Ki/ï\ schuilplaats tegen de zon

in de schaduw; beschermer.

iru)(cm\ kn. ongestadig, onbestendig, veranderlijk,

wispelturig; onbestendig in de dienst, van iemand,

die geduiig van meester verandert {vrg. <r)<ruiz(irm\);
' (SS

kw. zva. nnrinrncrm^ {ook kn. beuker, beuk-,

breek- of steekhout. J.). a^crnirnaarm\ een alle-

manshoer. — a7iarm\ van den één tot den ander
91 <F>

<ri//2<t7T7vKN. van den een tot den ander gaan, den

eenen buur na den anderen gaan bezoeken {vrg.

(naj)2i~>Ti\). — -n<ü)?CT7\ naar een andere desa

gaan, bv. om werk te krijgen; onder een andere

desa gelegen bouwland gaan huren; (zich indringen,

opdringen. G.). — (rui xrm qoji\ bezoekziek, van

iemand die gaarne bij de buren loopt; (een in-

dringer. G.).

trui arm \ I . zie I rrti irrn \ 2. kn. toegift, bv. van

2 op de 25 stuks, bij een koop {vrg. rui rei tui ^a.(hiji).

mi rrm 1T> naam van een wilde

als zuring smaakt en gebruikt wordt.

die

S o
an arm to \

iemand iets als toegift geven; ergens een (luiarmni

(Kin bijzetten. — mi irrn <~n ruiji\ een staak {zooals

een boonestaak) of stok {zooals een tuinstok), die

bij een plank gezet wordt, om er bij op te groei -

jen, of om er bij aan te houden {vrg. miarinnarijj).

CV
(arnrm
CJ <?>

\ een heele stengel, een heele

maar van dunner voor-halm, zva. o^i v rru 2 ai mn 2

c-^

werpen, zooals rotting, dun riet, en planten met

stengels en halmen; bv. ik cm mi ari arm •> een heele

maïsplant. — omscm\ als een staak op zich zelf

staan of zich regt in de hoogte verheffen.

aim}2aiarm2\Kü. lang, uitgestrekt; lengte, uitgestrekt-

heid. G. (ui ai mi 2 ai arm 2
Ci

ri ni 2 ai axmi arm 2 \ asn rij

enz., een heel riet, twee rieten, drie

rieten, enz., van bamboe en suikerriet; een heele

cy
stang of staaf , bv. van ijzer {vrg. bij jri arm \). tui

en mi 2 ai term \ fig. met de been en regt uitgestrekt

zitten.

o O O
mi armm \ KW. zva. asti <&? [H1 /)^

rnji((Gmas '<(hsrui\ zie riT^i(rn!uin\

(TLixmiirnji kn.; ori (trm (ioyi\ verder doorgaan; verder

voortgaan dan men voornemens was of vermoedde;

verder opgaan; overslaan, bv. van brand; door ver-

der voort te gaan iets bereiken ; hooger opgaan bij

hooger regtbank; {ook op iets aanleggen, mikken.

G.). -
doorgaat.

n ann aai rjihri \ maken datK 6^ '"l.
verder

(ruKirmam^ kn. naam van een aardvrucht.

rui arm naijl of ~nanriimji\ KN.; ru arm J^xriri irnyj of

niarm (tai arm (rrn n\ aanhoudend opspringen, in de

hoogte springen; huppelen; fig. van het hart, aan

hooge en groote dingen denken en die willen doen,

van iemand die opgewonden is, bv. door sterken

drank {vrg. trui arm (ipi arm (hain). — an arm run/) of
•n-i ^ UI J
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ijini)j,»| {ook mrrmitnijj\ tp.) naar iets in de

hoogte opspringen, #t>. naar een v)at hoog hangende

vrucht aan een boom; bij of tegen iemand opsprin-

gen, zooals een hond.

runcTn tsyis kn. het houten voorstuk van een ploeg,

met een stift aan het ploeghout verbonden, en met

een ijzeren punt, die Hiiriiig: hi/j genoemd wordt

{vrg. ook nm rj tip z\).

ariaih\ KN. slank, lang en welgevormd van statuur,

van een vrouw.

ri rhi z rn ccrh z ^ kn. ovaal, eirond, langwerpig rond {vrg.

O 'T" z- * v *
r ">

(i7)(W)iÖN bij «Tïïwxop) rn rii.i i rn rrn t ei w rj mrn d om n

o o
en nn cm z ri crnri z i£i t£i !Kfin\ spr.

mjafL].^ kn. glad, glibberig; glad zijn; glijden, niet

stroef gaan, gemakkelijk schuiven; fg. van een

mensch, of van wat iemand zegt, niet te vertrou-

wen. — vnri (Hijiz itat ^rnrntHn^ iets glad of glibberig

maken.

o (TV o
irLi[hnf)\K\r. zva. luiiiBianw \tun hi cki ,rvi ihuj-i spr.

iixiihqji^\ KN. ergens goed thuis, goed bekend zijn; in

iets goed thuis, weibedreven, geroutineerd, erva-

ren; vaardig en vlot iets doen {vrg. trwnag?^). rui

rNijj^nj)(uin-t\ vlot in het spreken, welbespraakt,

van iemand die zich goed en vloeijend kan uitdruk-

ken, nriichnn^miasi) (èirtirhiz(hn\ vlot Hollandsch kun-

nen spreken. ajianHyi?(KoivmHiHr\ het is hem iets

gewoons en alledaagsch geworden. — tui artn ttnji^\

KW. zva. HjI ri anz ri im * imji en rjcunri arjw — tuini

(KTfl^TKKi^NKN. al te familjaar zijn met iets te doen;

te los in zijn spreken; ook zva. xniri rui rj aano hi n

of <ai ticlcizhi cui cki ui/) ^cau-hrj tui zniui \ een ontuch-

tige vrouw, eig. een geroutineerde.

rn ,n 1 7) hui > \ zva. rjiuizriHTiz ^\ maar in een min~

deren graad.

rirrnr^Hinz^^n. pappig week, door koken; rauw en

ontveld, van een wond, zooals een brandwond ; door

brandwonden ontveld worden. — ri bbi z
rj
hujz ?^\ of

(tl rim z rj hu) ? ? \ hetz.— rj in z on hui z^(unriHn\ iets,

zooals de keel door ingeslikt heet eten, verbranden.

^i^Tfl\ kn. fijn en zacht, zooals van katoenen stof,

meel of zetmeel {vrg. rurkuui/j). — p^7>7^ fij 11 en

zacht zijn.

rri rj hui? Hrui\ kn. niet met de waarheid overeenkom-

stig; leugenachtig, onwaar; onwaarheid spreken/O Cl o
{vrg. rui rj aa z Hnji en rjcmzrj'Tiz^\). eno z asii hi

cnnyiz un „yj hïi <tzi (Ui q iKi rj rei -? hm in ~jïi an ok \ het

komt geheel overeen met wat U vroeger gezegd heeft.

<qinizr^(HUjza5iiji\ kn. vuil, van een vuilbek; gemeene

woorden tegen iemand gebruiken.

(mcijcrrn^ kn. ; tr^iYjrmcurrj irr>\ langzaam vooruitgaan;

zachtjes voortslenteren {vrg. cuiamHiin). — a~i

ai nfir>\ hetz.
1 (xl

rjixizr\rrrn\ kn. een ontuchtig vrouwspersoon, hoer

{vrg. ciiHinuin en rixmtri(cm\). — rj mzrjcrm:

hoereren , in ontucht leven , van mannen en vrou-

(Li nni~iz r] <nn - hoereerder. i nrt cru z ri crrn

Hi/p plaats waar zich ontuchtige vrouwen ophou-

den ; hoerehuis , bordeel.

aiflmn^KN. naam van een boozen geest, die ziek-

ten veroorzaakt , waarbij het lichaam dik en loom

wordt {vrg. <rui<ni&i~Jiz\). J.

arirnn hu i\kt^.: xriam hïi crrn hïi ,i\ langzaam voortsuk-

kelen ; luijeren {vrg. rv_ rj crrn in rj crrn -> ).

iruirn\ kn.; fin cnh cru crrn \ zonder bediende alleen
GJ OJ GJ

voortslenteren {vrg. riirtizri arh ? -r cru z rj vrij z).

rj.nizniu kn. naam van één van de zangwijzen , die

tengahan genoemd worden; van een batiksel; en

van een gamelan-melodie.

'ïimz'riaihzY^. meel of rijst met klappermelk in een

blad gewikkeld en zoo geroosterd {zie bij rj cum-Jin).

n irizr)mh?r),irizcïicrri'iz\ ergoeden frisch uitzien {van

een kind); alleen loopen zonder iemand bij zich te

hebben

ci-ujcuj kn. grappig, kluchtig, wat iemand doet lachen;

grappemaker, kluchtemaker, snaak; klucht {vrg.

(Knijjtcin) njnori(in2<nj}(Kj)\ grappen of potsen ver-

koopen. ru rui iuj kj>\ zie ben. — ruirjcuiz hiji grap,

klucht; grappen maken, rui trui\nnaj\zann\ een hofnar.

rui(ui\ Holl. la ad je, schuiflaadje. — Hïir)i<nHi/j\K^.

sponning, ingeploegde sponning, ook deursponning

{vrg. unniui ). — crririüjinix aan iets een spon-

ning maken, schaven of inploegen. >ixihpir>cij)ui\

passief. J.

(iu7n8Hif]\ Ml. kn. zacht voor het gevoel; week van

den grond.

(ncniz(iJiui\ KW. zva. ,-E?<j$r>A {Skr. lotj ana); ook de

hoeken van de oogen (G. Het wordt ook verklaard

door iZvruj?-).

trwknirn
:v kn. spoor, voetspoor, zooals van een wa-

gen en van een paard of buffel {vrg. asii cui hhji en
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asnavKKin). hti om av? rn hn a^i mi /i \ spr. — w a<st ihcii n\

het spoor van z<?£y volgen <?ƒ nagaan (y^. omnnx).

ru (ui hnijp kn . flauw van moed, spoedig den moed ver-

liezen, niets kunnen volhouden; flauw van karakter

(vrg. or}-<rLi'r)(hJ>thm/}).'

(rjih)nn(hj)amn\ kn. los , niet vast; van den schors ont-

bloot (van een boomstam) ; aan het publiek zich

laten zien (van een Vorst, die zich niet onzigt-

baar houdt). — 11 vn 71 -kh hnin\ iets van de schil of

schors ontdoen (vrg. on m on op ihrn i en on min hm (vin).

— (nKri<na3)(hm\ den schors van een boom afschil-

len, m on (hm (ïi £0) aai \ pass. — ri hpi<ri(hJi(hr>i (hn/j^ de

afgenomene schors; van de schil of schors ontdaan.

onaxizonajizhnyi\ kn.; ri mz »<}^idhmn\ iets in een ko-

ker, zooals van bamboe, met een stamper of iets

dergelijks stooten of dooreenstampen (vrg . on an ai ?o) z

hm n bij yi am ri ia z hmji ) . a^n om acnonhn m n rtizriaoiz

(hmj\ of bij verkorting axiri avizria<ji z hmjj\ een ver-

wensching of gemeen scheldwoord.

(tli (hj) asnjj en iei axithJi asnji\ kn. geschaafd, van den

huid (vrg. arm on tut asnjj en onarLioniKsiasiin).

o o
(TLiri(hj\asru)\ en (eioviyioji asnji\ zva. rjauiaiaci ihii^

rn <ru on ikji asnji en t&i on avi ni (hJ) asn n\ kn. geschaafd, van

huid, zoodat het vel er af is (vrg. rvi(hjiasnas vut

aiKjiasn/i en ïirvizaia-jizasn/i). — viri rLiaiaoi asn/j of

<?) on on tij) asnji\ naakt uitgekleed. — ii <e i on oji asn \

iemand naakt uitkleeden of uitschuddeu. van alle

kleêren berooven.

ai ,ru z ri a<n z asnji en (Enanarvtzfnchjizastiji of n Eizonaaz

asn/j\ opene blaren hebben of krijgen, geblakerd

worden (vrg. rntrwnajiasnji).

o a a
ooruzdJ) tim\ rui ri aui z ui asn \ en om ii m z (vn asn \ KW.

O O o / o/ 7 j •

zva. (un nn on ~7i on (hn /) en isifhntnhm\ (oat. lotji-

ta, gesproken; dlotjita, overdacht, wat men

overdenkt), uw ri ui z ma un nn cm on on \ bij zich zelf

denken of spreken.

rli\ of ibntna\ kn. I. veer aan de vleugels of staart

van een vogel, slagveêr, schacht (vrg. ajjruj\);

vleugel van insecten (volgens J. in de spreektaal

ook van vogels: vrg. cuiviaj)\); stekel van een ste-

kelvarken; spaak van een wiel. rvi nn (EjIm ur^fi\

O /
pauweveeren, hmruicEi -jnru)\ een veeren pen. tun

ii^crn ~m (isrcm Jn rui\ een lampestandaard met vleu-

gels (zijbladen) tot beschutting tegen den wind. —
azinjj\ en nmarw gelijk veeren of vleugels; bv. mn

vi on (hm z rÈi \ als hommelvleugels van kleur, in cm
'^ ( en ° n,

oji-\ als krekelvlerkjes zoo dun. — tm(Enaui\ sïag-

veêren beginnen te krijgen. — m ïvim cmns vleu-

gels of zijbladen van iets tot beschutting , bv. tegen

den wind.

II. uitzetting, uitdij ging, verwijding, uitrekking,

uitbreiding; uitleg, bv. van een stad (vrg. ajirvu).

— iei auu zich uitzetten, zich verwijden, wijder

worden ; rekken ; uitdijgen ; ook een trechtervormig

ineengedraaid strookje kokosblad, dat in het gaatje

van de oorlel gestoken wordt, als men geen oor-

knoppen draagt, om het gaatje groot te houden

(vrg. ajnaj}\). — uirui\ iets uitzetten, verwijden,

rekken, uitleggen, uitbreiden, bv. de grenzen van

een gebied. — an rui nn ri urn \ iets verwijden, maken

dat iets wijder wordt, rekt of uitzet.

xrv of dn xrv kn. draadje, scheutje, van iets dat lang

of dun is; streepje, smal strookje. (Kn.msi\ of m

q\ een draadje, enz. nn <&» asn -zA.(crp een enkel haar.

OS i \
n i yi ui (ko x.n (Lq\ een draad garen ook een heele

art agr\ iets dat

draad van een streng garen. (ajïrinizah\ twee bam-

boezen (vrg . ri rti z rimm ). onw z on ru ^ ojïi ari\ draad

vinden, voor spoor kunnen vinden, bij het opspo-

ren en navragen van vermist goed (vrg. a-nriaxiz

,ei Jn on on z (Enn bij ria.nz.Enn). - ariarp

lang en dun is, uit een bos trekken of lostrekken;

den draad (dwz. het spoor) van iets zoeken te krij-

O y Ci / tij i O
gen. anasiajnabr\ een plat woord voor eten. — n hm

im\ en hm(&(hma?i\ het gevoel van een voortgaand

gekriebel in of op het lichaam, zooals wanneer er

een klein beestje over kruipt (vrg. amiEna^^iasriji).

omijrnKq? overal gekriebel. — '}V^ kruipend vor-

deren (vrg. thmiens).

aui\ ook nn \ kw. geheel, het geheel, alles, alle; ge-

heel als , gelijk. iu mn \ alle. avi o nn (of aui nn) rvi

<uui\ het geheel van de brief (al wat ik te schrijven

zie
o/ Q„

en onn an >heb), nn axi axi ^ even als. trettm^

ben. — (Ki aïi \ KN., anni\ kw., het geheel, alles,

gezamentlijk, alle. (KorLiniajihnini\ alle zaken.

rj),rvinnaji((ij)hm^hnM(hn/i\ het geheele onderzoek.

o/ oS o/ o/— hmnrv)\ zva. rrviw \(Ki<hmm,i\ en (ki hm rvi om

o/
<rui\ kn. het geheel, alles zonder onderscheid. —
in\ of una:i\ gelijken, i/» vnonojtap^ geheel als.

— asinnrihm\ of (mavmnrihm\ om iets zich niet

bekommeren; iets, zooals goeden raad, in den
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wind slaan, zva. x~i(uiei\ en run (ei r> xn xxi ^m -q aai \\

hi\ of lunmp KW. zva. itoo (vrg. ajurta). kn. een

klein soort van aardworm {vrg. (W).top. en ajiiiuis).

— nm/nji\ zie boven. — ma ara \ zie heneden.

riixi\ 1. kn. uitgespreid, bv. va?i rijst, peper of ta-

bak , om te laten droogen. 2. K. , zie ariaruzw —
aHnrti\ kn. iets uitspreiden of uiteenleggen; iets

verspreiden (zva. ixiasn Mn^iirj xai\). xn -n rxi asn ojii

xxïim n ip i una s spr. — xn rt xi \ KW. effen , vlak
;

gelijke grond. kn. sawahveld, nadat het voor de

tweede maal geploegd is, eggen, om het voor het

in den grond leggen van het zaad en de beplanting

gereed te maken. — xixrir/rxi\ het uitspreiden. —
cu xn ri trwn aaji\ iets om er op, in of mèê uit te

spreiden.

r/axiz\ of xri tn axi i \ N. , nriarui\ of asn rj rrvi \ K. , noord

,

het noorden, noordelijk. nix^rix7iriixn\ naam van

een gemalin van Daniswara. xjirirhiznx\ of a^i

rjii_izr)ni\ de noordkant, of aan de noordkant,

van...; henoorden. •— xnnriiz\ a~)onixi\ naar het

noorden gaan. — xaxnriaxiz\ ajixnrirui\ wat naar

het noorden gaat, het noordwaarts gelegene. — xi

xnriaxiz ieji x~i«nn noordwaarts gaan , noordwaarts.

— xnrjiXflzn^Y)Mn\ of (El x~i ri ixiz ni on aai \ en n

rj n.

i

t> un aaia of cf.i x~i rj ixim xn aa/X tets naar het

noorden, of noordwaarts, verplaatsen, wenden,

brengen, schuiven, enz.— uniiaxiznn mj\ aan on trui

iiaaji\ ten noorden gelegen, zich in het noorden

/ O
11 0X1 Z OJI (Hlfj \ OOI (UI 171 Xj

(hi/j\ te veel noordwaarts.
^

T a O
irui^n\ 1. n., *-m?\KW., iki un asnji\ K., orm^ KI.,

pijnlijk aangedaan, ongesteld, ziek, krank; pijnlijke

aandoening, pijn, ongesteldheid, ziekte, zeer, on-

gemak; leed; pijn hebben; ziek of ongesteld

zijn. (rwnamari\ tandpijn, kiespijn, rui -n xn asn

\

hartzeer, ergernis, leed; gekrenkt, geërgerd, zich

ontevreden gevoelen. (ei oxi nmn\ mee ongemakken

lijden, deelen.in de ongemakken met iemand. 1x1

nq,unnjuj\ po'ét. van aandoening weenen. — ixmi

ni nis en aai 1x111 axi-n\ kn. bitter, zooals in bit-

ter schreijen; bitter gegriefd. — n n 1 zm rxi <->i

\

rn(K)it mi asn ^aooi asn n\ ziek of ongesteld. — 1x1 1x1

T7\ tui a-Ji aai asnjj\ een ongesteldheid of ziekte, in

den ruimsten zin van het woord, ongemak, pijn en

m

, • 1 O / Cl /
bevinden. — aaiaji xniiaxiz oji aan\ run oji xn 11 ixi xi

, o n o
smart. — xn ruines KW., xnrwn^ N. , mm aan urn

asn/i^K., kwellen. — xnnnxn\ xnnunasn\ ajnarrxaiq

a.n \ iemand pijn of leed aandoen; iemand pijnigen;

iemand ziek maken; schadelijk voor de gezondheid,

ongezond; ook de barensweeën hebben, in barens-

nood zijn. xn T7 aaiun <oi a<njj s zich zelf kastijden, un

ixmixn.p KN. ongesteld geworden zijn; pijn lijden;

in een pijnlijken ftreurigen) toestand verkeeren. —
o O

<?rjm (ini ~m <r> un n imi ihrn asniai cmjj \
. O

tuncrn-n ^xm

r iemand ziek maken, ziek doen zijn; ziekte,

pijn of leed veroorzaken of veroorzakend, annruun

tnunxTi asn\ hartzeer, ergernis of leed veroorzaken,

krenken, deren, ergeren, ontevreden maken. — trui

(Emi\ of qïm\ poet. zeer doen, pijn aandoen,

ziekte veroorzaken

in

rui 1x1 ni 1-
(hojl of x^ixim^

o /. O o
,

en (ki unxpuKifl of (ki (ko xm xvi on /i\ een arrestant;

een gevangene; gevangenschap, rui xji tui xii (Kiarn asn

a-nn\ uit het arrest ontslagen. — rui nn ari anjj of

(ui rxi ni pi Min \ en (1^1 am <isn (ha/j of (x<i (xi ctrn asn aan

\

ziekelijk, aan ziekten of ongemakken lijdend. — oji

a-.i(H7iamxnfi of rjun (of asn oa.1) ajiMtHriasn(Hyi\

wa. arm rti ni oan of (xsi cui aai asn anjj

\

x 1/1 of vi xv z (Ei
f (of 7ii a/w ) oji xji aai asn on n\ zie-

kenhuis, gasthuis. — ajia~i-n\ ajiaanaaiasnjis plaat-

selijke ziekte; kwaadstoker; toovenaar. M^wasn
? ji 1, 11 1 > schurftziekte. xaaajixai asn ~ji aa m/)\ koort-

sen, als plaatselijke ziekte, cm <rn (iji crn ru (mx/j itai asn/j\

een aartsdeugeniet. — oji 1x1 t>\ oji (xo aai asn n\ pij-

niging, foltering.— !Eirunn\ (in de spreektaal ook

(Eiai\) en (ei (xi aai asnji\ iemand pijnigen, folteren,

mishandelen. ^10 xn rxi

•

ik 1 ixn asn \ meervoud.

pass. w

II. axini\ of beter (tot onderscheiding van I.)

<nT)\ KW. zva. iann\ (OJKUfiaaji of aaiaajj\\ \ni

rixaaani\ kn. mejufvrouw, titel van dochters van

achterkleinkinderen van den Vorst, zoolang zij on-

gehuwd zij'n , en die, als zij gehuwd zijn, nir/axi

xnriMUMiji, of, als zij met een prins of hoog amb-

tenaar huwen, nnriaxiaa -jnaAJj;, genoemd worden.

(najnzxamn\ of ri xrrn aai <~n\ juffer, betiteling van

een fatsoenlijk meisje, dat niet van vorstelijke af-

komst is, zooals de ongehuwde dochter van een

ambtenaar of koopman. (Het staat gelijk met am

cm xi n van jonges). Zoo ook wtitiw \oj xrrn aai

niunaji\ een benaming van de opium (ui (Eaxnaan)

in de spreektaal. *nm aai cnn asnji\ naam van een
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bloem. orn nn miw rn n {voor arvt^nitrnajiaxtaon) N.,

en door misverstand (M<mi<isn(uiaan\K., een geweer,

waarvan de lade niet zoo lang is als de loop, een

karabijn; een jagtgeweer roet enkelen loop. {eig.

een ontbloote juffer). — nnmim/i of irmnmi^ een

door meisjes in reijen nitgevoerde dans. nnnnnnm

n<in\ in reijen tegenover elkander dansende meis-

jes. — fci irmn irmn\ een meisje dat den ouderdom

bereikt heeft, om als bijzit aangenomen te kunnen

worden.

° -i

(rrinn^ 1. KW. zva. <njiicn\ iiiEiinis en (Lfl/i/ww —
2. N. , rri (hnrr> q\ k., vloeibaar zijn {eig. loopen),

van soldeersel (tuiiasn\). irinn\ KN. , >"L7fl£?

[Hi,i\ KD., spoor van vermist goed {vrg. ruiaJKtrna).

rn tijm ? <n rt? ? mnn\ spoor vinden. — ?7?<"n\ hm
<Kin\ iets of iemand opsporen, op het spoor zoeken

te komen, opzoeken. — wnnmun ^mnriitrn\ en rn

(ei mri nn mi ^m nn mi \ met iets op den loop gaan,

voor: goed, dat men van een ander heeft, voor zich

houden en niet terug geven. — irwnniaajj\ sleuf,

geul, greppel, voor, in den grond {vrg. unantruiiyq

(m/j); ook zva. vm 77 rtim n^ en een gracht om een

vesting. — rn(rinnrn\ iu of voor iets een sleuf,

geul of voor maken ; iets inploegen met een ploeg-

schaaf.

(rtinn^KN. middel tegen verzuring van de ^\rirh)aan
,

zooals spaanders van nangkahout en kali-water

,

dat in den bamboekoker gedaan wordt, waarin de

rn n nn (m/j wordt opgevangen. — fmvt^mitns bij

de legen, wanneer die tot suiker gekookt wordt,

irrinn doen, ïoaartoe zekere bladen gebruikt V)orden

{Vrg. .7 77 77777 77 17577 ? 7,7 \ ).

arir)nn\ L. KW. zva. asn (V) (koa\ — 2. K., zie rjimz

(hD?\\ — (lw an in nn \ of (ei rn 77 11 > KW. zva. m rn

O J,
c

7. 7 ^r*\ Of rn 77 om 1 xz\ v

<m<-n kn. het water, waarin de rauwe rijst gewasschen

is {dat gebruikt wordt om haar of veeren spoedig

te doen groeijen).

(Winn\ of nnnn\ KW. zva. mnno\ of nnnn >\\ — .77.-?

000 j. o o a a o o o - o
*~n rn nn- of tit)T7T7\ en gew. irinn rrinn- Oj nn

nnnnnn\ liet geluid dat men maakt om een zuige-

a o a o
ling in slaap te stissen: suze-suze! — rrmnmnn

of irnnnnnnn\ een kindje met dat geluid in slaap

sussen {vrg. nn rrurritn <nurn \).

irrinn\Ts., <mj£i\k., wat voor iets anders in de plaats

gesteld, gegeven of gekregen wordt; in de plaats

van, in ruil met, tot vergoeding van iets anders;

restitutie; wisselen, ruilen, rri nn ri nm i\ van

plaats wisselen, zoodat de eene komt te staan,

waar de andere gestaan heeft ; op een ander stuk

papier overschrijven. trim ,rr(isii\ briefwisselen

,

over en weer elkander brieven zenden. truMiuiiasnt.

00 asii zomi rn e 1 \ met elkander van brief en naam-
' Cd

teekening wisselen, malkander over en weer stuk-

ken toezenden tot wederzijdsche onderteekening. arui

nn n in?r> ?i? »<i/n icn (ei rei m /i\ lijfstraf {van den ge-

daagde) tot vergoeding {van zijn niet verkregen

geldelijke praetensie)\vi]gen. rn ei 'ei rrinn nm\ gij

zult het met uw leven vergoeden {bv. als gij den

gevangene ontsnappen laat), iri nnra rn\ op een

anderen dag. nrinny.vn .mi r .77.7^ hnmn .^? ,i\ van speer

en ponjaard wisselen {met zijn tegenpartij in een

gevecht). — nrmn innn\ rrnhn Mog\ telkens over

en weer verwisselen, bv. van zitplaats. —
]

inV>

<p<7£\ voor iets iets anders in de plaats stellen of

/ Q O O. X , ,

geven. Einnnrri'tnnnrvrniEj/hnjs door mijn leven

Do Q ,
er voor te geven. — rn>ninn\ '^W^l^ o/ n wi nn\

en rnirt>(hn\ ymnnx of r}rm!hn\ verkeerd; in de

war ziin of raken; zich vergissen. 'hmnnrmnn\ hm

rihmrn- verkeerd en in de war. — (ininnmthn^ nn

ijro?rn\ iets verwisselen, verruilen, voor iets iets

anders of een ander geven; iets vergoeden, restitue-

i 7} rjnm xnj)\ zva. vm 77 n j nn mi 1 cm77 71 ) 77 (IJ) l CHlJi

{zie boven). — mtnnw hm ^77 77 arn \ rn-nor?

O
'V ' '^

7:7? 7,7 i\ iets in de plaats stellen of geven voor iets

anders ; met iets verwisselen of vergoeden. — <n,i

. o o .

rnnnz.vnn of rcrm on nn ?m /j\ en iriri/hmorijj of rn

ntrjhmmp wat voor iets anders in plaats gege-

ven wordt, wat tot verwisseling dient, een ander in

de plaats; vergoeding, schadeloosstelling; met een

ander of met elkander wisselen of ruilen. — 11 71?

e«m\kn. onafgebroken, de {of het) een na den an-

der, op elkander volgen. — ^?<t/7\ hetz.

7^ 1. kn de eerste ontginners of bewoners van

een dorp of plaats; de voorzaten. 2. Ml. en kn.

a o /
zva. 77 7/7? ^7 w — ?17 77?T7\KN. zva. rtortirijw \

\(in-nrmrjrLjnn\ als afstammeling van den stich-

ter het regt van opvolging hebben in een rijk. —
rnnn\ en gevi. i~)(rt]nn\ iets, zooals de geicoonte

of levenswijze of het gedrag van anderen of van
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zijn ouders of voorouders , opvolgen of naleven.

n/n-j\ 1. N., cun (Li 77 im mjj\ K., zoeken, van Heine

voorwerpen , als naalden, duiten, bloemen en "kre-

kels {vrg. iri-iy\). 2. KW. zva. vui oaji ajins zachte,

smachtende blik. 3. kw. fijn, zuiver, of blinkend,

gepolijst, van goud. 4. kw. losmaken, ontbinden,

ontblooten. G. — ixTninini\ 1. kn. zva. ici^nxu

mw 2. N. , :i_77iL7 >7,M2 ^?~77<tv7 77 to? k? j K., bij deze

of gene iets zoeken te krijgen. 77 mi? 77 77/77 Ifnivi ui

3^11 asn 77 T77 ? 77 xi 1 ixj -77 ir1 ni \ spr

1. N., xq (untm,'Ki^ii\ K., ergens iets zoeken, of

naar iets zoeken. 2. kn. goud of zilver zuiveren,

louteren.

77 .77 j r>m \ kn. ; 77 77 ; 77 ^1 77 77.; 77 ni \ naam van een ga-

melanmelodie. — n rxmixi ?xi n -n gluipend, glui-

perig (vrg. 77 7.7 'i TJ - ).

77 ixn nn\ KW. naam van een soort van kleine strijd-

knods (<mfto\).

rnxxmi^iz^ zie bij rn nitw

nxi^i?\ 1. kn. spoor van iets dat verloren is {vrg.

TLi r-n\). 2. k\v. ixina?, mmi\ <w«t)^\ en tvi ixi ?\

zva. ojnajinojcizo^nn {vrg. njL'rl^)l ook nnm^\ zva.

1. kn. in menigte
00 oom^N en n^toJi wn

}p
ni

te vinden, overal liggen, zooals visch of vruchten

op de markt. 2. K., zie bij ixiii>\\ — tuiasiïKn

nanri^\ overal verstrooid en verspreid liggen, van

Meeren, die niet behoorlijk bij elkander gehouden

vjorden. — ixiii^xv xnp wat overal verspreid ligt,

vuil, vuilnis, zooals bladen, stroo , afgevallen bla-

den die op het water drijven, afval dat vjegge-

gooid wordt, enz.; ook iemand die geen vaste woon-

plaats heeft , een scb ooij er. e / xnxa^i ti xji 77 70 n 1

ni?nm snn allerlei vuiligheid (dingen die geen

menschenvoedsel zijn) eten. — tmxxiii^iun ariji\ on-

verzorgd, onverpleegd, verlaten, verwaarloosd, ver-

onachtzaamd, van personen en zaken. 77 xj) i urn -n <>

tunanji\ een schooijer, landlooper.

trui nn ^

\

kn. inschenken; iets, zooals wijn of thee, in-

schenken; iets, daar wijn of andere drank inge-

schonken en uitgedronken wordt, drinkbeker, kop-

je, glas. — .u7-n<>rt_7?\ iemand inschenken;
fig.

iemand met een wapen een wond toebrengen, fctaïi

o o o . .

fpipi^n > xtim p spr. — wt)^ (tn tmn \ ingeschonken

.

ivnmq\ p 11 ?\ kd . , zie bij 777 11 ?\\

cruni{\ of ^n 07 <? \ kn. zacht, bv. zacht spreken ; zacht-

jes, langzaam, bedaard; en zva 77 11 ; 77 07 ^ \ of

^-7T7^-7->^\ (grondv. mq\ en vrg. ixi^i\). — ici

nn^(un\ iemand zacht, langzaam, bedaard aan-

spreken.

7t?-7i^\ kn. hoofd, chef, van ieder die over anderen

gesteld is (vrg. xtixcixos en xmhmrvïn^). xxim^

l&rnrzi 3<yt\ een hoofd van de opstandelingen. 1x1 tij

iLniMuiM
(p een hoofd van de kettinggangers.

rrxi nn ^ rn ia !ki \ dorpshoofd, hoofd over eenige dor-

pen, met den titel van demang of een minderen

titel (zooals unr^uw Vrg. cl,i ihiïcm\). ix^ini^xoi

E7 Jn\ kampoeugshoofd op een nagara. rhi^i^asn

rjxrmia^ rxi t),? im rjxm nxmx of ixi 11 % mt osw % \

wordt het hoofd genoemd van de landerijen, die

hij als ambtenaar van den Vorst in leen heeft (tot

onderscheiding van de hoofden op de landerijen),

n 1
-77 > 77 xx xn hi

1
en rxi ni ? <xrn rj rxi ? xn/j\ benaming-

en van tivee hoofden van panakawans in de kra-

ton. —
Ji]

nT' iemand zijn hoofd noemen, als zijn

hoofd erkennen of gehoorzamen. — (X7\^n?(xm\ over

anderen als loerah het gezag hebben of voeren.

n}~>]'
s

- of "n^n^ 1. kn. zacht van aard, van voor-

komen, ook van iemands stem (vrg. xxini?\); een

zacht voorkomen hebben. 2. kw. zva. ricrmnoaxi

xjnny of J3 xjm?^ poet., xnnn^s kd., iets of

iemand opzoeken, opsporen.

7i?7p->?,>\ ^7)? ?
\ of^ri^nm?\ zie bij fnjj-n?\\

nxxxirini?\ of o^n-nni^ kn. langzaam, bedaard,

traag (vrg. ^xi-n^N en (xji -nm ^\) ; nalaten om iets

op het oogenblik te doen, er tusschenbeiden mee

poozen; rusten, van een ambtenaar, die op het

oogenblik niet in werkelijke dienst is; ook zva.

7irx)-n-nxnp poozen, stilhouden om te toeven.

r)X.ii2nirr)xx)rnni?rnrxinnni?\ zonder poozen. —
onx7irnna^(i/n\ zva. x:mn>xr)\ iemand "beiaard, aan-

spreken; en een ambtenaar zijn ontslag geven. ,7yt7

77 7X7 ?7 rn ? t_?7 (Hi *x) xii (hi ~Ti (E/i osnji\ eervol ontslagen

worden. — ti xti -n nq ^ mn rn run \ iets vertragen, zoo -

dat het niet voortgezet wordt; iets laten rusten of

liggen. — 77 ?! tvi T7^ rn r7_?77 na ^ tuin !hij^ allengs , al-

lengskens (vrg. (Kixirxiiasii^ATi.rxiiasixi).— ihiirj xxi

xiti nxmnrin-* te langzaam, met te veel tusschenpoo-

zen. — (Li t) trxi 7T 11 ? xjri on ,n\ zva. (Li^,rt7rjnixfiarin\

fncrhiz^i^\ KW. zva. rnrruiiiuiiw
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ox)momo\

irxion en ox,ian\ poet. en in de spreektaal, kn.

zva. vn xo 11 xa r? on \ en ri oji -n os: \ {waarschijnlijk

a/
van 1x1 \).

oximoni\ zie lij rx,im\ II. — oviiximonn of <ar

;inn'n\ zie hij ixim\ I.

ru ?ƒ mano\ zie bij rxim

w

oxioimzonj ook miim?, mn . kn. vliegende witte

mier, het vliegend insect , dat uit liet masker van !

een m om ajijt voortkomt {vrg. (kjjoxi\)

a t .. o
axioimzon^ zie bij ovirn^

oirxioim onn^ ook oim7imonj)\ N., rt om dn run\ K

toeven, vertoeven, verwijlen, poozen, verpoozen,

rusten, pleisteren, ophouden, stilhouden {vrg. m
ajutij <h ijl en nnruioom{\). — -n xa^m^\ oi xa on n ) \

ergens gaan toeven of pleisteren; met iets ophou-

den, uitscheiden; iets neerleggen, laten rusten;

met iemand uitscheiden, hem zijn ontslag geven

{vrg. (Eioimon\). — r) ai -nm on oi xm \ -nm on n i om

aan\ iets of iemand doen of laten ophouden of

uitscheiden, opheffen . outslaau. — nnn/tiiiij

o o
om ^^ xoi

O

naonn\ (wnornopaiJUHTn plaats om te vertoeven of

waar iemand vertoeft; rustplaats, pleisterplaats.

a/ a» . o/
ortnoa zie oi.ionw

Q/ Q„ . , .. Q/
rxnnrw 2ï£ oz; ,n.;\\

oximomi\ kn.; mnnoaui\ iets of iemand langs den

grond slepen, sleuren, voorttrekken, voortslepen

{vrg. ii m~mo\ ri-cin rim xa o nn oJh oi nrn oi na aja,o).

Zoo ook ? ? ixi m tan i>

rximom^KN. rij, zooals van huizen, hoornen of tan-

den; regel, zooals een regel schrift {vrg. tpnaonyj

en mimornjj)', gestreept {vrg. oxim xn o) ; oo£ een

soort van zalf of blanketsel , waarmee het voorhoofd

van jonge meisjes bestreken wordt. 0^.0 oxi ni xn i\

een rij, gelid, regel, osh\am otli ^Aox,ona om n op of in

dezelfde rij. rxim ommom n\ in of met regte lijnen;

regelmatig, regelmatigheid. — xim om oi hoi \ van

dingen, zooals stoelen, een rij maken, ze op een

rij zetten. — oximomonf>\ op rijen of regels; op

één rij met iets anders staan.

x?imomji\ kn. naam van een hoorn met ronde vruch-

ten, waarvan de schil hij het wasschen tot zeep

gehruikt wordt: zeepkruid.

agrn_oomn\ 1. zva. (xamomn\ — 2. kn. gedwee; on-

derdanig {vrg. agr(E.t^\). — iiajiomos zva. aim

^Z^T
— fa oji om aji omn\ een trillend en bevend ge-

luid met de stembanden maken, wegens pijn of we-

gens nauwelijks bedwongene woede.

orhomomj; kn. een zijdelingsche gluipende blik {vrg.

oxim\). — rimomo gluipen; met op zijde ge-

trokkene oogen naar iets of iemand zien; een zij-

delingsche blik slaan of werpen op iets of iemand.

tmmomjy het gluipen van iemand, om na om ,?

ji\ regts en links met op zijde gedraaide

oogen gluipen. — pnaonia\ gluipend, van de

oogen.— ram imn ram omo\ regts en links gluipend.

i?ipi,j.T)y|\KN. gestreept (met smalle strepen; vrg. txi

o o. .

na imo \ oi7X,ioim omjj \ oi rxi z oim om o en rxo na \) ;

gestreept lijnwaad {waarvan veel met verschillende

benamingen onderscheidene soorten zijn, zooals

o'O o o C ' N .

n j rnxoi ixj ixi ei\ ixj m tm xa i\ enz.); met stre-

pen, spikkels, van de kleur van hoenders {waarvan

ook veel soorten, zooals oximom ~/nxrii\ rtjm

am^r)Vi\ ?1)tim)^im)?i)i\ .n_i mom nm\ enz.).

ri n i-n mom o\ kn. een smeerstreep, gesmeerde' streep;

smeersel op het voorhoofd tot geneesmiddel van

hoofdpijn {vrg. ri m ? rim hoi i en 7irLioim\). —
rn iam im oim oni \ met strepen besmeren.

oi ii noimomnx kn. groffe streep {vrg. oximomo en

oi ixi2iim\). n ui Ti on t oim om n\ de gestreepte tij-

ger, koningstijger {in onderscheiding van de noa

<m ion ii i o dep anter) . Timzorimoi omzoom min met

groffe strepen.

ixi ->i va i\ kn. 1. gezakt, afgenomen, verminderd, af-

gespoeld; verbleekt, van het waas van iemands

aangezigt {vrg. iximva/j\ r? ixizoimzonn eniKoan\).

2. kuren of lelijke gewoonten hebben. — orximoja

oa i\KW. zva. a~aojaoao\ 11 rx. zoimzia ono\ o^io^ma

on o en ;l7?«j\\kn. kuren, lelijke gewoonten, hebbe-

lijkheden of streken , zva. mm (U) on /i\

ovinionji of oximo5i^/i\ kn. weggezakt, afgezakt, af-

gedreven, zooals van regenwolken; afzakken, af-

drijven; afspoelen, wegspoelen, wegstroomen, hv.

door den stroom of regen; afzakken, vanvlugtende

troepen; verbleekt, van den glans van iemands

gelaat {vrg. oximvi/)\ iioxizoina2onji\ en ru.io^).

-— ii m oa o of p ^i xai i \ kw. zva. xi orui *n oo om w

kn. iets gaan wegwerpen, weggooijen, hv. in de ri-

vier; ook voor verbannen.

/n ?! ; n ai a^a j\KN. schij n ,
glans; hl\k{zva. ia ? ti? \ au ojno\

en oxi m\ ). •— oji ri oxioim iao of n o ri na ajao\ ziehen.
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ntnAtvtTi2nxin\ kx. afzakken, wegzakken; ^. afzak-

ken, ziek terugtrekken, terugdeinzen, de wijk ne-

men (»yy. iuiitii). — n«nz<nnmaan\ iets afne-

men, zooals het eten na de maaltijd, de Jcajon van

het scherm; iemand doen dalen in rang of aanzien,

degraderen; om een afgelegd Meedingstuk van

iemand vragen, uu ii ie)_ rini_ iic>/i\ afgezakt, bv.

van iets daar men op zit, en van een Meed, door-

dat het van het lijf naar beneden getrokken wordt;

gezakt, gedaald, in rang of aanzien.— rïemim'm

na n un \ iets doen wegzakken ; liet overgeschoten

eten of een afgelegd kleediugstuk aan zijn bedien-

den of anderen geven ; iemand doen dalen in rang

of aanzien. — oiiEiiriinopirinx met zijn velen

afzakken, de wijk nemen; afval, overgeschoten eten

(vrg. ,k>.?o\ .^]K)*nji); afgelegd kleediugstuk. —

II
oi xj) ion nzxn^ het glijdend afzakken, naar bene-

den zakken of glijden. — n Eizrindoxijx glijdend

afzakken, naar beneden glijden; afioopen, van een

schip van een helling ; dalen, van iemands rang

;

uitzakken, van de baarmoeder ; afzakken, afdein-

zeu, zich terugtrekken, uit de voeten maken {vrg.

n (Ei i tn mi oxi ,i) ; iets naar beneden aftrekken, neêr-

trekken, tum v ei? iiin i,i n\ afkomen te glijden of

zakken ; uitgezakt raken , enz.— ri eummiantn i\ii \

iets aftrekken, aan iets trekken, zoodat het afzakt

of afglijdt; iels doen neêrglijden, laten afioopen,

uit doen zakken; doen aftrekken.

'rhi-na^yj\ zie trwrioxta

on ctx.1 nrt 05)1,1 of il tï ij asnjj \ zva . ui r) l n ni asnn \ J.

arwn^iji of t)t).wi\ 1. kw. streelende aandoening;

genot, ook mingenot; bekoorlijk schoon; (ook ge-

sluip. G.), en zva. (mrnnrn<ui\ en un Èiw 2. kn.

streelend door harmonie en melodie, van muziek en

zang; harmonisch, melodieus, ei lEi^mi^yix spr.

—
\]
inr)(K1jp een muziekinstrument of muziekin-

strumenten stemmen (zva. ei osii <eii ,i) ; de toon van

de stem op de behoorlijke hoogte brengen; dingen

met elkander in harmonie brengen of schikken,

smaakvol inrigten of regelen ; iets naar iets anders

beoordeelen of beschouwen, zoodat het daarmee in

overeenstemming is (met volgend bj__\cn\). ornawr.

3,
^ijj\ pass. afn arwn oji ^Ainrï\ beoordeeld naar, i

overeenstemming met (kiiil-ki^s zie boven), i<cï

n^ji\ kw. fraai maken, verfraaijen. — rvi

(M/j\KN. gestemd, van de toon van een muziekin-

strument; op de juiste hoogte gebracht, van de

stem bij het zingen; uitgeschoten, door uitschieting

van het slechte uit het goede , bv. van sirihtakjes

of vellen papier ; verbeterde meeniug. — ojiteiii

(Kl^iKl^ ZVa. Kïl(KJ)<L11hlJl\ \0E1 EH (of (E13f>) (E,l

rwnaji^Aonn^ sluipende heengaan of zich ver-

wijderen.

o o
<njtnn(Mjr\ kw. zva. iEihii\ maiBiarn\ en ctwtiw

kx. goed van de hand gaan, gewild zijn, goeden

aftrek hebbeu, van waren (vrg. 0511 hiktij) ; ook wel

fig., bv. van een danseres. <rwrri^jtfnaxiz<n^a\ veel

aftrek vinden. — je) (EinnKip kw. zva. na siarnw

— ei ri-ï> ki^~i.(hi/]\ middel (kunst oftoovermiddeï)

om zijn waren gewild te maken.

• O CY
rr>i_ii.i] K., Zie OJriEQW

nji^nojin of hikkji/jmi'S. zacht, van een zacht wind-

je of zacht regentje (vrg. mm^ oj)ihoj)j^ en \am

ti Kii). <unax- gnnri aj.n\ zacht regentje, en bena-

ming van een soort van batiksel.

rti-riK!,! of nn-n^ijj\ kx. fijn en wel gevormd, zon-

der bogteu en bulten, van iets dat min of meer

lang en rond is, zoools een arm of geheele lich-

aamsgestalte , een piekstok, enz. (vrg. cuncrLiaJi^ en

o
1 asii o:ri -n (mji \

(kq^*(kij1\ zie

.11111.11 1.). i_n uu run-i mj>\ zva.

o O o— hu ei ni ii i_i^i mij en Ml (Efl

UllEHJIJ^J

ri ie) ii ii i^ifi \ kn. schuinsch, schuins afbellend; niet

in ernst, niet regt gemeend; in schijn, alleen voor

het oog, ,Èi ii iEiriii.^iji\ gevecht voor den schijn.

ei hi Èiii te) <ri ii r.ii\ al vechtende retireren.

ie)iiiie)^i\ kx. laveu-O
iei n^i isii \ amuy', en

O 7 ÏK) ^* I

«57i \ rE)n rta gui . en y\)n >7 ._.

del; lavendelkruid.

o/ o O O
tru.-u) KW. zva. ri eii . Ein ui /j\ jji[xci\ (qajmiriasnasn

.EE1 en lEiuiii vn,i\ kx. zich er niet aan houden , niet

nakomen. — ru vi hn -~n ij hii \ iets, zooals een be-

lofte of raadgeving , niet nakomen, veronachtza-

am
men, in den wind slaan (vrg. xrim oi mi \)

.

. O
he)m ei i^i en ariah n esi ui \ zie iei k? -ki osri \\

rv.ni(uia\ kx. 1. zva. jutj*^ — 2. vaart, snelle

loop, snelle vlugt; snel voorbij schieten, van een

lichtstraal of flikkering ; vlugtig of eenigzins blijk-

baar, van iets dat maar vlugtig vernomen of be-

grepen wordt; eenigzins blijkbare overeenkomst,

schijn of schaduw van gelijkenis; (schuw; schuwen.
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G. ; de snee , het dunner gedeelte van een snijdend

werktuig. J.). — asmaaj\n\ naar beneden strijken,

bv. van een vogel; naar beneden hellen , in het

westen dalen, van de zon. — amnr>ojin\ zva. ajiru

^(wjl een "kleine vliegende, of liever, zwevende en

de boomen bewonende hagedis, met vliezen tus-

schen de voor- en achterpooten aan het lijf, ge-

streept van kleur (vrg. aan ai crrm \). — (cini oji-~j1\

aan een wapentuig een snee maken, m *rt oji ~ji <eq

<npi^ er weer een snee aan maken. J. — xrmi

chi-^in<hi7\ iets doen voortschieten; een pijl afschie-

ten; iemand de weg wijzen {zva. fcii-1 % (un ai wm \)

;

iemand aandienen, aanmelden {vrg. iW aa nnoi aai \).

— avmi aji~iaaj\ 1. aandieniug, bv. asn aa —i ii~i -ai

(ui~itmj]\ zonder aandiening, zonder zich te laten

aandienen. 2. KI. van ,C7? cm aaia\ 3. ru <~n xjI ~i aar. of

fTLinnui^KHi/pK^. bevangen door opstijgende koude,

bv. door lang met de voeten in koud water te

staan, zooals op de sawahs. J. Vrg. aan (eji <n/iwn

oji rut nri (ui ^i aan \ aandiener , aanmel-

der; de persoon die een boodschap aanneemt en aan

zijn heer overbrengt.

azraji tuin of (ui a-,1 (Lijp zie agixjixniji\

Q O . O O f") O
aui T7 ajiji of nn ni xjiji \ KW. zva. (nnsmon iui 2\ cmiEfl-~i

iijji en nK&i^iirujpKix. stomp, bot, of een weinig

schaardig, van een mes; beginnen te verminderen,

bv. van iemands moed, gunst of drift ; nauwkeurig

nagaan, nauwkeurig zijn bij het zoeken of uitzoe-

ken. —
.

nauwkeurig uitzoeken.

O
.157} Hl I

.15^ C/i

kjm ,lï _j \ iets , zooals koffieboonen

.

»j.7Xï2 77oi2,7J?
/
i\kn. listig, valsch; misleidiug door list

O.
aauai naturi nu{vrg. iKi)ixn\ en cu\ n icn aai \ )

a-,ij\ door listige misleiding in den strik raken. -

kt? ai ruiz ai nm ojyi\ beetgenomen worden, zich laten

foppen of meenemen, als men, door naar het op-

hemelen van een koopwaar te luisteren, er te veel

voor gaat bieden. — nffiz<n'-nzaji^ji<naan\ iemand

lagen leggen, iemand in een valstrik brengen, door

list misleiden. — <ut<n%pz<nnmajiji\ het leggen van

lagen, misleiding door list. — miruz<nniz(ui~Jiafin\

laag, valstrik; listige misleiding.

(naiiainaajhiaaji\ zie bij ïinnqw (ui ri ax,i r> ni om aan bij

<rj .1u ai t? ^ \

(ayaji (&yj , zie bij oji t&ij}\

ar\jinr)amn\ kn.; xnnrtcnijs ergens naar toetrekken

of optrekken , van velen {vrg. armm aayi en auj -n

myj).

,rL; 7
7(°Z2/?

N KN ' ^ sPoor van ^s (°f iema>nd) dat {of

die) ai verder en verder getrokken is; het al ver-

der en verder trekken, bv. van troepen {vrg. awni

oTTy? en aajinricmji). —
!»i

7
'7
7
a
7V?

N a^ verder en ver-

der trekken; al verder blijven voortgaan.

arvimnm^ kw. zva. xsr
}j

nl
]

c,^yi x — <rL] t&ino cmji\ KN.

zva. OQ^tGnjI of (Enasnnrtasnn^ en voorspoedig zijn,

goed geluk of succes hebben, bv. met verkoopen. —
(U?T)or)y?\KN. opschuiven; het vee, dat wat ver van

huis weidt, in den namiddag telkens wat nader bij

huis drijven. J.

<nj^irm^ kn. ; ^X^l^V)^ uittrekken, optrekken, te

velde trekken, van velen; een expeditie doen; ook

trekken naar een plaats waar een wedstrijd plaats

heeft, zooals een wedstrijd van boogschutters of

een hanegevecht {vrg. oruiniarna en rhi-namjj). —
} L

> t? on \ tegen een vijand of vijandelijke plaats

optrekken; naar een wedstrijd trekken. — M^li

nrn(nafoi\ te velde laten trekken of tegen een vij-

and uitzenden. — n,7tBj-nam/i\ optrekken. — cui

«p-?Tj cm/i \ het optrekken; veldtogt, expeditie.

(narutarinncmjis kn. het geluid van iets dat over den

grond of in een sponning schuift; inclinatie {eig.

opsch inving) van de zon naar het zuiden of noor-

den; afwijking, overhelling {vrg. aunuria en aria lii

nn^znmn). — ai x:i ai ni cm a \ iets van een hellend

vlak afschuiven; iemand degraderen, in een lage-

ren rang plaatsen; declineren naar het zuiden of

noorden, van de zon. — ai op ai nr,cni\i aai \ iets in

een sponning of gleuf laten schuiven; iets open,

digt of neêrschuiven , of laten schuiven of glijden.

—. riruaniamaaji\ schuifplank, schuiflat, schuif-

roede , al wat in en uit , of waarop , iets geschoven

wordt {vrg. ai r^nariniz cm aaji). arm oji ai au ai mem

aaji\ schuifdeur. — H ,r)& ^^^orjjjs schuins afglij-

den, afzakken, bv. een pan op het dak; gedegra-

deerd, tot een lageren rang of stand vervallen.

ai t&nim cmji en ai ren na cmji « >£) oim ,77 in \ niet te

vertrouwen zijn, van iemands woord; niet bij zijn

woord blijven.

ai au z -n ni z cmjt\ kn. een groote gleuf tusschen twee

hellingen. — ^^ iv
}
nr)icr

PJI^
schuiven, zooals van

een lade in een tafel {vrg. ai auirinicniji\ ai arn ai ni
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077,7). — oi.ix,wr)n-iicrii(Hin\ schuif, schuiflade,

groote lade {vrg. anoJiztnnnzcmMn). fniuzii^iiiani

fpiu n\ een bamboe of houtea lat, waarover Lij

liet weven de lade {uuuni) keen en weer gescho-

ven wordt.

iu n-).v>i/)\ ook wel awn ojij\ kn. overtrek, lakensch

overtrek, van het hout van een Javaansch zadel

{vrg. autnriacnn). (kuu incmp een laag van wat

over elkander heen gelegd wordt. — xnnrjazn\ iets,

zooals een zadel, bekleedeu.

(Cliuncvjj of oui xa xmji\ ook xrtaji xaji of xa hji ajin\KN.

rust houden, ergens rust houden, bv. van marche-

rende troepen; tot rust of stilte komen of geko-

men, bv. van oproerigen {vrg. xtyoji <enp. of xaxji

(&in). — uiU.uMiwn of waJi<ui~A<n(Hn\ iemand

tot rust brengen, maken dat hij zich stilhoudt. —
iu xti xa xni anji\ plaats waar men rust houdt; mid-

del {toovermiddel of kunst) om menschen tot rust

te brengen, te maken dat ze zich stil houden.

nuii.ciijj\poët. ti ti jjiijj \ kn. sprei, waarmee iets

overdekt wordt; inzonderheid een lijkkleed, een

sprei, waarmee een lijk overdekt wordt {vrg. cki ajt

xzdjj en trut *r\ nonji). ?ty -r\ i n n <i_i ifc\ tafelkleed, nxj

ttj ten /mi (va \ overtrek van een stoel. — «iiun

iets, bv. een lijk, met een sprei overdekken.

.o . o ~)

truni\ xz)nixn\ ,£j ,/t,; ti vi n arvmnxnaon en mi aru

,tnnijj\^i. , zie onder u?i)\\

wip kn. een lijk, dat in het water ligt of door het

water weggedreven wordt. — ki Vn een lijk in het

water werpen; iemand met gebonden handen en

voeten in het water werpen om te verdrinken.

(ru«'r)no. naam van een visch.

a * o .

inj)m\KWa zva. ckixjw <vnruz-Jin\ <naruizi&i\ ttatuuixn

(mjj\ ïki,u)j\ xixmxa\ en xAem\ {volgens G. vallei,

en een hemelsch wezen van het vrouwelijk geslacht).

oji<nji*ri\ kn. de ééne helft of het éene stuk van

iets, waarvan het geheel als een paar een xnixïn

xajj of wn un genoemd wordt, zooals een halve

tangkëb suiker, een halve këbar lijnwaad en ge-

vlochten rottingmat of cm nri xji cm n\ \cmaJui {of x,i

(ki) (ki ihini\ een halve tros (tangkëp) pisang; ook

halfeen tegen een muur gebouwde loods met

Ti o - a i. a o.
aaK. — ,?ljtiju-">i\ct. zva. xuxthsiiji en arumn

Q . .
arm m\ oj xi ru t? <n xxa ti \ zva. xm nrj ti anji \

,;t?nkw. zva. amarviasnn en wawEJ. eeu zijdeling-

sche blik of wenk met de oogen; zijdelings, van

ter zijden {vrg. .?mi (Mu\ xai^i\ en o-rn). —
tm", op iemand of iets een zijdelingschen blik

slaan of werpen; naar iels of iemand op zijde zien.

— j^ii.ui\ mv. — «/»<&» tt\ iets, zooals eenbevel

of raad, in het oog houden. — arntrui%^ en gew.
.") o o« a a„ - Cl o a„ ..

,

(KYtfrji,njinn\ arna^jjartanrw of (krt(Kini\ op zijde ge-

raakt; terzijden geraakt, van iemands blik; toeval-

lig op zijde zien; zijdelings geraakt, door een schamp

-

scheut getroffen {vrg. xrnxsn-%). — <kq xli %xzi (mn\

in verschillende rigtingen gaan; uit elkander loo-

pen, van de gevoelens van twee personen; elkander

misloopen. — aAnixn<mji\ zijdelingsche wenk, zij-

delingsche mededeeling.

op iemand of iets zien of doelen.

flx/jTï\KN. dwars {van boven naar beneden) gestreept,

van een beest; cypersch, van een kat {vrg. <?x,jt)

hiij en tnarvidvi ton).

.?-ijtinkn. weg, alleen van een groote weg {vrg. >ui

(^irunoxn\ zij delm gs

njicrii\). xm (Ki ivn xxx < op

O
zie

bij xk^ — hniu-ris te ver gegaan {vrg. hiiruan

en <K7KC7ï,ra»\). .u-nrLi'ri,ixj ,ii\ het doel geheel mis-

, f) y s O . . .

sen [vrg. om trui mmji an\ en cnna^niaer^n\).

nriax,i tin n iwnni ix.,nrt\ zie bij aun^w

mnruimni .KN. streep, streepachtige vlek, zooals in het

haar van een tijger, kat of hond {vrg. (ntThKnii

tuil/) en >)7ï.jïito2n). (nnnnnoihii ^niin 9^1 n\ een

roetsmeer. — gtli r) ,&? on to n een deftig woord voor

<nji<&i(Kn\ gaan, op weg zijn.

(n(rt>ifn^hz\ KN. smeersel voor geneesmiddel, zalf;

vooral oogzalf {vrg. anarvuri^rts en cki ajt xsnjj) .
—

rn.}winiii,)rnrh2\ met vegen en strepen, bv. van

roet {vrg. tnacj)n7(r]aj)i]^hd\).

<n jlj * ti n kw. zva. ju^iiw G.

iiiuiy ti ,kn. zva. or) tli z ri nn arnji en trtiniw n,sïoo)

oi (hmniih\ zva. &i (ui <n (m t «tï^tjan

arutKTin of dji-i(iTjUKiin\ Holl. KN. lak. — arvnimnaa

, O -O
ion of rei kii ~?> tu hm (Hij) \ zie (hit iv).K~nj)\

(K]>\ en (Li kh ruiji \ van het hart.

rrui(nn/i\ 1. KN., 2i£ cCnix,] toi
/
]\ — 2. ivi(ktij^\ Ar.

jn£;KKiyj\ KW. £##. rK,y

L^^
II.zie 7?7L;a^\

(niïx.KKiiji\ zie (Cntntru(Hnji\

(nn,U(Kr)n 1. KN., 2ï£ (uinj.iuz kuj^ n uz (Kil n\
<yr

Ar., zie nnivn^ \ II.
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m/iitv77 n KW. zva. ns:cm\ en viiL-ei mw — 77,7 tv? ,7,77 \

co er

zva. (uiiiiniza\ verguld.

"3

"S
Q 2 O j,

aruiarn\ KN. de man van een vrouw; en il; hir. of d)

ix) kti \ en. ,
[tm z.1 >kl, een man hebben o/ krijgen,

huwen, trouwen, d'ö« een een meisje of vrouw {vrg.

ix)>ki\ ti xni 2 11 v< 2 \ r)0Ji2(&iq\ en x^isn hii E) ).

«ui amajirn trui t<ta\ een Hollander trouwen. truiiKtmi

ani\ getrouwde man; getrouwd, van een man. oJiarui

{vrg. KJ'~n,EjibT7
/
i); het huwelijk; zamen getrouwd.

. - Cl .. . o o
ri (U) z {of .xu hu ) -ki ix.) K7? Qji t) vu \ zamen getrouw

-

de mensciien. vi on (o/ xji xvn (hii) oji ixi uii ojim xni \

proces tusschen man eu vrouw, zulk een proces

hebben. — l i 11 hii ,kti ~m on asn \ een meisje of vrouw

een man bezorgen; een meisje uithuwelijken. —
rru mi Kii (Hijj of (isi7r.i Ti hu (ui /i , paren, van beesten

{vrg. uiakaztartn); van een vrouw, veel mannen

krijgen. — ajimaa<n\ het huwelijk, van een vrouw;

de toestemming tot een huwelijk, van een vrouw.

— (tl jx.] ii hi) hu ^n ii hu . de toestemmiug tot een

huwelijk geven voor een vrouw. — vi m >? hiio-n.p

een vrouw of meisje, dat haar toestemming geeft

tot een huwelijk.

ox.i!Kii\ N.j rui <&i ~ji q\ K., asn an amji\ KI., gaug, loop,

marsch, togt; de gaug van iets, de wijze waarop

iets gaat; voortgang; wijze van handelen, handel-

wijze, gedrag; leefregel, die gehoudeu wordt, om

het een of ander, dat men wenscht, van de god-

heid te verwerven {bv. zich gek houden, op Don-

derdag gaan bedelen, zich van deze of die kost

onthouden , enz.); gangbaar, bv. van een betaal-

middel; ooh het eerste of de eerste verzen van een

strophe in Kawische zangwijzen, waarin de rhyth-

mus en melodie doorloopen, in onderscheiding van

het laatste vers, waarin zij tot rust komen (77.7.7

77.?7j<>\); in zamengestelde uitdrukkingen zva. axi

o, o -,

(E/i(K7i\ en 7X1 ,ei.ei^i?\\ \ ixihii kixii xa id,i\ de

gang, £)ƒ loop, van het regt. truiaai (unann\ op nieu-

we wijze, op nieuw, ïxixni zncrh\ handelsbedrijf;

handel drijven, ixi kti cm ti zn \ een groote stoet {van

menschen op weg). aruiasn vu vi\ bij nacht reizen.

7X1 hii ,vi.xii\ togt te scheep, te scheep reizen. 7x1

arn 7) ui z n zo 2 xmjj\ gehurkt gaan (zich gehurkt voort-

bewegen). asn(U!tafin<nji(Kri\ afstammeling van iemand

die lakoe's leert. oji, ko 7X),e)^)j\ benaming van de

schrijfwijze of spelling in Kawi , waarbij de klan-

ken van de woorden nauwer aaneengeschakeld wor-

den, zoodat ze meer doorloopen {bv. 11 xu on on

o o o O o O o . T ,

71 vi 2 rxi vi .xii on cxn xn iip x,7) on xu \ m plaats van

:

.71 XI) (Hl ~77 3T> 77 VI 2 IX) VI hl) KI X 77 X7) .hl Vil (KI XU *\ ). 7X1

.Kii.lx? 7.ii \ 7X) e? _
7
^.7X7 e 7-^7^ \ de gebruiken , bv.

van de Javanen, of van een land. .7-7 77.7 ten ixi hij

<n<m[MaKnrinmn\ de gebruiken van de pradjoerits,

zooals bij het marcheren en het gebruik van de wa-

pens. — 7si7X)hii\ (X7)7xi (Ei ~ji >\ een reis. 71 1:1 2 vi

77.77,77. een reiziger. 71.K112 vin xri 7 x>.hii\ reisgenoot.

,7.7 kv x7) 7x1 h-rj \ van een reis komen.— xriEimp of

1X1 E)K11\S.
}
1S1'Z1(Z1-~1{\ Of na LI £?_?^\K., ,l;77*j7

kii/i\ ki., gaan, loopeu, marcheren, reizen; op weg-

zijn, op een pad zijn; voortgang hebben; vlot met

iets weg kunnen; zoo doen, het zoo maken, dat

het iets als gewenscht gevolg teweegbrengt, op iets

gezet zijn, iets gaarne gedaan willen worden {ook

met volgend Jussief). ixi (E 1 ktjym 77 ui {of .xinani

77 vi \ ) in dienst zijn. ixi ei 7.77 10u 7b? ^77 ^ n in dienst

zijn alsloerah, de betrekking van loerah hebben, ern

ui hi ki ix) e) 7,77 \ een wandelende vulcaan. J<r
Jl

l l

ixi z) Kii \ het er volstrekt op gezet hebben, vol-

, , , , n 0.0/
strekt verlangen. 7,77 77 vii 2 txi ei 7,77 10 tui ki vi \ iuj (Ei

o o o
)X1 El hl) XII K7 E) \ C/l 77 777 2 77? E 7 .7,77 7S7) TH V)l > \ Spr.

— hi) ix) hi) \ ki) ixi ei _7^\ gangbaar, van een le-

O
taalmiddel; in zwang, van een gezooonte. ïni ?L7

7,77 hj hi 777 -n?) hiï?ri'Ki2\ volgens de algemeene ge-

woontevan dat land. X~I71K172(K1\ VI E)^l^XJ71\ ietS

begaan, verrigten, bedrijven, plegen, doen of gaan

doen, uitvoeren, teu uitvoer brengen, bewerkstelli-

gen; een post waarnemen; bereizen, een v:eg afleg-

gen; ook ondergaan, ondervinden; en tot verwer-

ving van iets de noodige lakoe doen. irtri kii 2 xn -rii

7ivi\ een werk verrigten, bezig zijn met een werk.

7:777 7,77? hi.7,77 xi
)
j x v hi vi e ?,7 \ een vorstelijke com-

missie uitvoereu. vi rj kh 2 m e) ixï\ diefstal gaan

plegen, xhkiixw kii uw 7.77 p rihi)2xn\ dat heb ik

C)
wel eens gedaan, ondergaan, gehad, enz. — K7? ixi

77 hn?(KiT\ xu rui (eji ~ji% mn miji\ uitgevoerd; geschied,

gebeurd; geschieden. ,7,77 vi.k) ix) ?7 7,-77 2 iKT^ * de {of

het) gebruikelijke, .xnxo xd) vim txi ti kii 2 ki (i\ dege-

bruikelijke gewoonte. — 7,1) ixi hiiLri (m/j^ kist. {r.11

7x1 ei~~i> 7,77 7V7,7\ kd.) iemands wandel, gedrag. —
xn ti hi) 2 hi) ^i) ri kii \ in e) ^i>xv irn (hn i\ doen gaan
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loopen qƒ marcheren; troepen laten marcheren; een

bode uitzenden: een brief met een bode laten gaan;

geld in den wandel brengen, uitzetten, in den han-

del doen of op rente geven ; een vaar- of voertuig

voeren: een zet of schuif doen bij het schaal:- of

damspel; van een verhaal een WKnarmana maken

bij het wajangspel; met zijn voeten gaan; een be-

denking in het midden brengen of opperen, bijeen

beraadslaging. — runn!Hwann\ a)c)^.)^i?)^i te

gaan, te begaan; gaans; bedrijf, onderwerp vaneen

ivajangvertooning ; stel pijlen {Kaaronder men vier

stuks verstaat), anjifnofmaaji of li id 11 ld? 1.1 1 en

n i .
r

1 -. j lh 1,1 ) of vn 'f &i—,iq(unan i\ ambt, post,

betrekking; iemands lotgevallen, wedervaringen,

ontmoetingen. id >) wtj > ^ }h > i& E»a\ twee uren gaans.

.u i ti /.-»)<> mi^a iv icj i n i\ een halven dag gaans, ar

a . o . ,
i u »}.)>? hi ^i tsn i;/ij' een reis van zeven dagen,

zeven dagreizen. — liili ld\ of lilii,d\ en x.i

il) e? _? j\ of d p ei^i >\ plaatsbekleeder, de waar-

nemer van den post van een afwezige; een afgezon-

dene van de regtbank (een kabajan) om iemand voor

de regtbank te brengen. — ciiDhip Bisrui(&i~jiq\

zva. ?i?e??.7?\ njt(&i(£ji-ji%\ maar met de beteehe-

nis van de vorm van het werkwoord, zoodat het

een gaan met een doel beteekent , op weg gaan,

zich op weg begeven; in de spreektaal ooi- p '.7?

D ")

of o?u?.7y\ en Eisi^K>\ of t&t trui isi ~ji $\ door

omzetting van de beide eerste letters voor -cj ^nrn

1
7

~> ^
en e/j in bï~?^v. ooi- zva. lh rui wrp en ld ru bi -ji >\

gangbaar ziin, van een betaalmiddel: van kracht

zijn, vigeren, van een toet of verordening ; en zva

i ix) j.7? j en >lh liii ni ld i en hi ia iels verzoeken, om iets

>X "/ fi\ "7 ^ E '

^

7
• fl

E

?

- '<"

delen E) UI E? 1-7 )

O

aan wan-

heen en

o

iemand iets verzoeken, tmn tui isi ~ji % urn on tn/i\ ver-

zocht worden om hulp. — !Ein)hii\ sï arvKEn ~ji ^.\

zich wenden tot hulp bij iemand; en iemand of iets

opvragen (vrg. lv virmi ldj). — t_i rutiEii-Ji^tun

i,ii\ zva. vnarui <e,i ~ji q iun tmn\ in den zin van post.

ambt, betrekking.

ili hi)\ of rjiL)?hii\ Ar. [^o , zloeh'd, de tijd van

den morgen, als de zon voor het oog ongeveer een

lans-hoogte boven de horizont gerezen is. oji rui isn

fw\KN. het gebed dat op die tijd, ongeveer om acht

uur, verligt wordt {één van de niet verpligte ge-

beden, dat alleen door boetelingen verrigt wordt).

O
n i i.i) n., zie C) vi) ?,7?w

ui ij hu -n., i.iiidi\K. J. {zie hi-/i8\).

ij ruilen* 1. kw. een wereld, een plaats in de wereld

of het heelal {Skr. loka).2. kw. zva. fM|«^p {Skr.

dl o ka, lof). 3. (tianmair}\ Ar., zie ixihïiw mki

77i r/ 7D z hu \ zva. hm (La 777 hi
q {Skr. swargaloka,

de hemel, het paradijs), marui zaai tan «Jtan {of ocnaji

hi\) naam van de residentie van Batara Goeroe

in de Soerd-laja. tn mj> zaai oji om *»\ naam van de

residentie van Kala-srana {zie bij hii 77_?\ III.).

rj ui? K7j >ƒ hïm\ naam van een melodie op de ga-

melan. — hi) ij ihi?hii\ kn. zva. zi<h.iij\ alom ge-

prezen, geroemd {vrg. mam? (BJittaia).

)ƒ ii ,i]hi)2?\KS. goed doorééngemengd , van metselkalk

met zand, van rijst met allerlei toespijzen; smerig,

vuil, van iemands praat.

O ..o
il) ld hi j^ Holl. laken {vrg. i^> hii rLiisnn).

il) ij hiiMyi \ zie bij ix.ihii\\

ii ) ii ld? hi r zie bij iDhii\

LjiDh jm.7 i of ii in i.'n hi r. denominatief van ti ïhi

Lil j\ II., ZVa. (K1M\ of ;ki Tl (K.1 !H1J1\

njiarnasnn of ïx; m ld 7 Ar. &Xsi\ , la' nat, KN.

vloek {vrg. ajtvui asn\). ilild ld ihi ?\ de van God

vervloekte. iDhiihiis^iL)^ de vloek van Allah.

? l . ld un D \ vervloekte heiden ! un u l'ii id hm asnj\a
vloekwaardifi- vervloekte kerel, on 11 isi ?hi hD d asii

( y I l K

ld tsi ïLihjjnih) >\ den vloek bewerken van Allah's

dienaren.

ih)hii\ en xz\hD\ kn. 1. in de spreektaal zva. ia^i\

wezentlijk, inderdaad. 2. zva. m viiui ,hi ,i\ 3. wat

tot iets bestemd, maar nog onbewerkt is, zooals

van het hout voor iets, zva. im kd ixi ,i . — ihi hu

"77K7 7\ wat voor iets bestemd, maar nog niet klaar

is. rL)hnmr)^nfis:\ stukken hout voor een tafel.

X o

I 77 (KI TiC \

id LD^iKiLi ?\ opgerold nipahblad voor cigaretten.

ry
y^nKX. rond van omtrek; rond, bol, van een aan-

gezigt; gekronkeld, zooals een slang , staart van

een beest, in ronde vAndingen opgenomen touw. —
j

; ?,7? ook ih(HTi\ en jild' zich kronkelen. — «rj

.Th? t? \ iets bekronkelen ; ergens , of om iets of op

iets, zich kronkelen.

i Li :.ii \ kn. een woord, dat dient om de getallen van

21 tot 29 te vormen, met uilzonderi?ig van 24 en
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rrri kw tirn/)\

25 (iki (mriajis)', bv. ajiriui(K7i\ één-en-twintig; rnniz

a / o a /"
, . . .. -rr

iru<KTj\ N. , iHT),rhj^a\j)Kij\K., twee-en-twmtig. / oor

c a j.
a / a /

24 zegt men soms ajiasruürj'' N., ikw aji (ki i-np k.
,

maar geiooonlijk (Morumior of heter Lhruitnaji

-

1 cu) 9 \\ — arm trui arn \ elk één -en-twintig.

ffi'w7j\KW. of ki. van cuniu>.\ bv. van een haarwrong;

ki. van (KijtK!) itTn en (utjiaw — om\ kw. ont-

blooten; ki. van ajn(ijj,njji\ een Meed uittrekken.

££?*m<-n\Kl. van cKio^r,^ en iEjxapi\ ofm on (k{\\

— nn kw TT»? <kw \ ki. van (cirKii^nnri mi\ voor een

ander uitkleeden , en van tzi iui ikw ~m ri hii w

n-hir)!Hm\ KN.rn trui rt tnrriryjiKW2\ lekker liggen te slapen

r door blijven slapen {een ander zie bij ri ikw
"^

(^}!hwno\ benaming van het letterteehen rn\ anders

«~ xD.vn.<£ïi
/]
genoemd (van irn en ikw^h\).

(iukkwikw/} en rn ,ru n (kw tintn en rn (tli Y) (kw (h.iin \ kn. ; ni.7 ?,/} ,hii ikw ,7,-77,1 en

v) ,7X7 rt ikw 77 urn 77 Mj 7,7? ft \ schateren van lachen , naar

het geluid ha, ha, ha! o/ hè, hè, hè! (vrg. (in<Kw

KW 7.77'ft en OX.1 0S11 ?\).

• uji./inKN. kleine holte, kuiltje, zooals in de loang-

en en in den nek {vrg. m it <nn ?,kw/j). — uwii.h

ikwikwa\ kleine holten; met kleine holten of kuil-

tjes, bv. van uitgesneden bloemwerk ; ook gefronsd

van het voorhoofd.

,v\fY7iU7iinr>7jj\ kn. hol, zooals een kom; met een holte

of kuil; ingedeukt; uitgehold; holte; {ook nis. Gr.

rtimstKW/t en (rnKii iiniji\ azvn cm

z

kw oVrg. Q
(L^rt 011 z\).

77 ) 7/777/77,7 of fn tri 2 Kit ihm /j\ kn. niet geheel vol, niet

meer geheel vol, zooals een pot met water; ver-

minderd in iets, zooals een pot, zoodat die niet

meer geheel vol is; gebrekkig van verstand of kun-

de, onnoozel of onkundig (vrg. r> ajw z (kii (ktt/i en rn

rn (mi z (kw n ) . rtxn kw (kw ~/r> oji tui inijj \ sjor. — rn ikw 707 \

Tjt kw rurt ort ft of m ,70 (kwiets niet geheel vullen.

7J77
,?v7 n\ niet geheel vol gedaan.

rrtfiTLirn ikw (Kï7f) \ zie rrui it-m md/j \

rntrL}2Kn<trt7j\ zie nrut ïkii (hm n\

rrtnrmmi (hn \ of •njj 707 7,^77 \ kw. wereld ; wereldling
(
Skr.

laukika, van loka, ?? rL? z nort \ ) ; ook zva. cuyahy^

art

(

1

i*o) w — ixntKYt (K77\ zva. rn art o-n nn rt ï/rn w

trp (hm kw nrti cu) >

rru7 9<w(ia/]\ naam van het laatste gedeelte van de

Ambija, dat de geschiedenis van een door Moham-

med tegen een Vorst Lahadgevoerden oorlog bevat,

(rn (kw tenj:\ kn. kramp, uitwendige kramp (vrg. «077,7?

ruxp II. ). — (n.-}.kw teit on
/i

en to? e? 77.7^7 tistt nn/j\

kramp hebben, aan kramp lijden; krampachtig.

rrruKw ten/7\ gew. ri/Kw asn^ kn. kleven, aankleven:

kleverig;^, gehecht aan iemand of iets (vrg.rnrti

nrt (Li(7snjj\ ni^nnstiji en ikw ikw astijt \ grondv. (kw asnjj).

o O .

oijjiKit asi7\ KW. zva. ns)-tzi\ en asti asti 1 (kw (ei \

G-. het hart; een kundig, geleerd man. Skr. loki-

ta en dlokita, aangezien, beschouwd). mnKttrit

mi (ko \ sjor.

n.7hn^t\ of rn,hn^i\KN. tienduizendtal (Skr. laxa,

honderdduizend). 0^7 rniKii ^>.\ tienduizend, rnn^iayt

(kw ^»\ twintigduizend. — rnw(ciKi7^}\ elk tiendui-

zend. — (LDtKw ^ri iK7/t\ bij tienduizenden.

ft^J Ml ^7\ zie 77_J TsI? _b4\\
Ct

os; 7.77 ,7.7.7 \ kn. aanvang; wat iemand gaat doen; gaan

doen, aanvangen, aan den gang gaan, aan het

werk gaan, met iets te doen (vrg. asttah\ (oiroiccw

~ a a . ,

Diasii\). fj_ 7,77 > ..7 m hin . gaan eten, aan

tafel gaan. — & asn oji Jl\ iets aanvangen; een

aanvang maken met iets te doen. — rrj £77.77 0^1 7

\

aan den gang gaan, aanvangen (vrg. asn
f

(EJiap\ en

7,i 7 en at ?

mi E 7 .1.7 7,->?
mjfi. ^

O
£7 7.17 7.7 ~1) am VI

gaan. — «Dtni 1^1 ~~i aaji\ KW. zva. oji (ai aswjj en \oji

.7577 7V7? ? W

aru(Hwajin\ kn. ; aziaaioj)^A\ haspelen, het gesponnen

garen op een haspel winden. — rei (kw (7^1 ^1 artjt\

haspel, garenwinder.

(rn (kw ^i (Kin \ zie bij r\j) ikw _b*\

ti^hii^'.Ki of rniKw-^i,(Ki\ 1. kav. zva. in kii\ en

txi (vi aswji\ — 2. kn. gelukkig ontkomen, den dans

ontspringen, bv. in den strijd , of aan een gevrees-

de straf; (vjaarsch. verbastering van miKw^AiKiw

Skr. laxana, merk, kenmerk, benaming. Vrg.

rnaurtixnrt asw rt). — 7 n ckw ^7 (ki (ki \ aan iets, bv. aan

een bevel of bedreiging , uitvoering geven, iets ten

uitvoer leggen, uitvoeren, executeren (misschien

verb. van cm ikw .l? -ós/tow vrg. crnrntKwzrKi^). iKwtrq.

(kii^a!ki(kijj\ pass.; ook gelukkig, voorspoedig. —
777 ,£.7 (kw^i. ,ki\ of rrrri ki(Kw ^Adn\ uitvoeren, ver-

rigten, bewerkstelligen. .— ^7 rniKw ^aoo \ zie boven.

rn(Kw^nn\ in de volkstaal voor (rv-Kw^miw

(kw(ki\~k.w. zeer, uitermate. G.

?i??o7^7\ en (rnru)\ KW. schoonheid, een schoonheid,
o era
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een sclioone (Skr. laxmi, ook eign. van de gema-

lin van God Wisnoe, anders Batari Sri). arttKirq

o,
i.naJttnasnz traji \ zva. (un tuin tut mti ast rt astt ? aan \

trui uw jam\ of osiorn^'irns KW. zva. amonis {Skr.

laxmana ,
gelukkig, voorspoedig); ook eign. van

den halfbroeder en getrouwen metgezel van Barna

,

en van den oudsten zoon van Soejoedana. truiani^A

an tut astt \ eign. van een dochter van Soejoedana.

/ Q
rt tem asri (ut xm (ui <rui om ^a(ki\ sjor.

ruitim\KW. zva. ouiaaiw — animo oen onn\ zva. o ai rui
O li O Ul

rionizoxtn\

O
1 1 1 ,i.it ,mi ortn \ zie asrt aui oaijt

\

rt (tui z arn oji nsttji of tut oan aji asnn\ zie ort trui zm tui asiiji\

rtruizarn cuin\KN. eeu wolk vau rook. G.

(rLi(hrjit\ verkeerde spelling voor truiarp- Kawivorm

van ruiornw — aai rui oon n on n\ voor om oui oart it aa fi\

rvioaitEyi\KN. moederuaakt (ui axi ojn (E^i (uiti^ oxtn\ Vrg.

a O v O o O
iru ten mijt ) . on rt arn z trui om teon \ sjor

.

<*51<uiJ} of ajnartaaji\ zie ojnartaxtjt\ — a/nart aa^ntut

axtjt\ middel om iets meê door te slikken; ook bij

kleine hoeveelheden slikken. — art art act aajt\ om

iets meê door te slikken; en de slokdarm. — ajicci

ar>aci(Kin\ de plaats in de keel waar men slikt.

(tui aait of a/ti rui aajt\ ook nuiasnji of a/n trui asnji\ KW.

O *
zva. ojniuoomn en asrtiiw — amruiaxtn oj.ajïioui

asiyi\ zva. omasn asiin\ — tnjitrujOSYiji\ zie hen. —
Cl -O

m/is zva. rti^iauiw — ariruiaan of anarui iistt n \

kn. volgen, achtervolgen, bv. een dief; ook zva

tijtoui acirut aytt(Kj}\ spr

ia KW. zva. om

O

nauui en tun ottt, aj^truys

a
ruiaaaaji\ om ai n aan en rtom rui aan \

osrtostin\ — ajnorioxifi of Ojii tui asnjis'K'N. zva. au trui

aaji\ en iets meê gaan doen met anderen, als men

door het voorbeeld of door medelijden als het ware

meegevoerd of meegesleept wordt {vrg. truint-iiuyp.

O A 1
ojïi ari i^a an (hJiji\ mee gaan scnreijen. ajnrnasti ~jii

oriruizoaiaih meê gaan roepen: "een dief, een

O
*.

O
len. — mruiaxi\ mv. •— iu azi axi aan \

o o
trui axi \ T$

.
, in -n aa z ojiji\ K.; OTiriaxithix tcirt

achtervolging.

iemand iets leveren, afleveren, opdisschen; iemand

bedienen, door hem te geven, aan te brengen of

te bezorgen wat hij noodig heeft of wenscht; het

iemand naar den zin doen of maken. oTirtoxiaaajtï

aji-n\ iemand slag leveren, rirtaxi(ixia^ruiuirt(Hi\

iemand te woord staan. — artrtaaom ^mrtom <» iiri

iiaa i(iji^aihii(kiji\ iets leveren, opleveren, afleve-

ren, opbrengen, opdisschen, dienen, presenteren

{vrg. rto:mzom\). — ruitejiaa^ N. , ru/tEiaa/t\ KW.,

aui cs.ortaxtztiJijt\ k. geleverd, opgebracht, gediend,

gepresenteerd, opgedischt; te dienst staan, zich te

dienst stellen. — ruirtaa oan\ ruirtaaza^i ^jiaan\

wat door iemand geleverd, opgebracht, opgedischt

of gediend wordt; wat iemand te leveren, op te

brengen, op te disschen of te dienen heeft; het te

bedienen, naar den zin te maken, van iemand.

rtruiaa\ en gew. ri rui rt rui aa \ of artrtruiaa\ KN. on-

achtzaam, zorgeloos, slordig, nalatig, in zijn werk,

bedrijf of dienst {vrg. aJi (ten tm\ en dJiri ajiani\).

auittaa (hiji\~K., zie bij ruiaaw

rf(rLjzaaiHyi\KN. walvisch (anders ajtiaji(ima^^\).

rtaui(rtaa\ kn. zva. rtrLirtaa\ zooals van was dat

week wordt door de hitte {vrg. rtruirtiaanrnji\).

rtruirt[axr\ kn. naam van een dunne ronde koek, van

rijstmeel gebakken en met gesmolten suiker be-

dropen.

rt rei z 'tui \ zie rinaz iaa w

o O
rutaani\Kyf. zva. a<Jta^.aoi(hnjt\

o . c.

ruiaa'-n\ zie niaa^nw

ruj[axt(urtji\ kn een groote vrouw, een reuzin van een

vrouw.

>rt rhi rt [oxi txriji\ kn. half gesmolten, van suiker, was,

metalen, enz. J. (vrg. rtiui rt^crrui); ook naam

ven een soort van booze geesten.

rutaarA\ verkorting van a/n rut
• tm oji cuin\ G.

rti\jii[axtcYrtjt\ kn. slikkerig, van den grond (vrg.

rtruirt aa utiii).

trui {ah \ KN. naam van het fatsoen van den kop van

een krisscheê in de vorm van een blad. — rui{axi\

of (ru}[aao7iafijj\ naam van een soort van muziek op

de gamelan.

(njiaaaayi\K^. trotsch, laatdunkend, verwaand, hoog-

moedig, van iemand die hoog bij zich zelf opziet

en laag op anderen neerziet (vrg. tuhti<7i?\ en om

(EJi(r,i\). ruiaxtCiciti^uriji trotsch en fier, van een

ridder. — ojioxtirn\ iemand uit de hoogte met

. minachting bejegenen of behandelen.

trui (n aa z (K7ijt\ KN. onwaar, van wat iemand zeide of

vermoedde ; ook als vraag 1 was het niet waar ?

heb ik geen waarheid gesproken; en zoo ook rui

rtaazaai ^rtt oji\ was het niet geheel waar? (vrg. rui

37*
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a

oruiasnn\

vf^jji IKV/i). *? (vmniiru)rn(ia?imT/)\m r 't is wel waar.

airuizaaaai\ kw. water dat uit een rots voorkomt,

volgens de Dasa-nama (vrg. ajiianun\).

auiajnasnji\ KN. genot, vermaak, genoegen; smaak,

smakelijk, vermakelijk {Ar. £^J, l adelat, genot,

ook van den smaak ; vermaak).

irui (ia asntj\ kw. schielijk, gauw. G.

o
trut iti(Lm(Kfitj\ a^i or> axiz oji ^a.\ aui (Ei onuaz (Kin en rui on om

a
(K1^A(K)/J\ K. , zie OXIOJlW

ruiaxi\ kn. mes (y?y. onajiri(Kiz\ (Kiiun\ en luiruiaxin).

G) kw. verloren gaan, verdwijnen, sterven. G.

(tiruiviah\ kn. week worden öfoor öfe /«ï^, gaan smel-

ten, zooals van was, lood of goud; half gesmolten

{vrg. <nauionaxi\ en ai rui on rui ^\).

rn(tif)zi')ahz\'S^i. weeke afgang, diarrhé, buikloop {vrg.

rn trui rn axi \) aui ti on axi z on axi z \ zva. am (Hpifnti-n
/]).

ruiasnn of ajnruiasn/)\ Holl. KN. laat. ajia^i-jnaru
21-1

asn/)\ al laat. (ciaaauiasnn\ zoo laat.(

-i'/

O
'«£a

<m<i&ij] of (im tmasnjj\ kn. wat ergens tusschen ligt,

tusschenruimte , tusschentijd, tusschenpoos; met

tusschenpoozing ,
periodiek (vrg. ajn.uïni\ en aJi

iru)\); ook een tusschenman, een man, met wien

een vrouw, die door haar man verstooten is, eerst

getrouwd geweest moet zijn, vóórdat die eerste

man haar weer tot vrouw mag nemen, a^ongsnzajn

thn\ twee dagen daarna, of twee dagen later; en

om de drie dagen, tun agyasn -xuri on (ki \ met een desa

tusschenbeiden , of met overslaan van een desa. sur

01 asii\ tusschen. — cun m.asn ~m (ayasnji\ wat men er-

gens tusschen legt of steekt, bv. tusschen de bla-

den van een boek. ariasnasriji\ huren, in een onbe-

paalden zin. — (£r> agiasnji\ iets, bv. een schuit of

paard, huren , om er voor een poos het gebruik

van te hebben {vrg. on<cmaji\); ook zva. a^(craxin\

— (uiasyaBi\ of rnasn\ ergens tusschenplaatsen,

tusschenvoegen, inlasschen; vóór iets dat men doen

zal, een tusschentijd laten verkopen; met een ver-

stootene vrouw een tusschenhuwelijk aangaan, arn

turasncHin\ tusschengekomen; met iets tusschenbei-

den. Qc^asii Sn curasn \ ergens iets tusschenvoegen,

tusschenleggen, tusschensteken; er tusschenbeiden

O O
staan , liggen of zitten . aai cün asrasn ~/n asi asn ihtj \

door iets er tusschen gescheiden, aa iun asn asn aa oji

cmm eni ah cun (ki oji ^i asn
j

\ sp\ — ar> art asn ar aai \

iets verhuren, axiccrasnriraix te huur. — ajna^iasn

aan\ huur, de huur; het gehuurde, wat gehuurd

wordt , bv . uk na ar) ~rn agr asir aan \ huurp aard . asn asy

asn aan of asn ui asn Jrn(urasn aan\ iets tusschenbei-

den hebben; bv. rujcm?ajn(uyasii ^m asiasii cfa ur.(ki<is;\

één stoel van elkander af zitten.

riodiek.

auiasnji\ verk. van asn rui asn n {zie a<j) rui arnn) , en van

o a - 7 .. . o
aai rui asn n\ \ruiasn\ zie bij rai auaasn n\

tns).asnn\ zie ^^y^ — °H'^i n
Sl

CH
yi

s kronkeling,

g^^W P e "

zich kronkelen, zva. cl

CY
flg^s»-^^*^ x^i^j

asrun aruz on uicm g» (uy aqvj asrvrj <w) on oji ^ spr.

on rui z asn n\ 1. KW. zva. asn cm ^? cm asii n ofasnaa^icm

mn (Kin \ on nm z (Ei \ en (ki cm nn \ {vrg. rei cun isiin )

.

2. kw. zva. (un<rmasii/

(KI (KI UU \\ zva. on (unz ri mui z nanw KN. naam

5. Holl.van een soort van paddestoel {ik(ei\). —
kn. lood, paslood. — <ii tlu ri asn z cuiin\ KW. zva.

(kJ)(kiojii\ {vrg. (ki ri rui z asnn). — ajnriau)zasnj)\ taai

(niet malsch); stijf vast zitten, niet los willen, ook

van hoest en fluimen; niet vlot, niet vlot van de

hand gaan {vrg. aaiaparnji\ (wn (vu asn n en ajjasiaxin).

— (un ;ei on (rui z asnji\ zich als taai voordoen; overal

tegen kunnen; onkwetsbaar.

(tui asn \ KW. zva. on om z art OjUi z axi n\ nn a/n z on ojli z on w ~>n z

ona^uizaaann en incmzona.j)Z\ {Skr. latd, kruip- of

slingerplant; ook benaming van verschillende soor-

ten van zulke planten; Ml. kruipen, van planten

en dieren). — (Eia\Jiasn\ hetzelfde.

auiasn\ 1. KN. vonk, in de lucht vliegende vonk van

iets {vrg. kjiiuiiunn).
o O o
6. K., zie cmariw

flx?.t?79\KW. zva. ajn cm (kiji\

(rLiasn^\ KN. schaterend, van gelach of lachen {vrg.

ruKnaain). trui asn ?,rui asn % \ schateren; schaterend

lachen.

rui asn
i

% \ 1. KW. zva. ax,i (Enasnji\ — 2. KN. rui asn ?\ of

iui r> un z % \ naam van een zeegras of wier , dat tot

gelei gekookt en gegeten wordt (vrg. cniaxi\ en as:

triaa^aojf).

cruirnasn2$\ zie a(Uiasri?\ 2.

aziasn^\K'N. brem zout, bitter zout van smaak, zooals

van loog, van het water van zoute bronnen' en van

al te zout eten (vrg. ojikkiihiji).

asiasn^\KN. troebel, vuil, morsig; vuiligheid; ook zva.

ajinnaji?\ beroerin<

<Knasi?\).

O
troebels (vrg. otti\apaain en
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rui asri aaji\ Holl. luitenant.

o • o
rui i asn \ zie niiasirw

ru>asn\ kn. plein, voorplein, vlakke, effene grond

vóór een huis {vrg. on asm en ri rviri asn\); ook het

veld, de grond, de grondkleur, va,i gebatikte, ge-

bloemde of gestreepte , stof. asn asn axi aai asn oji \ een

bebed met zioarten grond, asn aai asn asn asi asn ^\ een

hoofddoek met witten grond. — rui asn t> cmn\ een

ruim plein. — oji rui asn \ of a.aasn\ poet. zva. tui

rui asn t> aan \ (uitgebreid , ruim. G .). — izi rui asn \

of ce/iruiasn\ zich uitbreiden over een vlakte, bv.

van troepen op een maliebaan of slagveld; zich

veraf wagen, ver van huis of van de anderen af;

(uitbreiden, openleggen. G.). — aüi rui asn na aafi of

aj) asn ^11 aryi\ het voorplein, vooral voor een vor-

stelijke ofaanzienlijke woning; ook het plat, vlakke

gedeelte, bv. van een tafel {vrg. ru/^i^\). asi asnm
op rui aai n\ een klein voorpleintje.

aui asn \ KW. zva. rui rei J? \\

rjrhirtasn\ kn. plat, vlak, bv. van een grond of

iemands voorhoofd; vlak, ondiep (niet hol), bv.

van een bord en van een wond {vrg. rui asn \ rirj)

ai oji\ on 11 1 ri OjI aaiji en ai asn rj oji z ojij) ; kw. een ron-

dedans. — iiasiiiasn\ KN. den grond effen en gelijk

maken; in het rond dansen.

O
rui asn aain \ zva. rui asn aain

\

OO
axi asn aai^ KW. zva. ajiinivasnji\\ KN. drab, bezinksel

van indigo {vrg. atiapaai/j).

aai/)\ 1. kn. zva. auiaaaai2T 2. kw. zva.axi asn aai/)

ri rvi z oji q \\

rui asn \ zie big aai axi asnji\

ruiasr}ji\ ofruiasnaAJi\ ook aan cuui>rui asn oajj\ kn. een

plank boven een deur , of boven en onder een raam,

in een binnenmuur.

G)
axi asn \tlts. netel, brandnetel.

rui asn \ zie axi ah \\

asyasn\JL^. kalklucht en kalksmaak.

ouiasn\ kn. naam van een soort van zwarte, langha-

rige apen.

rfrvi2'nasïi\KN. bovenverdieping, bovenkamers; zolder.

ruioJin of asn rui ojijis kn. korrel van ongekookte of

ongepelde rijst {vrg. runaji\); stuk van kleine min

of meer ronde dingen, zooals erwtjes en ruwe dia-

mantjes {vrg. ajjaai\ en asnae:\). (ki asn axi ojiji of

(ki arn ~m rui ojiji\ een korrel. dJiasnrui(KJin\ politoer-

steen. — m i oji oji ^si aaji of asn ru\ oji ^m rui a^a _yj on n\

losse korrels of steentjes {bv. van diamanten) ; bij

korrels,

korrel.

. O O
asn asn asn rei oji ~m rui cui ^unnys rood van

^r
a
iüA^

KN '
*n eens weê' ra^en J indommelen, in slaap

of in een flauwte vallen. omti\ in eens in slaap

vallen. Zoo ook' (uioj>~m(isra^ij]\ — asn pi oji n\ diep

slapen; diep getroffen of aangedaan zijn, van het

hart {een ander zie bij asn ai asi ojij>).

auiojui of asnrviojij\ zie riruiojijjs <— asi rui oji n zie

bij ai rti ojuiw ook voor het Holt. lezen, een boek

lezen.

«v\MJ\ of alnri axoojin\ kn. glad of effen gestreken. —
rui ixa oji n \ zie ben. — Ojnruiojin en asirvioji/is zie^rt^

O
VlOJ^Jl T^

boven. — asiruiajiji\ iets met de hand strijken,

glad of effen strijken, streelen; iemand op een

zachte wijze gedwee of handelbaar maken, of ma-

ken, dat hij doet wat men wil. — asi rui oji ~m rui

ojin\ iemand streelen {bij herhaling). — asi asi rw

ojiji\ het met de hand strijken, enz. oman asn oji asi

ruiojiji\ zich laten bepraten. — rui oji oji ^si,aaji\ ef-

fen gemaakt; gepolijst. — asiasiojio\ iets om glad

temaken, oji oji q oji asi (uajj\ gladschaafje.

* .O 7 o j. C) o
ai axi oji n Of asn rj rui oji ti\ 00 Ie ruojia of aloi auio^a o\

Holl. 1. lijst, lijstje. 2. leidsel van paarden voor

een rijtuig, asm asn 11 rui ojiji\ de leidsels houden. —
dsi r> rui ojijj of asiaxao^ajii aan iets een lijst of lijstje

asn as asio^in\IW^tfTschaven; iets in een lijst zetten.

zie boven. — asn ri asi oji _b*\ of asi ri rui a^i J&\ aan

iets, zooals een belofte, zich onttrekken; aan iets,

bv. een gezelschap, stil zich onttrekken; van iets

zich stil terugtrekken {vrg. rn ruit oji n\

ttiruizojiji of asnr/auizoJijj\ 1. kn. zich heimelijk ver-

wijderen {vrg. r> asm rt ruil ojij\ en asn om asnji\ (Ejïoni

05nji\). 2. Holl. loods {vrg. asnriasizs).— asirirui^

^7^*n om iemand of iets zich heimelijk verwijde-

ren. — asi ri arui t oji _y? ai arn \ maken dat iemand zich

heimelijk verwijdert, iemand heimelijk laten ont-

vlugten. — iiriruazritrvnojijis losgaan, zooals uit

een bos ; uit zijn verband raken; en ki. van axfiasi

!Eri ani asn a\ zich heimelijk verwijderen, bv. uit zijn

paleis. — riasizr)ruizojin\ iets uit zijn verband,

uit elkander of uit een bos trekken ; iets van iets

af- of lostrekken , bv. een ring van een vinger. —
o a a

riasiz<nruizajirisi\ mv. arn om axi ri rui z ri rui z oji ^siasn
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tui rn (hrn (of om rij ri ao \ ) alsof liein het lijf (of ge-

beente) uit elkander getrokken wierd, zoo diep aan-

gedaan (cun tiriM n) ; of zoo lam en afgemat (*52^m).

— mi rj ruz rjrmz ciji n\ uit zijn verband of voegen

raken of geraakt.

«3.'M nk.n., tinaj)^ en ru/(u\Kl., loom, mat, lam van

leden, zwak, uitgeput ; moê of mat gevoel; verzwak-

ken; tot bedaren gekomen, van drift (vrg. ottoji^

O o O
(njj{ihrn?\ ici\aa^\ a^i(Wt^\ en iwn aji\). — (mri(Koz

(hn\ ario^)^ajn\ afmattend, verzwakkend; zwakke-

lijk.— om a^r/ <^<i z chtji \ kn. afgemat , uitgeput , van

krachten beroofd. — i^rri oji z anj of n^irmri ct^o z imjj\

kn., iki n^nr) <x,vi ctaj^\ ki., wat rust nemen of gaan

liggen, na afmatting. /mri(K')z-n2(HTjj\ met elkander

wat rust nemen.

nrvj(Ki\ of truia^\ 1. KW. zva. asnru\ en iwxwiw —
2. kn. niets krijgen, bv. met visschen of met ma-

nen; ongedeerd blijven, bv. van een huis bij een

brand bij de buren; zonder ongeval van een reis

op de plaats van zijn bestemming aankomen. or>

o .. o
nrtrui(tJt\ spr.

^m;<>\ KN. week worden, van een lijk, dat tot ont-

binding overgaat; slap worden, va.n verwelkende

bloemen en bladen (vrg. rnruiz /n(Km^\). 2. ki., zie

irww^K., zie oaw
rnj)Mj\ gew. ru<Kn^iruoj)^\ kn. tegen den grond lig-

gen, van gras en andere digt op elkander groei-

jende planten , bv. doordat een beest er op gelegen

heeft of een groote slang er over heen gekropen is

(vrg. riru)riaji>\).

(nj)(Kj)2\ zva. rt ru z r> (ki z ? w

rnruirtai j>\ kn. tegen den grond vallen of liggen, bv.

vanpadi, als die niet op zijn tijd gesneden wordt;

in menigte verstrooid of verspreid liggen, bv. van

geld (vrg. rui oJi>q\ en rnojt/ntru %\).— ^rj ajiriaji^s

tegen den grond liggen, van niet tijdig gesneden

padigewas; in menigte of overal te bekomen, bv.

van de één of andere soort van vruchten. — rjzn

rntKi 9\ en ri <p r\ a^ ? \ in menigte op den grond ver-

spreid liggen.

rt rtn
rj

(ki z y\ kn. week worden, tot verrotting over-

gaan; verteren, vergaan, tot ontbinding overgaan;

ontbinding; bv. van het vleesch aan hei lichaam;

versleten, van kleêren (vrg. ruiaj\}\ en tvn.QJ)%\).

— izAnruzrjajiz^x hetz., ook fg. van het hart,

door nijd verteerd worden.

«a»^N en iu)!ko\ KN. naam van een boom, waar-

van het taai en ligt hout voor stokken, dak-

stutten, enz., en verder iet brandhout, gebruikt

wordt. J.

<rf<ruiM(mjj\ Ar. ^[^], lisdn, tong; iemands spraak;

kn. 1. iemands spraak of uitspraak; ook wel als

Q3\(KYl (EJlfl\ 2.
co -~'Bf

doel, schijf, waarnaar geschoten wordt; schijfschie-

ten; iemand die het ontgelden moet, alles op zijn

hoofd krijgt, het kind van de rekening wordt. —
fEitisïj^i!hwrirv}K7ri,irin^!ij)tnru)\ het komt van zijn

eigen tong (uit zijn eigen mond). <to <io (of <t£ rm

w vi) <rjnrui(tj)(m/i\ van alles de schuld moeten dra-

gen. — fr^rtoi^iHi ~j\pi\ naam van het rijksgebied

van Vorst Setyadjit.

r>1 rud(h/)(Hyi\ Eoll. kn. dozijn. <MV)twid<M(Hyi\ een

dozijn, rj ru2(K)o>]p2\ het dozijn. rinizrirLn(3(Kiji\

twee dozijn.

^"J kn. schoon, zonder meer; niet besmet of ver-

mengd met iets anders; onbesmet van het hart. (eji

rui^icraJ\ met leêge handen (zonder iets meê te

brengen) thuis komen.

CV CY
A3.(iv.n en jnMTi(K^\ zva. iviukki/i en (crmiaJi^A.

cHin K., zie (ÈDffOA

r) 7V zM &j) asn/is ti rvi z (Kn (ui <is)iji of mi (un rui asrtji\ en

rut urn <cn tunn \ KW. zva. «j>k7?w \ rui (ki^ -^rti (ui

hu iD)asnft\ spr.

on|v?\ KW. zva. t)ibi-ji\ of volgens anderen zva. tut

o . o ,

ruuK^ms of f^)(Kim\ n., aytru) cm ttnn\ K., zonder on-

geval of tegenspoed; voorspoedig, gelukkig, onge-

hinderd; slagen, welslagen; zonder interruptie voort-

duren of voortgang hebben; tp. zva. mm\ en iki

rqwza^s — j^?^TiMi^ïi^Mi> c^^n^fn

Mr iets laten voortgaan of gevolg doen hebben

door het niet te hinderen; iets laten voortduren,

ongehinderd zijn gang laten gaan; iets voortzetten,

bij voortduring doen, door het niet af te breken;

voorspoedig doen zijn, een goede uitkomst bezor-

o o
gen; tp. zva. (cm <io urn ~/r» rt (hd \ en or)«iiM2M^)

O o
fhmn-n/)\ — rLi ei fK^m \ nxi (Eiw (m (hnn\]UI

(j
(15^

(j
asiuri Ui

(Ei!hrn\ en ccnrrmw

B«siffjjTT zie ruiKfin^^
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«3.(0$^ kn. een verzwering binnen in de neus. —
m(oj><a ihtji\ aan zulk een verzwering lijden.

o
iru (kj)oj)ji\ zva. tiirv)ajjaj)jj\

(n(ru!K?)^iji\KN. rukwind, sterke windvlaag.

taitKi ^.1 xn onj)\ kn. koliek {Holl. spanning). — agr

O
tKi^i xn ;j on<8™A \ het koliek hebben.

01 0x1 oji tuut on f) \ Holl. legioen.

o . o
xtiikjis zie mioai^AW
cru u
mo tui tsyi\ kn. gestreept (G.); en naam van een di-

striJct en hoofdplaats op Java.

ct»^\KN. rijstblok, langwerpig uitgehold houten blok,

waarin de padi door stampen van het stroo ont-

daan en tot gabah ontbolsterd wordt ; volgens G,

ook zva. ixfj t&i-Ji^

irutaj)\ kn. naam van een soort van kleine vleermuis

(Skr. lawa, klein. Vrg. riajizoiiazxsrin).

ox,kltj\ KW. zva. rj tun 01 nrt 01 xm 01 n) w kn. naam van

berg op Java.

(nJivi(oi\ n., (tiiihh\K., draad, garen, van katoen of

dergelijke stof. — uirui(naji\ kn., -ki ruianis kd.,

vier- of vijf-en -twintig {eig. een streng van 24 of

25 omwindingen om een haspel; vrg. bij omtvvj?\).

O
vier-en-twintig. <w mi ri tu,

O
OJimJirnajiuui^

xrn an (isnji \ bepaald vijf-en-twintig. asn trtn mi 01 tui \

driemaal vijf-en-twintig. tuiimanontuis benaming

van het veel zweven van spinrag in sommige jaren

in September. — xmnoxirn,u)\ elk vijf-en-twintig.

— ri n ui kn. iemand wurgen , met een streng ga-

ren wurgen, verwurgen {vrg. mttnionin). — mitntui

on/j of rui <n tui tin on<n\ vijf-en-twintigtal, vijf en -

twintigtallen. — a^ionmioi is>\ gew. oji ari rirui \KN.,

(Li fn i:h\KB., een dorpshoofd of ambtenaar van een

•O
rang minder dan een xiriojifniastip {zie turn on

<t^\ bij rnx.n (lti\).

««\ KW. I. zva. tmicnw — 2. zva. xmasiasn/i en xr)

(V) q xm \ {vrg. rsrojj^).

>})n/v)\ I. kn. , ook a:imi?\i$., honger ; honger heb-

ben. 2. ixin.ui\ zva. tn/i(uï\ 1. {vrg. (noxjizoniui^).

—
lx/

7
!
° '^i^i^om^. iemand honger doen lijden,

laten hongeren. — thmori-nvion^ honger lijden;

ergen honger hebben; hongersnood lijden. (£ix?uim

m<irnajionj\ van honger sterven.

rnmiui\ 1. K"W. zva. Kn miasn^asriasn^ — 2. KN. ri mi

tui^ gew. aririaxi xj)\ zva. nsiiani ^\ manieren; gew.

in den zin van aangenomene, gemaakte manieren,

houding, gebaren, spraak; rare manieren, kuren;

gemaniëreerd, gemaakt.

mtrvirntui\ kn. naam van een zeevisch, zva. [asn

rei^iq\\ J.

rn arm 2 01 tu) kw. zva. trui u\ {zie 01001 iui\ 2., en een

spreekwoord bij aruixbiiji).

o CY ,cnj)<>\KW. zva. xmonji\ (tnimi\ en tui(&i\ {vrg. 010x02 ^\

I. en trui tui %\).

moj\KN. toevoegsel; toespijs bij de rijst, al wat bij

de rijst gegeten wordt, zooals een vischje, dendeng,

enz.; iets tot toespijs bij de rijst gebruiken. — mi

Li'ivvnnji of ttgioxi ajj^ mr) onji\ tot toespijs, iets tot

toespijs. a^oxi(L^^x^ionxzionji\ tot toespijs bij het

eten.

trui 01 tui^ kn. scherven of andere tusschensteeksels

tusschen een pot en den rand van 't vuurgat, om

lucht door te laten. — xri 01 tui ^ xm \ om een pot

zulke tusschensteeksels plaatsen; fig. iemand wat

helpen of voorthelpen.

q«)»\Rff, zva. non of trui tui 4 \

ï^.twKW. Sd. en WJ. zva. n.idxqw

oiomkw. of KN. zva. r^(gron(iïïz!H7in\ as.-rh\ en om

inJii {vrg. >n(rLiziJ)$\ en a%a^).

a\j(D)?\ n., iTvihip k., te boven gaan; over, meer;

uitermate; er over heen zijn; er over zijn, over-

schieten {vrg. n .1 xj)nsr)j)). enn\aj) ^ a^i mi \ meer dan.

ori u) ? (LfiTi (Lil i om \ opperbest, mi\oji ^ ri aa (kÏ oji osï)

asnjt \ uitermate (aller) gepast . mi «^mtiiuhw^ er

is een gulden over (meer of te veel), nxn iui .? ckji asn

(o^-)i^r)rnm)2\ er is {of schiet) een half el over.

(Ki mi (ui ? ri xm \ zooveel er van over is, het overige.

nij(ui^£r)ao)<ini(i\ bij uitstek (bijzonder) goed; bij

vergelijking, beter. (n^?nj(U)(Vh)?<rLnij)?roi)r)j)(Vü)

(0)asii/j\ twee gulden plus drie duiten. mj)U)^(Lm

rnimq\ mo (V) y t/ii ri om ^ \ hoe verder hoe meer. (tlj

(U)0(Ei(ti(K))\ en nog meer, vooral. Zoo ook (ruiv)^

rjoxirninw \ mi tui >mi oji ?\ zeer bijzonder, bovenal;

uitstekendste {bv. menschen). tminnxiaj)^ of mi

tu)qini^>i\ zie bij rniniw — ibi xm m.i ui ^\ zie bij

te)xJii\\ — iijkim^kn., ook mj)(ihini\ k. , verhe-

ven, hoog, voortreffelijk, uitstekend, uitmuntend,

kostelijk, oi xa <u) kt? mi on <u) ? \ de hooge goden, on

xmmi on< v) ; \ een groot propheet. — m) mioj) .^kn.

7 o a q o
zie boven . om ox.o tui q rvi tci ? \ N. , zva. oni trui tui asn cu)

asnjj\ — (ir)(U)^ayn\ xpariia7i\ overtreffen, te boven
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^

gaan; meer dan gewoon; iemand of iets overtref-

ien. ajn xp xi ? xai om ri a,?i {oj asn<nncmtnaoi\ of iixn

ancrnri(ij)\) bovenmatig (uitermate) groot {of dik).

asii xn ^ ajii xri il» % xn \ meer dan gewoon vrolijk, n xn

ikjihoi ~?? xp xi ^ ojii xii arn xii aai \ later zal liet dat

nog te boven gaan (nog sterker worden). — xn ili

(Oi^xmiKin 1. kn., tmitrw!K7)(!C)(K)ji\KD., uitsteken-

de begaafdheid, voortreffelijkheid, uitnemendheid;

heerlijkheid. 2. n., xnaxiini x~i xna\ k. , te veel krij-

gen; overmaat, overtollig. ttnriaji.h3iaxa(oi^(unaon\

uitstekende begaafdheid bezitten. — ai i x» ^ txn (hii

of (cri axj toi ? ojï) ui a \ en axi mi xn xi a oj xr>ati 3<n xi
\

(nif>\ wat men overgehouden heeft, wat overgehou-

den is, het overgeschotene, overschot; wat boven

een bepaalde maat of som gaat.

ai trui ii(V)%\ kn. gleuf (vrg. r\ ax n(m^\). — 11 i i 11 xi
^

lynuyi of <n <u <n (ui ihcn a<yi\ uitgeholde sleuf, gleuf

of gootje in een rand voor het uitloopen of uit-

gieten ; opene tuit aan een melkkan; gulp, split,

aan een kleedingstuk; ook de holte onder de koot

aan den voet van een paard. — ai >i >ƒ xi un\ aan

iets een gleuf, gulp of split maken.

tnmjizaj)^\ kn. smalle doorgaug, nauwe pas, bergpas,

bergengte, bergkloof; gaping, opening, ledig vak,

opene ruimte {vrg. ruj.ci>\ <ncrui<n(oi%-\ en rianm

rttuiz\). asiaiaxi? o;\ hetz. in den ruimsten zin. —
ai atn xi ? xn chij\ gleuf, lange uitholling, diepe deuk. '

arvnuiiHyi\ 1. kn. iemand, dien men als tegenpartij

of ook als medehelper, tegenover zich heeft

tegenhanger {vrg. asnarrn\ asn(èi\ en tniruiziuix)

ook poet. gepaard met iets anders; tegenover; we-
|

derhelrt. 2. <nj}aji(mn\ en gew. (Kn arm ajianji\ N.,

o o )
am<rui%\ hii axi xu xn n en xn ia ui xn i\ K., met,

|

benevens, en {vrg. ihixna en xrn aim 2 \). xiixi^i

trui odi (htji\ weergaloos. — atm^, kn. tegenstand

bieden, weerstaan, zich verdedigen {tegen een an-

der); met een tegenpartij in een wedstrijd zich me-

ten. — puy\ ook xnxixihi\ tegen iemand

zich verzetten of verdedigen ; tegen iemand partij

trekken; iets, zooals iemands liefde, beantwoor-

den; tegen iets inzetten, bij het spel; iemand be-

strijden, on oji aoiijt rui a^p iemand te woord staan,

tegen hem spreken ; art mi xn h^ ifn cui oei aoji^\ iemand

te wille zijn om met hem te vechten; ook iemand

tegenspreken. — ui Eixiann\ tegenstand biedend.

rui ei (i »<m -.tïxi ii\ gewapendentegenstandbieden.

—

riunhnxn^fi of (LrirLxx)xqa<^^\ partij of tegenpartij

tegenover een ander, partijen tegen elkander; met

iemand als partij iets te doen hebben, iun ocycrui oji

,M (ui -? na ix i ai (p 2 ab m \ als tegenpartij in proces

met een Chinees, tegen een Chinees in proces, in

arui xi pq hi in \ met een ander of met elkander in

briefwisseling zijn. xin-i xi Hr-n.tnaji(ruicci\ de an-

xi ? ? xi hi i\ het te-der tegen wien hij sprak,

genstand bieden, tegenstand; tegenstander, tegen-

partij. — ijxnizi xi 11^21" elkander tegenspreken.

— hii Èi ui xipn\ iemand tegenspreken.

11.1 xi ?.7,)\ kw. zva.

ax

ai <u.

>ƒ ' -ii ri-i~)l .ipi i\ }-)>iix XV[(K1\

,/ > .> \ fqccmaj^n^\ xim\ en aiomthiw volgens

G. zva. <ruio}(UHHi/i en axi r) xu on /)\

O
ru (LJitHi

/f\
K"W'. zva. xiiciun.p volgens G. overtreffen.

KTyi\ zva. un (Bi ~ji imn ~m <eji ~ji ten n\ —arci ajj on c

zva. hii isn ili mi izi\ en xn uiin n i xi (Hp LI hl i

O Q
i i • na vi »\\

n: ij tl xii\ 1. kn., zie bij n/|u\i — 2. kw. vui-

ligheid van het lichaam. G.

ïinixiPhi) kn. , ti xi ;./; m i\ kd., wit doek of ka-

toen (van inlandse// fabriecaat. Vrg. ii ti?T)\);

doek van wit katoen {ook wel van iixn^'i\), daar

een lijk mee bedekt of ingewikkeld Avordt. — aai

ïxii-i xi i hi ii xi ?. hia\ zva. i.n ixi o in x> ini\ G.

mcihi\ kw. zva. 1)1)111X11.11 en uiaJiOJin {Skr.

lawana, zout, ziltig; zoutsmaak).

iu kw., zie 1L1W

ihi x) poel., ihi xim inY, kn., louter, onvermengd,

zonder iets anders er bij , van eten en drinken

,

dat anders niet zoo louter gebruikt wordt {vrg. ili

S x - s
minanjj). <n ioi <to (rui aj)m min\ zuiver warm water,

en thee of koffie zonder melk.

ixi xi kn. links en regts uitgebogen, zooals de tan-

den van een zaag ; losbandig, niet onder de tucht

gehouden, van een jonge; los van gedrag, van een

vrouw, hl) xi au n ni ihi i:i\ die het bestuur van zijn

verstand verloren heeft. — if)rm\ een zaag zet-

ten. — )i) x)-x) hi r. gereedschap om een zaag te

zetten.

iht xi en i%.\'i\ kn. wat in het water ronddrijft,

al rondzwemmen, rondvliegen, enz. xi xi i.n jix

. ,.. O oCY
zie bij xi ip hii,i\ —

o O

Eïi/>\ heen en weer zwem-



ri U) 11 UI hur!' L,
'i

58J

f) x , .

ui m ui ~>i tn r- verlossing.

men, van een vlsch. — rui,iji^naaji\ door elkan-

der loopen, vliegen, zwemmen, dwarlen; zwerm.

— hu o -">")
}.i

i
, overal rondzwerven, bv. van stroop-

benden.

ai ui\ kx. los, verlost, ontslagen, bevrijd: ontslagen

van hetgeen men zich voor een tijd lang heeft op-

gelegd, doordat die tijd verstreken is {vrg. uii uuSS s .
/'

. ,nip uipi\ uj ia . en mjizm\). — tui(un\ aan tets,

dat men zich heeft opgelegd, een einde maken; bv.

majiasn cuivitiq . zijn tapa staken. — niom\

iemand verlossen, in vrijheid stellen, bevrijden:

een gelofte vervullen, betalen; ook een gelofte van

een ander vervullen, door te ma/ren, dat hij er

van ontslagen wordt, ruitun <ru itfitumi aoji\ de één

den ander bevrijden. — Mntiain.ir verlossing,

het verlost zijn. — nuniuu^ iemand van of

uit iets bevrijden of verlossen. -— rui umitmn\ ont-

slagen, op vrije voeten gesteld; verlossing, bevrij-

ding; iets, zooals een gebed, afgedaan hebben. —
i_] ui m\ verlosser.

rt/uv, zie truiiunw ook kx. een uitgespannen wit doek

tot verhemelte, zooals over een plaats, daar een

maaltijd gehouden wordt, over een bruidspaar , \

een graf, enz. — ui up>i *. over iets, of boven

iemand, een gehemelte van wit doek spannen.

y ruiaji \ zva. rui ow

tn ruim ui kx. te wijd voor iets dat er ingestoken wordt

of ingestoken moet worden, zoodat het los zit of

heen en weer wiggeit {vrg. ?; ruiziu>i\ en 11 ruiion urn

h-ti]): ontuchtig, van een vrome {vrg. truiiui).

nmjiz(ui\ kx. te wijd van gat, vooral van de gaten

in de oorlellen voor oorknoppen {vrg. ?i?i;?iu\).

n ruiz 11 ui zva. 11 run u\ .

) ....
I

i~li umi ki r kx. vuiligheid, en fijne aarde, waarmee

een rtioji zijn gat bedekt als hij er ingekropen is.

in ui un
j kx. het onderste gedeelte van den romp

van een vaartuig. isnarnarui(uiitain\ een tando e be-

staande uit een hangmat met een houten dak.

rupunanyj' kx. de steenmarter, een soort van wilde

kat, die kippen en rijpe koffieboonen verslindt {vrg.

;,-y ujinj).

(rui ui in ? kx. naam van een soort vanzeer vergiftige

slang , groen van kleur met roode staart; en van

een soort van houwer, die de Javanen voor van

den overwal afkomstig houden.

11 rui ii o tfn/i\ ii ui ij ui i. n • en 11 ui n ui in <hip zie

bij iiiui ii uip\

(n<ruiz<n(u)ztHTiji\ kx. open, openstaand, van een va-

cante post of bediening {vrg. vi nunvi rui d\ en n ruil

ti in? hui). — ri c7??7 uu unp een gat hebben, van

den grond, waar bv. een paal gestaan heeft. —
v ruil ii ui? hij m i een gat in den grond {vrg. nui

ui ui hl i).

iui ui ui r kx.: ri ui uu i iets met eenig vocht fijn

malen, wrijven, kneden, enz.; verf of medicijn op

een steen wrijven; iets tot een deeg maken; een

rijstveld voor de laatste maal ploegen, zoodat het

geschikt wordt voor de beplanting {vrg. trui trui 4 cun

hip. — ï_7 L7 ui ui u het fijn malen, enz. — .?? i ui

uihii\ fijn gemalen of gewreven; voor de laatste

maal geploegd rijstveld.

amcui asnji\ KN. zva. umi urn ?\ bezoek. — ui ui un i en

ii i ei ui uu p een bezoek brengen, bij iemand ko-

men. — ui ui ui uiii . het bezoeken; ook zva. ui yi

in mi i\ een bezoek van rouwbeklag;.
il i

D

o . . , ..,

ïnuihiii n.j lun.ip k.
,

passeren, voorbijkomen,

voorbijgaan; een brug of veld overgaan; voorbij,

over, overheen; ook over- in den zin van boven-

mate {vrg. iuiüi?\ dat sur passeren beteekent). n >

ui mi ^n ii ui? p ver voorbij, ver overheen, rui tui

in ei Ji my voorbij zeven uur, over zevenen, ntum

ni iui ui uir zva. iiuii?niii)hiiEi^ alleenlijk, voor

'k heb alleen te zeggen. iui ui 11 ism n io?\ overon-

noozel, erg onnoozel. — uituiasnn en ei iui ui un p
passeren, voorbijgaan. G-. — un trui tui asnji\ luntrui

i.ip overheenkomen, voorbij raken; gepasseerd;

te boven gekomen, voorbij; over, overheen; buiten-

gemeen, bv. un ixi ui mi ~7i ui ii x?_t?\ buitengemeen

, . , o ~) o . o
scherpziende. 11 hii

z

,k? kii iuim asn^ji un ui iui ? ui rn\

tot over de veertig dagen, hn.iui uiasn.ui asiifi \ toi

iui kii rui hip in de hoogste mate, buitengemeen.

hiiiuihip en gew. hihiihi}\ ook als e. van ii)

O
VK

ui q \ en van un ui un p bv. un kii izi hij ii ,in ri hn

d a o, O
iz.77 m üi iisiin\ zva. hu i\i ui $ ri uiahtun ui asnji\ en

O * - O - o O
UI hll 7U1 M) -UI El IUI UI UI hl K} q (7,^ 7U1 \ ZVa. Uil UI

O - o O - . . -

un ,-tf Èuiui il ui un ,i^7 hip\ \ tui hn rui kii ixi un \ zva.

un ui Ci un ^i,ui iuni\ — mi.ui aai \ uihiiui\ tets of

iemand passeren, voorbijgaan, overheengaan, over-

gaan, overschrijden; iets of iemand overslaan;

iemand den loef afsteken, hii ii i t»«gi hip iui iti ui
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rutoji asn/i\ ru oji (tJtn\

Cl Q , .. , ..— aai ru vt asn aan\ te passeren zijn; bij

ongelnk overgeslagen worden.— a/n an au oji asn \ rm

apruiaai(ün\ buitengemeen.

rui hl asn n\ KN. wat in een aaiari)aijin gekookt wordt,

van rijst, rut cm {of m )rnrun) ruiaji isnn\ een bij-

zondere soort van gekookte rijst, (misschien vroeger

in een om arh run , en zoo ook nu bij den Vorst,

maar nu doorgaans in een axiah), met kokosmelk,

uijen, salambladen en een heele kip. tennm iaterm
Ou Kj C\J

asn (uw (rui rui asnn \ spr. osriasri
<ft>

ft» asnn \ benaming van

een bijzondere wijze van den hoofddoek om te

doen. - r)(üiaspjt\ ;

.O
in een toi arm ruin koken

o O
ri (u) asn n \ rijst in een aai arm ruin

zoodat er onder in de këndil een korst komt. <n 07 z

asn aa ashmruKoi osman te weinig om in een këndil

gekookt te worden, a/n ah rn oti oji asnji\ spr. — rt

1 ..... • __ .... O o
(biasnajaais rijst in een arhcrrntwin laten koken;

voor iemand in een aai arn rui n koken. — rui 1 ) 1 n

aaji\ in een (hm mm run gekookte rijst; wat in een

këndil gekookt wordt; kooksel van zóo gekookte

rijst. — oji cciaji asnn\ het koken van rijst in een

itrnarmirujis ook de tijd of duur van dat koken,

bv. oji oji rn rui asn /

o
ru rei \ au;Ei\ KW.

aji-n\ hoe lang duurt het?

al ? om rèi ru rut

aai ajvurxn oji aj)jt\

/i(Oi(Ui/)\N
<-J< Co

lang {van tijd), lange tijd, lang van duur, een lan-

ge tijd, in een lange tijd, lang duren; oud, van

iets dat men al lang gehad heeft , of van iemand

die iets lang geweest is (vrg. <kjivihji\ en int > 1 n~n/j).

(ut oji tui aj}n\ al lang, al een lange tijd, sedert lang.

anniru(vi(Kyi\ nog niet lang, onlangs. 1x1 K)rt(Ki \

als het lang duurt, op zijn langst, üti tr> 1 ni > >

hoelang? ruiajiritui

ajiOJi~ji'r)(nji(iJ)fnaj)rza.\ hoe lan{

(Kyj\ de oude (de vorige) dëmang

zooals 't lang geweest is , nog zooals vroeger, n ; ui

&jt ^*.rui oji (Kin\ ten laatsten, telangelaatsten. oji rui

OO 7 7 O
oji rn a^i ^a.\ (Ktaxi (Eiaaajiaan\ OOK wel oji rui wi (E/i tol

rn avtnaoji aan\ zoo lang als; al den duur van, ge-

durende; altoos, altijd, steeds, voor altijd, rui ui 1

n

ajimiji\ rui cei ru ceji \ rut (EJt rut (Et \ op de lange weg,

telangelaatsten, almettertijd; heel lang, heel lang

duren, vut tut tui tut rn ojt ^t\ op zijn allerlangst. cm rut

1 aft ajt aan\ voor altij d

,

K
voordurende (bestendige) gezondheid.

o a o
aj> (iJt (Dt il (Kt ^a\ (Kt rut (ut rut (Et aa <l

voortdurend, aai oji nr> tui ^taa ^rria^i rut zjt (ki oji 11 0^1 ^*\

O
amruaji.

(Kt/i\ cm rut (Et \ maken dat iets lang duurt, iets op-

zettelijk vertragen, iets rekken, zoodat het lang

duurt, op de lange baan houden. — kkui'oji^a

O
tnani\ rtrt irj et aan ~jn aai (htjj\ oorzaak zijn dat iets

lang duurt; voor iets als langste tijd een zekere

tijd stellen. — nat rut tut oji ^Aaajj\ ten rut ~n (ei aaft\ al

te lang, al te lang duren.

rutxjiii^ji\ KN. oud, van iets dat met de lengte van

tijd zijn verschheid, frischheid of kracht verloren

heeft; over de tijd (verwant met ruivtoJijj en vrg.

.O .

ciojui\ nut (Kt asnji en rtfj 11 (Kt \). oji r? ij erm nut (ut ajtji\

oud pakkleêren. ajirr^iWastir)mrLi
iviM(ij}^viajin\

in zijn dienen wordt hij op de lange weg minder.

ctx/icoi ^asn $\ of ruizjiKi j^urïart a?n $\ over de tijd

dat een vrouw de maandstonden krijgt.

rtaaji(M^\ kn. los en gemakkelijk in zijn bewegingen

en manieren; zich met losheid aangenaam en be-

vallig weten voor te doen door zijn manieren en

spreken (vrg. (GtavtdJi^ en {^aitaut^). (rut(Q(Ki3ï

i )ï]oxtza-nji\ de losse bevalligheid waarmee vrouwen

zich aangenaam weten te maken.

,; ruit] 1 ~njjj\ ongebr.; rj ipirn, oji (kijj \ kn. het uit

schaamte zich verwijderen. — 01 art rt oji (ut n\ uit

schaamte zich verwijderen, beschaamd weggaan, af-

druipen (vrg. tf
(Eizonnnaxyt).

o o o
rui oji in \ KVf . zva. (uiae:a^r>ji\ — rui mi om an/ts N., rui

(rrh xn (ton k. , naam van een plaats in het Soera-

kart'asche , waar vorstelijke graven zijn.

rui) ki tu?n7\KN. naam van een fabelachtig beest of

wezen.

ruicot\ 1. kn. ingang, bv. van een spelonk. — 2. N.,

(r)iatz-ii\ k., deur, zooals van een huis of kamer

;

en benaming van een regterlijk beambte nevens een

djeksa , bij viien de stukken inkomen en die ze

expediëert ; Tj. Sëngk. negen, rui oji or> trrn 2 ni \ n.,

nr>^m (Hi r) rrn z ti \ of enkel rnixmihn aoj>\ k. , de bui-

tendeur van een ii oji 1 ei q a/n aan (die, als hij over-

dekt is, itnirncmz run genoemd wordt) . rut hji axt

rut 7i aa \ rntatzni e,i cm art oji aan \ de hoofdingang

— rut vt ni art n\ KN., iitaizaa^van een

aOjY kd., ingang

«U.

opening tot ingang; deurtje, zoo-

als van een kippehok en vogelkooi. — oji rui oji aai

aan\ kn. deurwachter, de persoon door wiens tus-

schenkomst men bij den meester komt; ook wel

benaming van den regterlijke beambte, die gewoon-

lijk rui rui of rtaaiznr, genoemd wordt.
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lansstok, schacht van een speer (vrg. asn<&i*nin\

ncy

xn

O
en asii

liet

)isi\ 1. kw. zva. ajn(Ejinriaan\ — 2. kn. speer,

lans, die Lij een krijgsdans gebruikt wordt; ook

\ ui
II ca ut

ïi\ (Ca'ila\ en ruinrj(rrhaAJia<in). — 3. zva. asr>aji\

iemands uitzigt, voorkomen, aanzien. J. <kn<nxmz

{of éimiunoji) i^.ö\ een buffel, die niet tot den

arbeid gebruikt wordt. )o.n»Mjo> zie bij (Knmrn

(un/j\ \ ii ojiiz no asn iel - ii ajn ? 11 rxi oji\ spr.

ró)\ met een speer steken. — aji rui ui umi

ui uixnann^ piekerek; wapenrek. — <?_/7<p(o,\

steken met een speer.* on asn aüip (ui,\ hellebaardier ?

(iuiajj\ kn. verwoed, van een aanval; zinneloos, van

radeloosheid of droefheid; dol van verliefdheid,

. o o . . o . a .
"

(vrg. nrtajiasnn en aznici\). — rui (uiaru oji\ groot

en eenzaam, {om er dol en zinneloos in te worden),

van een woud.

?7 7 o\ 1. kw. woud (Sd. löwöng). 2. ixi<uu en ixi

uin kn. kuil, gat in den grond (vrg. rini?\ en

77 ïii ). 3. kn. wat iemand opdoet, de gevolgen,

van zijn levenswijs ,
gedrag of handelingen; iemands

(opgedane) ondervinding. — xi uu n ergens een

kuil graven j iets kuilen, in een kuil doen of be-

j. G) .

graven. — ruihui uzi oton of rui tui xn Min\ een in den

grond gegravene kuil {vrg. rj ixu r> u> i im ki r)\ tX

ai ,iii ? ui mji en as: cm xi ui ƒ). uq rui ui xi i.i/i iemands

opgedane ondervinding. — (Liniaji\ ouyui\ of tu

ui ui \ een gegravene, en vervolgens overdelete en

ovzigibaar gemaakte , kuil om wild te vangen. —
-o öi\ of zi ixi ui\ iemand een kuil graven, in een

fig. zin; en in een kuil gaan, zich verbergen.

G) G)
aujiui\ en ui u> ui nnji*. zie maajiw

tij uï\ kn. naam van een dikke, cilindervormige

,

zwartbruine , niet vergiftige duizendpoot {vrg. rui

ii(ui\ iurixni\ en uirn\); ook naam van een wilden

boom, waarvan het hout alleen tot brandhout ge-

bruikt wordt.

1 / oui n\ I. k., zie iiicuiw — 2. kn. zva. riruuajiw

tntrvig ojt\ kn. schikkelijk, redelijk, tamelijk, niet ge-

heel te verwerpen; wat bij gebrek van beter dienen

kan; beter iets dan niets {vrg. riixiixu ixiaji\ 2.,

en )iiE)iu7,ii). ^axionnruizajis nog al schikkelijk,

vrij wel, bv. er uitzien, van een vrouio.

iinxii n un\ kn. open vak; openstaand, vakant, van

een post; niet goed bezet met volk, van een désa-

land , ook, volgens G-., geen acht op iets slaan,

onoplettend. — rnimni5i2\ voor een bepaalden tijd

(gew. voor acht dagen) vasten, door dagelijks één

of meer unajiruui rijst minder te eten, totdat men

gedurende de laatste vier-en-twintig uur volstrekt

niets meer gebruikt en ook niet onder dak mag zijn

(wat dan oji asn cm aa genoemd wordt). — 11 m
f>1 ui i ui \ ergens een vak of plaats open of oninge-

vuld laten. (Kiiijiuiz(tiajiza7iiHin\ met open gelaten

vakken of ruimten, bv. van een in te vullen lijst;

inschrij vingslij st.

ixi iuiji\ verkorting van am arui ruiji\

ui ui \ kw. zva. rxi lui uu cHijj (van rxiixn\); kn. zva.

1 D
(Lii ixioun ixiw — ruj trui <n tui g rn \ en rxnxi ixioj\\

zie beneden.

nui ixi\~s., q^j) Ti (ui \ k. j aan iets niet denken, vergeten,

uit het oog verliezen; verzuimen; zich zelf verge-

ten; het bewustzijn verliezen, buiten zich zelf zijn

(het tegenovergestelde van iiunrxïw (vrg. <niruiaji\

en m trui (typ), uuwirxiiuu. zoodat men zich zelf

vergeet, zijn bezinning verliest, n xn 2 ni rxi iui \ iets

niet vergeten, er wel aan denken. aynarncmri tui rui

(ïiituri fcninp dat bracht mij buiten mij zelf. — tui

rxi?xi\ (cm(mjinriaji\ iets uit de gedachten zoeken te

zetten, zoeken te vergeten. — in r> rxi curi ^71 ri xoi \

(uinii ui 1.11 ^11 Kii(hi,j\ iemand of iets doen vergeten,

maken dat men aan iemand of iets niet denkt ; on-

nadenkend, achteloos maken, maken dat men zich

zelf vergeet. — rxi 11 ix; xnn\ en (u,ir>(uifhnji of (ui

r)<ui(Hi(Hiji\ vergeetachtig, kort van geheugen. —
O '

_ O o G)
tuil iui 77 rxi (Hiri\ N

.
, 7.7j (ui ri (ui (Ki/V- K. , mn rui rei xn m/)^

ki., iets vergeten. (eig. vergeten raken), van iemand

dien iets ontschoten of door het hoofd gegaan is

;

buiten zich zelf raken, zich zelf geen meester blij-

ven; ook uii rui 11 rxi on n\ kn. naam van een rivier-

visch. (fairxiri rx ? cuirxirirxi cmjj\ telkens weer door

het hoofd gegaan.

S * G) a O o
?l??7.7\KW. zva. (xnunn\ of ixik<> 1x1 uti asiin\ tunorui

, O O- .

ui asii ft of urn xn urnn \ run ten ni \ en 1x1 ri ,7.

7

nn \ (ui

o
^

G) o
111 ixixn ui Kin nk. zva. (ui iui 1^ xn iui ran \ — rntruis

kn. om niets meer geven ; wanhopig ; en zva. c&i rui

?i? \\ \ xn 1x1 am asn (oj oji x^ q \ ;, an rui ri xzi 11 u» (oj x.i

(Li? (En un/>) , of enkel ook nnixi zich van kant ma-

ken, zich zelf het leven benemen, bv. door zich te

verdrinken, zich dood te steken of het innemen

van vergif (vrg. ui (Ei ~ui(uyi en (xnarri asnji). •— (ei
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vli!ïu\ iets liever willen, verkieslijker achten, aan

iets de voorkeur geven (zva. tenvuvu^y i&icun\ en

vuivu\ ook wel vuvuq\ en eig. txmjïnkn. (volgens

sommigen truvu:>\ K.) welgevallen, vergunning,

permissie, verlof, toestemming; genoegen in iets

nemen; volkomen vrede met iets hebben; iets goed-

vinden; ook (en zoo vooral '-nayis) iets gaarne af-

staan aan iemand; goedhartig en goedhartigheid,

of goedhartige gulheid, met het gul afstaan van

iets (Ar. Ml. *\*o. , rizld. Vrg. cuiams). tuiasnnn

vu\ met goedhartige gulheid. (EiisrivjiMicurïni tti

'«'Am uit goedhartige gulheid. tui ik» tiavu vuvi *m

naar zijn vermogen en believen, aanwin trui vin \ iets

gaarne mogen lijden, truivu tuntuitKi/i\ met welge-

vallen en gulheid afstand doende van het aardsehe.

— i;)iii)M\ iemand iets , of iets aan iemand, ver-

gunnen, permitteren, toestaan, veroorloven, toela-

ten, toestemmen, bewilligen, inwilligen, wntruitrin

(hnj\ vergund, gepermitteerd, toegestaan, veroor-

loofd; vergunning, permissie, verlof; voorregt; ver-

lof bekomen. a<nvuvuiajitEiiam\ laat het mij ver-

, .. , , c ) o O o.. o
gund zijn te spreken. imvi i ruq/i 10 trui~m as: tui ^ is

(

;-) o
het mij gepermitteerd naar buiten te gaan? unvu

vuiap (liiuii/j\ vrije toegang, cuiasn rui > i >n > i ha u i >

ihm no trui tmji\ de gunstige hulp van den Heere God.

— art vu ,hn) ~i> <n (kii \ iets afstaan, en iets, zooals

een schuld, kwijtschelden, aan iemand. — ruivui

(hi/t\ toegeeflijk van aard, zoo van aard dat men in

alles genoegen neemt. — tuvuvu^\ permissie, tei

X o . .

asntcrntujon-^iaxhru>\ permissie gaan verzoeken,

bv. om iets te gaan bezigtigen.

vuvu\KW. zva. v) tuh om (IX.1JI en «oxl/iw volgens ande-

HCïl 2 .UVi w

maar alles , of meer dan hij hebben wil
,
geven of

toestaan. — tuvnvu\ iemand die een ander maar

in alles , tegen zijn eigen meening in, gelijk geeft.

— <eiixiixi\ of ^vu\ geheel, geheelenal; geheel

naar één kant gaan; een dikken buik hebben, bij

magere armen en beenen; groote oogen hebben, bij

een mager gezigt (vrg. tti&>uvivut\ bij vj tuizrivu2\).

(Fji nx.1 (ê) (Li(kji^\ geheel in kopergeld. tan vu ixi tui cxn

ihi/]\ maar geheel aan het winnen van de kost den-

ken; ook maar alleen aan eten denken.

<r? vuvui\kw. zva. asnviasïivxiw ml. kn. benaming van

ren zva. njnajim* v) kltiiz tui w —
ii]

7XP iemand

een inlandsch klein stukje geseind. — yivntrxi\ kn.

zich duidelijk vertoonen. hnina5ii2tNi^nvicLnvu\ dui-

rj (tri vu 11 vu vu \ ziedelijk te zien zijn.

v^vuv^vu\ KN. naam van een visch die zich in het

slijk van stilstaand water ophoudt.

v\vuzvu\ kn. van vader, of moeder, of kinderen,

of naastbestaanden, door den dood beroofd (vrg. mui

ojntm^). v^ixi2vxituïitm^rin\ van kinderen beroofd.

<rj vu 2 ri iu 2 \ kn. ; ri ixi 2 77 vxi 2 n vu 2 vt vu 2 \ aanhoudend

?) iii2 roepen, het hoofd laten hangen, den moed

laten zinken (van vjixi2\ L-). tEntnvuivivuts prui-

len. G. (waarsch. hetzelfde. Ben ander zie bij <n tui 2

rj ni2\).

vu,iuj\ KW. zva. (tuczi-Ji: (vrg. vxnxi\). — iluxi >

whn,i\ 1. KW. zva. vu vu tin rm n en ten tui ^w —
2. kn. geheel voor bezaaijing en beplanting toebe-

reid rijstveld (vrg. trui tui ap abn en lutuintiasumn);

het slijk van liet zoo toebereide rijstveld; door elk-

ander gewerkte mergelaarde voor metselsteenen

(een ander vu ixi tun ann of ivivutuntion zie bij vu

vw\) txryxm vri iu ? un cm n\ spr. — tyivu^\ of tui vu

n i ->\ zie beneden.

>

I
n i >\ kn. langzaam, slepende, met lang gerekte too-

ncn; tecmerig, vlijmig, spreken (vrg. tciotxi\ en ui

nii\); met langzame passen tandakken. mi^cmttri

n i >\ lang aanhoudende donderslag. — (Lnvuiqtun

an/j\ op een langzame wijze gedaan (tuyiu tun tmji\

zie bij vutun\).

n,iii>\ en rutnvu%\ kn. bedaard, gekalmeerd, van

iemands hart of drift (vrg. jum^\ en iuiw:\);

ook bedaren, van den regen; afzakken van een bui.

— yïiu>\ en w<nvu^ iemand tot bedaren breng-

en, kalmeren. — azivu'qtunviiHris het gemoed van

iemand tot bedaren brengen.

o . o o
iruvivLi^\ zie vuvu^w

rui vu ^\ kn. in een weeken of vloeibaren toestand,

van iets dat anders hard is; opgelost, gesmolten;

smelten; zamensmelten
; fig. vergaan (vrg. vivuSS 'S v

vivu^\ tarazn\ viiz:\ en nsrs). vm tui vu vu ^ \ ver-

brande (al te veel aan het vuur blootgestelde) met-

selsteen. \ iets in een weeken of vloeiba-

ren toestand brengen; leemaarde met water tot

leem maken tot het vormen van baksteenen; iets,

zooals metaal, smelten;^, opbiechten, zijn schuld

ootmoedig opbiechten, bij iemand; ootmoedig zijn.
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KAKX/i^cun (uirnihnirn kjiki,ui \ bij zich zelf ter biecht

gaan, zich zelf schuld belijden, asn <ia pi <ru ^\ oot-

moed. — vi mji ^ (Lm rn ,707 \ iets doen smelten ; iemand

de schuld van iets geven. — aij nxj ? (lii a-n/j \ of mji

mnajutotiy leem, leemdeeg, tot het vormen van met-

selsteenen; het gesmoltene ; te smelteu , om te smelten.

kimjimji^ kn. slap, zwak, niet vast en stevig; ooh

fff. van aard of JcaraJcter (<crj<im). — rniuiMJij

rn m,i y) mji 2

%

\ slap, van iets dat door gebreh aan

stevigheid buigt; ooh figuurlijk.

rn ?i ikim.i^\ kn, zva. mji mji j^. 11 MjI rn mji % rn i

<ntnj)$\ stil, zonder zich te verweren of iets te doen,

of op zijn gemak, blijven ligg

O
MKTtMMJl^ Of

(ü? m mji <n iti ^ \ iets, zooals hars, smelten; zich er-

gens neervlijen, op zijn gemak gaan liggen of

liggen. — /n rat rn tn.1 q t/n ort iwn \ iets doen smelten;

iets, bv. het hoofd, ergens neervlijen.

rn MJI rn KX12 ^\ zie bij <nM_lM,1^\\

O Cl a
rnMji2MM.rt^\ kn. zva. KK(i^(aj\\ en a& a& <e>i ^i \ inne-

men, medicijn innemen. — ti iji 2 rn iui 2 ^ \ een beest

voeren, door het eten in den bek te stoppen (vrg.

ajna<im/i\ en run arm as. \) ; een jong voeren, van de

ouden; medicijn gaan innemen; {ook bezwijken. Gr.).

te ver gaan of gegaan, zoodat

men in een hachelijken toestand geraakt, daar men

niet weer uit kan komen. — rn rui 1 rn rrvi 2 > run \

iemand iets {zooals een pruim) in den mond ste-

ken. — MKi2MM.i2^(unrnKni\ iets iemand ingeven

of in den mond steken; iemand in een hachelijken

toestand laten komen of brengen, daar hij niet

weer uit kan komen.

o . o
MJiMJiajrw zie tiviK/nw

7 .. o
mji rn m_i (hn/i\ zie bij m,i mji xn

O
aai rn ix.1 2 ki nx.1 2 ^

MjiMJirhnjj\ zie bij m>imji\>

Q O
mji trvi aa /}\

/
h2V Zie (El 1X1 (Elw — 2. kn. , en na ©1

a q o a o 1 • 7 /

axirrxi aa/j\ N., (lom,) ^ rvi mji iKi n\ een Kaars in net

algemeen , smeerkaar! <E)Mjianji\ kn. gladde

meubels met was boenen; iets in de was zetten, van

hastemahersioerh. — oji oji kxji aa n\ het boenen of

in de was zetten.

*>

o . O
jKi£(hn/)\ KW. zva. (Ejinia£Ui\ mirrxi\ ^ö,'1!^ <?% "^

O O O o
(E/i^JiJW -— (wn Mji Mui ruiji\ zva. aaiasnj-n\ (mimi

(im^ en kn. poet. zva. aai asri asn
/f\

meegevoerd,

meegesleept, verleid raken. — ca mm\Mj1 aan of rvn

Mjiaaji\KN. poet. zva. (ei cisn (isnji

.

ogiMjichri\ zie MKihriw

• S /
M,11L1\KW. ZVa. MJI MJI \

KN. Mjiorui\ en (hm m/i

iau 11 ,7.7 2 aai n en ajii a/i tuui w

ooh ' MJI 2 K] ,77,7 2 \ aanklevend

vuil op iets, bv. op het lichaam. Mji mji cm 11 rui txri

rncni ^rncm 2 rncrvi tiKan 2 rn (êi 2 021 aa/i\ spr. mji mji (of

MMji2rnMJi2
s

) rn om 2 ti rrxi 2 osii aa n \ klevend vuil op

het lichaam hebben. — kjimji\ iets, bv. het lich-

aam, met de vingers, een doeh of iets anders,

wrijven , dat het aanhlevend vuil loslaat (pass. aa

mjimji\ en (LaihrriMJi\); iets nauwkeurig onderzoeken

of nasporen; een geschrift nazien, of er ooh fou-

ten in zijn, collationeren, corrigeren (pass. <io

MJIMJI\).

/ / O O
,7 L? KJ\ (UI Mji (IJl/)

\

Kvixjy\KN. een vlieg (de zwarte vlieg).

een groote, groene, glanzige vlieg, de strontvlieg

(vrg. urn <i£i9\). ruj ^1 Mji ksi\ spr. — ^im s als een

vlieg doen (vrg. kjikji^). K^iiTr/uirrLiajiji^ als een

strontvlieg doen, gemeene schandelijke dingen doen.

iu.iji\ ttfffc-l' ^ffpt-^
zie °nder oórw

mji mji \ KN.; cm mji\ of K7l!nAnjl ^ wakker worden m
den slaap; voor een oogenblik opstaan, van een

slapende, bv. om eens te drinhen; weer bijkomen

uit een flauwte; opstaan, weer opstaan, van een

plant die verplant is en de bladen laat hangen;

en benaming van de geplante rijst in de eerste

7 , o a o o/
maand (vrg. asniin\ en rnajnMji\). ruiK?,iKiyiti'^i\

toen hij wakker geworden, of weer bijgekomen,

was. — nr)M_i^nrirhm\ iemand wakker doen worden

in zijn slaap. — Mji(nj,'-nanji\ ligt slapend, dik-

wijls wakker wordend in zijn slaap. — (uiktimji\

het wakker worden in den slaap; de wekker in een

uurwerh.

mjimjis kn. 1. een mengsel, waarmee men den huid

van het lijf of aangezigt wrijft en zuivert. 2. de

haas of het haasje van een geslagt beest (vrg. mji\).

— (hmn-Lix het kruipen, zooals van een worm, ooh

van kruipgewassen. —
$t}

nlJ
l^

1- me^ <n-lMJi, schoon

wrijven. 2. kruipen (vrg. on <n mi 2 ki oji 2 > en cmczi

asiin) ; ooh kruipend of traag en langzaam in zijn

bewegingen (vrg. ktke.k\).

rnrrLi m mi\ kn. toets op een toetssteen (vrg. clohxi \

keur); blijk door toetsing; alooi, ook fg. goed of

slecht alooi van iets of iemand; poet. zva. om rem

'-n(hnji\ geschenk, even als (inaxi\ en zoo na na

ti mji ki mji \ geschenk en belooning. rn KJ1 rn M.1 \
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goud of zilver toetsen; fig. beproeven, op de proef

stellen; poet. zva. rvh om asm w (ook fijn maken, tot

een gelijk fijn poeder of tot een gelijke brij maken.

J.). — ri rui on.n,imanji\ geëgde grond, geheel ge-

reed tot beplanting (vrg. nu trui ^cun non).— lj^/l?

n avimaonx toetssteen.hll
S /

on rui z ri rui z \ zie rui aui w

oria\.'izoriruizuriji\ KN. ; ri arutz en n.<i rt acnzri ruzoni/i\ er

blank uitzien van blauketsel, of er zoo blank uit-

zien alsof men geblanket was.

rui rui (iofl\ ongebr.; rui rvi axi anji\ KN. grondgebied;

regtsgebied (vrg. oji oji ri arn z (kui enaaiasm vu liimtji).

(m<vnasiiji\KN. l.zva. rut rui asnji\ — 2. zva. ^siij i u TI-

langzaam, zonder haast te maken, maar met taai

geduld voortgaande, in hetgeen iemand te doen

heeft; geen baast maken, ai asiiigrasnji\ een Nga

met een draai, omslingering, benaming van het

lettert'eeken asrw cainriiE/i-Jiza^iim,asnji e;: ai ''-/

O
rw «51 rt57ïyO\ 22^ (W) ri c > ~~i> en i i ; i ^ I n i r< —
i i rias)ijj\ iets tusscben de vingers draaijende

zamenrollen, bv. zoo een cigaret rollen; ielsom een.

stok draaijen, bv. een vlag; iets langzaam, zonder

haast te maken, verrigten; ooi- iets geheim houden.

en voor zich bewaren. •— w<urasn/i spiraalsg

om iets heen geslingerd, zooals een slingergevsas of

een touw om een boom; spiraalsgewijs gedraaid of

gevormd, bv. van een poot van een tafel (vrg. ui

a^rasrijj). — si i j \snji of E?«a i
i

< " i om iets zich

spiraalsgewijze slingeren; iets spiraalsgewijze om-

klemd houden.

tn.i aui asnn en ajiruiasnji\KS. iets (zooals een stol') als

middel om er iets omheen te draaijen of te slinge-

ren (vrg. asivq ; »). ui ruiasn ~ji ili i"
j een draai-

jende , snijdende pijn in den buik. — ajiaruiasnaon

of (Li avi rvi asn aojj\ zitten te draaijen en zich te

wringen, zooals van buikpijn of van verveling in

een gezelschap.

o
rui rui asn n\ KW. zva. ri rui on om asnji\ <^»*4^ iunoJiq\

(P)0 O O f) o
ojiM (ann\ ctj) (Ei aoji\ vi rut ?o ? en vi %ji ? un on »\\ KN.

verkleefd, gehecht, aan iemand; bemind, bevriend;

vriendschap (van o/va asnji\ vrg. thhti asna). oiauiaui

jtsTTflx met gelijke verkleefdheid. tvn tui ^rui axn asnji of

rui rui asn ^fn oji^ zie bij %ji^\\ \ ren rui rui asnji\ tot

iemand getrokken worden; lieveling, gunsteling,

beminde, boezemvriend (vrg. vu hn vi?\). — gsirrh

nsip aan iemand zich hechten met liefde, axuhnavi

o o ,. „_
rui asn \ pass. aai rq aui ara asn a-a a \ geliefd.

rirLionaviasnji\ KN: smeersel, om met den vinger mee

te smeeren (vrg. en ojiz on oji z rn n) . — tnjmritruiaM\

iemand of iets met den vinger een smeer geven;

besmeren met iets. — ria^riiruiasnriii<ri\ iets ergens

met den vinger op- of aansmeeren. — aai en rui >n rut

9snji\ de smerigheid van een pijp, het vochtige

vuil, dat er na het rooken in blijft zitten.

ruiaruiasn\ KW. zva. asncniajir asnasiJ\ ei viasnn\ oji

asi osige.1 aa\ aira\ en aai (si rui asn n (Skr. lalita,

bevallig, aardig, schoon, lustig, enz.). uut (La<Y} trui

rui isn\ naam van een Kawische zangwijs.

° o v O
iruKruiojiji kw. zva. (&iasn\ (vrg. .iukei.-ji.oji/i). wktli

O __ o ^O D
. i ^i i.i )i i Kia of isi rui %ji ei ? ojki on ivia^ir spr.O
O Q— ïinniy zva. air) asnariw

n

rn asn on

|

>
,

' in KN. liet gedraaid zijn, van een touw. — ai

'J^'V ^s '
z00a ^s arenvezels, tot touw draaijen.

n : >in>] kn. bij voortduring, onveranderd, bestendig;

blijven, xoat iemand of iets is ; zich bestendigen;

zich bevestigen, bv. van een gerucht; voortdurend,

bestendig; iemand het bestendig welgaan (vrg. asn

n 1 1 in en > I ir>>). Mijn bede is , uiïach ra cm t&i

in ruiruja i . i dat het hem voortdurend wel mag

gaan. — >i n / 1 i _ / >
> i.ir. iets onveranderd laten

blijven of laten voortgaan, bestendigen; iemand be-

stendig laten blijven vjat hij is.

en ixi? r> .i .' i 1 1 zie onder r> aui z qjiji\

ii i ii i i.i i.i a\ zie bij nainafw

ui >urj vi
z
-ti kn. gemeen, laag; onnut (van arunru\

'

taal.en cnaJiZT) ). asn r'i ui ru ri i:nn}\ gemi

asnizi 1 1 iLiiii:izn-)\ gemeene praat, riajtz (of vu

iii) i-,_., luri vi zn een gemeen, slecht, mensch.

.vi or> ri ui iu hi ivi ?? d»ti\ nietig werk.

ruiiruitru/oji\ kw. eigenmagtig, willekeurig, onregt-

vaardig. G.

asras\ajin\ I. KN.; faasrajin\ in het water zinken (vrg.

. (KJirryvia grondvorm ariaJiji). — a^a^TsraJtji\ hetz.

als ace. pass. — civi ui~~i nvn\ iets onder water

steken , duwen of doen zinken ; iets ergens indu-

wen, zoodat het geheel niet meer te zien is; en,

van water , zoo diep zijn, dat iemand er onderkomt

en gevaar loopt van te verdrinken.

II. aziasrajia of nncTir, kn. omslagtig, bv.van

een omslagtig (langwijlig) verhaal; omslagtig (niet



vlug) , van iemands verstand bij het nadenken en

zich uiten; omslagtig. van iemand, die wel langzaam te

werk gaat , maar toch met geduld en volharding

voortgaat , of met loien men niet spoedig klaar

komt. — fi (vi ajut\ bedaard voortgaan, langzaam

vorderen.

artnarui ajin of aui rLja:n/j\KN. de vezelbast van boomen,

vooral ^an den waroeboom, die lot binden gebruikt en

tot louw (asn 11.1 arhi nnj (lij) gedraaid wordt. Ook

wordt er een soort van grof zakkelinnen van ge-

maakt, nri ^nniaruinui (un\ Russisch linnen (voor

broeken), (rui nrui cm n:ii \ een werktuig waarmee de

kapok gezuiverd wordt (vrg. a^ii cm (njui)

.

o o
nuiaruin\K'W. zva. auurui\ en m.iaji asiin\ — nrui(EJinrujri\

Q
zva. truiirui\ en trui tui ojuiw

<n irtii i ai vuit oaji \ KW. zva. w(aM\ (vermetel, stout,

ondeugend. G. Vrq. .niiun),
1

CY
,

.

(rui<iiruia,vii<iji\KV?. zva. cui mam asiiw — KN. benaming

van een soort van batiksel.

trui oxji (&in \ Ar. A\^ , dldlim, kn. onregtvaardig

;

wreed, tiran.

rviiarrnij\ zie xn.ani[i\

trui trui tan n\ kn. onrijpe vruchten, rauwe bladen of

boonen tot toespijs bij de rijst gegeten (vrg. (rui(U)?\).

— auiauxinia-np 1. iets dat rauw bij de rijst gege-

ten wordt. 2. een rijstveld, dat beploegd en geëgd,

maar nog niet beplant is (vrg. nviiriqiunthn/i).

^£^n zie ^wj\ s IL

T^ZT zie ^"l^T
(ai 7i", \ 1. zva. riixi
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G. — 2. kw. zva. ajnanuinm

aruirui- en iiauu zie truirut^

r (nJanui\ Port. leilao, KN. vei-

"K
ling, publieke verkooping, vendutie.

tn<i*)irt,i\ en nG\axii\ vendutie houden; iets publiek

verkoopen. — nrinnarumoviaais enz., iets op een

vendutie te verkoopen geven, laten verkoopen. —
<n rui ma uzi ann\ enz., vendutie die gehouden wordt.

lunrn trui cru) xn a<yi\ op vendutie.

(i~Lidjin\ kn. een uitroep waarmee te kennen gegeven

wordt , dat iemand of iets in eens weg of verdwe-

nen is: fuut! in eens! ook er in eens, met één veeg,

door of in, bij snijden. (Vrg. *flMji\ tunruAO^\

ifmruxjifi en ojti rui ajiji) ',
rui oji f] ajn rui \ fuut! ver-

dwenen is hij (of het) ! ineens is hij verdwenen, aui

a-in oi run 2 n<~) (kt) <ri asm cm n\ in eens is hij uit het ge-

zigt! am ajiarui oji\ in eens is hij weg! ruiajijiasrinrj\

in eens valt hij in slaap, au> aji/jai^arufiJiariauiani

on ajn z on (ix/i ^on ajn dn arn (mi tui urn/j \ daar vergeet zij in

eens voor een oogenblik, dat zij een kind op den

schoot heeft ! rui ajiji oji arn (ui on oji tasn oji ah cm ? rui ah

(hl [osiiai (uizaria-n ^ftïtui on \ weg gaat hij ! en in een

oogwenk is hij bij zijn kind in het bosch. éco-n t

rui (u/i\ het buldert, en verdwenen is hij! — rui

£p\ en cBiarnajin\ zie ben. — 1x1 tui oji ^1 aaji\ of

aui ttn ^rn rui oji ^ji a<ui\ telkens weg, telkens niet te

zien zijn; telkens toevallen, van de oogen door erge

slaperigheid.

<j22^\ kn. een uitroep, zva. auiajui, van iets dat

ineens ergens in weg raakt of duikt (en grondvorm

van uyagrajijj\ ajn rn ajiji en ajncui ojiji). ojyaji naxi ajn

tr^(Ea^za<rui\ lep! in den mond gestopt; ineens is

het in den mond verdwenen. (majijitEiaJiajrjaj'nani

tui\ in eens is hij de kamer in en verdwenen, aai

ffö) cm ajnajn anjj ~ (uiaji ^mrCi\ in het water gevallen,

is hij (of het) in eens verdwenen!

"1^/T zie ™f2T
ruiaji\ in poëzie ook ^.iunkn. honger, gebrek; hon-

gerig (311. lap ar, Bat. rap ar. Vrg. rui 01 oji\).

riaum\ honger, gebrek lijden, cun asn ? hui cui\ den

honger kunnen verduren, lang honger kunnen lij-

den. WTiWibnKN. gebrek lijden. — ahi rui oji iht^\

door den honger gefolterd. rrnajior>ji\ ook naam

van een boom, waarvan het hout alleen tot brand-

hout dient.

(uiaji\ kw. uitspuwing, het uitspuwen. G. (vrg. ccr

ri(ui^\). — agyaji OAii cm /i\ zie bij tuioiaji^w

,niaji\ 1. kw. zva. iruiruiw — 2. kn. afgevallen, gew.

van jonge kokosnoten (vrg. on arm on 1 crti 2011/1). — 3.

kn. zva. m.w\\ ook wel als KI — (&i(ru](ui\ kw.

. ZVa. (171 (Klj^

(nrLicui\ KN. pleister, al wat tot bepleistering dient;

bepleistering (Skr. lépa. Vrg. tnji(£ri\). — ni(u>aji\

pleisteren; iets met kalk, klei of iets dergelijks,

bepleisteren, overstrijken of volgooijen.

vyvicui^ kn. ;
p.7iaji^\ iets uitspuwen;/^, iets ver-

werpen, wat men reeds aangenomen of in aanmer-

king genomen had (vrg. /miui\ en (oi(in\). — «3.

ai oji % ajn arui\ wat uitgespuwd wordt, uitspuwsel; en

o j.

(urii oji ? ajn anji \ (vnai oji vu anj\ Rsjaji?ajii arijj of iur
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tui tuut onji\ ook (ciimvicu^iuniHiji- enz., weggelegd en

bewaard stuk of geschrift, dat niet meer gebruikt

wordt , maar bewaard tot zekerheid of herinnering,

of ook om voor andere dergelijke stukken tot voor-

beeld te kunnen dienen • liet origineel, klad, brouil-

lon of minuut van een brief, vjaarvan het in het

net geschreven afschrift verzonden is; en zva. asn

1x1 ia \ voorbeeld, tot navolging en waaruit iets

blijken kan; ook iemands gebleken gedrag; bv. vi

asn on tha kii trthhn clii 11 pi tvni oji xcnn ki <xn anTtiun ao oc\

o
oji wiorjitn\

rjiru2<ui\ KN.; n«maji\ iemand van kost, kleêren en

woning voorzien; iemand geschenken geven om hem

in zijn belaug te krijgen; iemand omkoopen (vrg.

arutajimn vkn. borstspeld, broche. J. {vrg. iui»a(isn\).

o o o
ntrwmiuwyi^K., zie acntru>\ en un trui mn irvi\\

nui(ui\ ook wel ii, >/ ii' o.t. k. van njiarui (verb.van

(ruixi\ oj ruiajn\ zie <naruiaj}n\).

o o
nwn Hj)?\ zie rui tu

nnajj\ IIoll. KN. rapport; rapport of verslag doen,

rapporteren (vrg. iwn uu i n > en wnasn n i ).
—

i i ii ri\ iemand iels rapportereu, berigt van iets

geven. — >iii mivn iets rapporteren aan iemand;

van iets rapport doen; iemand aanmelden, vai

bediende. — /) ; ui ->i imn\ rapport, dat gedaan wordt;

tot rapport, ru 111 ui ui nrt uyi\ schriftelijk rapport.

rui(ui\ en truit&i\ kn. vertroost, opgebeard; tot beda-

ren gekomen, van droefheid of drift , door toe-

spraak of versirooijing ; tevredengesteld, vaneen

schreijend en dwingend kind; troost (vrg. x, ui

en xriis:\). 77 xn > ~n

o /n irLixi \

X „ a o /
vxi

ken te troosten of op te beuren , te vreden stellen

;

iemands droefheid of drift tot bedaren brengen of

zoeken te brengen; zich door afleiding of verstrooi-

/
/ \ ontroostbaar, iivm

troosteloos. — yi l
o o /

)\ of vi trui vi\ en vi
(

J
'O { >K

)\ of «naruKSi^ iemand troosten, vertroosten, zoe-

jmg zoeken te troosten. — vi v l il ?7 v.xi s maken dat

iemand getroost wordt; tot troost verstrekken. —
mi (ei .ia \ het troosten, troost, vertroosting; vertrooster.

,<i(U)\ 1. zva. nai&i-ji\\ — 2. KW. vaststaan. G.

n,ii aji\ of rtanmnïajiz\ Holl. loop er, benaming

van de postjonges of postknechten, die achter op

de vjagen staan en aan de paarden helpen; palfre-

• op een rijtuig staat (vrg. fmnmaaarnn).nier, die achter

/
. CY

ii lil ? ii lui z \ zie ii ixi? xi w

3
vii uini\ naam van een lusthof van den Sultan Agoeng

van Matarara.

ii iin ii xni ii i~i p verb. van xn 11 ivi ^iijm^iiw

ixi xi vu n KN: 1. Europeesch zadel (vrg. xn vu > xn

ccn~?\). 2. zva. ixi ,i\ of het gevolg van iets.

(3. maar, alleen, slechts. G.). i.n vi vil i\KD.,

r ><

/

ixi ? xi y cl zadelen,

opzadeleu.

>i , ij xi ? vu i kx. zva. x ii ii en n i o

w

Vj 1X1 XI hll 1\ 11 1X1 VI 77 ) 11 XI hll 9\KD., zie 11 IX)? (Ui Vlll\

ij vu )ƒ xvvii j KN. vlak, niet diep, zooals van een

bord of deksel (vrg. n nnj isw\); het schoteltje van

een kopje. — oi n. ii xi vv vii\ vlak bordje of

schoteltje onder iets. i-j nn/ vi vu hi.hn\ het scho-

teltje onder een kopje. — n apfi vi oji oonn en ij >i

iivihiip zie ij vii ii vi vn
j

7/?i/? vivn.p ongebr.; >i>i;? 1

1

77 viu xi mi 1 kn., rncrti

11 77 vn vi vn 1 en 11 1 ii v^i vi vii/j^kd., platte , lang-

werpig vierkante doos met opendraaijend deksel,

zooals voor tabak, cigaren of snuif, vooral voor

sirih: sirihdoos (vrg. > ii> n\).

; 1 1 1 1 11 1 k. , zie 11
j

1 1 1 n 1

>ii 11,i,7 KN. naam van een lekkernij van kelen, in

een langrond pakje van zamengevlochten kokosbla-

den stijf gestopt en zoo gekookt ; ook naam van

een langronde zeevisch. — 1 1 xi vu ^ lëpët maken;

ketan tot lëpët bereiden; knellen, gespannen zit-

ten, nauw sluiten, van Meeren om hel lijf of van

een zak om iets heen (vrg. ruiiuiasnn).

11
1 uiasnji kn. nauw, eng, van een straat ofdoorgang

(vrg. -iixixiii); daar men weinig inkomt, bv. van
-*

j-j

een boscli. > 1 ,1 1 vi &tn een halve baoe o/een acht-

ste djoeng. — n I vi \sn vii\ nauwe doorgang, nau-

we, enge plaats; ook een plaats daar men weinig

inkomt; en halve baoe's.

?t) 7 1 ui/,3 ,n. , vix.1 .viifi\K., mis, gemist, niet geraakt,

niet getroffen; missen, niet treffen; gefaald; falen;

fout, verkeerd; het mis hebben, ongelijk hebben;

mislukken; vrij van iets blijven, bevrijd blijveu;

iets ontgaan, er aan ontkomen; feil, schuld (vrg.

q o . o . -
Qjiaui^\ x.) 7.7 ï-?,7 en xiiki^). 1x1 xi x~n _> ?_/ xni (of

(un(Uiaziasn\) misrekenen , zich verrekenen. 1x1 vj

vrnii vi (of xiïixirix7>\) bevrijd blijven van honger.

(un .Kii 1x1 ui X7ii ' xri rei 1x1 vj asff\ dat is jou schuld,
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niet mijn schuld. iiii);inuun!/\ niet missen;
j

onfaalbaar ;
geen schuld hebben; onschuldig, ixi li

01 lii \ als het niet is dat; bv. ixi xi 77 xni kti .777 r"i z

mn uw }.n vn isi\ wordt hij niet gehangen, dan wordt

hij toch gebannen, rui xi n hii li rt 1.11 2 11 :<12\ ma:W"
het niet zoo wezen; anders, twiajiasi tn.3sn\ dat

komt hier niet te pas ! 171 asn 11 f,11 1.1

ik vraag om vergeving. u 1 1. i\ mist het

op de een' of andere wijze, loopt het op de een'

of andere wijze mis; ligt een ongeluk krijgen. —
Cl
hll IX] isn o/l> osn/i\ falen, niet het regtem 1 un giiui isnn

treffen. — vnojï i

' iets missen, niet ra-

ken, het mis hebben. — xhilili isnimj- hiiiLriaj)

asn hn i\ de toestand waarin iemand gekomen is door

een misslag, fout, vergrijp of misdaad; schuld;

misslag; vergrijp; schuld hebben; zich schuldig ma-

keu, zich verg,ijpen; in gebreke blijven van aan

zijn verpligtingen te voldoen, m ei kii rui ui asn .1.1 n

schuld beloopen, een misslag begaan. — ?,? xj xii

ii}.ii\ f"i hi lh hu 1,11 .p iets doen missen; iemand

in het ongelijk stellen, ongelijk geven; iemand aan

LI U7 LI XS11 7\ KV , XI 11 LIiets doen ontgaan.

'S*
kd., boete als middel om een straf te ontgaan.

rntruimnjiasnjr kx. aankleefsel, smet, wat aan iets kle-

ven blijft, zooals boter aan een mes {vrg. 1x1 un

O
•Sl>-

itnruitnajiasnjis aan iets gekleefd komen.

un q rui 11 u n :,., ui
.
un un rui isnn het met de punt

van de tong. tegen het gehemelte raken. — 77 xzi

majiasii\ iets besmetten, zoodat er iets aan blijft

kleven; iemand of iets bezoedelen, n-n.wi.u.;!)

O Q -.,

•i-j Eii n tn 1 a. 11 un n i_ 11 1 n 77 ri n oji lii isn n <m 1 \ zulk

een gift besmet de hand niet, voor: geeft geen ver-

pligting. — ?i kii ii li au7|\ besmet, besmet ra-

ken, door aankleving. lii un n lii 1 ~n asn lii 11 kii

77 ,t_? isii tg un Liïri unzaiaji\ ik heb nog nooit iets

van je genoten. L77 7.77 11 xn i ~>i nn n èi 1 <ui 77 kii 11 x.i

lii tn -rt -ei \ ik ben mij niet bewust iet of wat van

je goed onder mijn berusting te hebben.

arm iu ajyp kx. doublure, opiegsel; beslag., zooals van

paardehoeven , of met koper, va?i schepen {vrg. asn

tiiLii). — vpajioj)ji\ iets doubleren, opleggen, bv.

met goud of koper ; paardehoeven beslaan.

«3.(L«(Mfl\ kx. 1. vrij, bevrijd, ontslagen, bv. vaneen

schuld of'borgstelling , int een betrekking ; in vrij-

heid gesteld, van een aangeklaagde of gevangene.

eenvrouw verstooten (vrg. asjicmasn/i). i~ix.ni

O
r,xi

2. ver gaan,-e;«» een togt; ver dragen, van een

geweer. a\ u<i.i^ï.li nn 11 m . zijn verre togten. o.

Lnj^/r?.';t7\ het ver gaan van het verstand in

het uitdenken van middelen, schranderheid, vin-

dingrijkheid. — yiLiiip iemand ontslaan , in vrij-

heid stellen; een dienstbode zijn afscheid geven;

m li i-1 ui
>7^ «sj,

?.t) de handen van iemand aftrekken.

.?o-ü\ mv., en KI. van xp^ni\ op iemand iets,

zooals een pijl of pijlen, afzenden, afschieten {ook

wel als K. gebruikt). — <bi iuiM^Arjimu\ eenvrouw

verstoeten; het verstand ver doen reiken; en ki.

{of k.) van .Ljiiv>,'n,,ii\ een pijl of iets derge-

lijks afzenden of afschieten op iemand of iets. —
... O

1L1 poet. zva. tsjKtJiasnn\

11 ili? ,li ki 1
, kx. naam van een lekkernij van ketan

hi schijfjes, met geraspte kokosnoot en stroop ge-

geten; ook naam van visch.

it.i.liixii\ ook niLiiLii, Ar. IjiaJ, lafdl, KX.

woord. — rniLi\Liii)'iihii\ iets met woorden zeg-

gen of te kennen geven , zva. fnp vn ri im w

?7_/7_7 7\ en iL)Li\ zie (nnx.i,

tniruajin\ KW., ncnjiajin\ il.li,i\ of arvi iui\ KD. van

iliili\ {vrg. ïLi.Li ). — o! hii .i_ij }n/)\ KW. zva. ikii

a l i >7 1 Ui ki 1 \ — 77 rvi x 1 ij
ki tl \ zva. ixi 11 cru xnji \ \ vu

ti? ?7 7xi 1 11 hi 7\ poet. voor icn rui rui orui \\

kx. goed van een ander maar wegnemen, of

ook houden, alsof het zijn eigen was {misschien

voor cm rui iu crh\ nemen zooals een muis, rato/

wild varken doet). — 9riiui\ iets van een ander zoo

maar wegnemen of houden.

\ kw. zva. tiiaxnv ei?kitj\ 311. peper in het ad-

gemeen. l< l? m (wi n naam van een soort van ge-

kookte groente , daar Spaansche peper bij gebruikt

wordt {vrg. rtruizriiai^).

nji(bö)\ kx. slik en alles, wat met een overstrooming

meegevoerd op den grond bezinkt en achterblijft,

of modder die bij zware regens van de bergen af-

stroomt en op lage gronden liggen blijft; ook lava,

en, volgens J. , benaming van d,e bestuurders of op-

zigters van de waterleidingen in iedere desa, die

gewoonlijk onder een distrikts-toaterhoofd {thxx

cuTi ixi xii 1x1) staan. — arui ,n(umanji\ wat door la-

doe gevormd is; een plek bedekt met daar liggen

gebleven ruigte, stroo, stoppels, uitzeefsel van ge-

38
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brande kalk, enz. xticei .?m -n an 2 im .p grond die

gevormd is door een laag van daar liggen gebleven

van de bergen afgestroomde aarde of lava: ook veld,

dat met iets beplant is geweest, maar daar niet

meer voor gebruikt wordt: nruKn&MnrtiKizajiy i\i

iriia? tg ?J77 \ oude, niet meer gebruikte koffie- of

suiker-tuin, maar waarvan de grond later weer tot

koffie- of suikertuin aangelegd wordt. — ?o> ?i;

fnxz)Z3<yi\ met ladoe bedekt geworden; ook zva.

O

ntri/nun\ ongebr.; untnaniMncbMonjis zie hoven.

Q . O
iliii ?\ zie !Ln ni isn <i

fn.ru ?rjin ?\ kx. groente met kokosmelk, lombok,

trasi en bedorven témpé gekookt. — r/ i ; > na i

lódèh maken; groente tot lódèli bereiden.

n ivmiicit ?\ kx. benaming van een zlelde of l

in veldgewas , zooals padi en suikerriet, waarlij

de bladen geel worden en de plant verrot.

3

in]>,si.,ii kx. laag gelegen, lage grond fcnsschen

hooger gelegene grouden (vrg. ? j • i > en in i n > » ?);

en naam van een distrikt oj) Java; ook, volgens

n Til.
Gr. , ZVa. )) n i> ij ' >' in

j
< > )/ i , ' >>i . n ii , i.i i n

i) na 7i i.i i.n
i

kx.: ii^iiiiiiii) of i i >j ii i ii i i in
)

hitsen, een beest, dat men vangen wil, door bit-

sen onder bet schot, of in een val of net, zoeken

te krijgen; door eeuige listen, ook wel door in

schijn te gaan vlugten, een vijand nader en onder

bet scbot zoeken te krijgen; een vrouw of m

voor zicb zoeken te winneu door baar geschenken

te geven; een hond sarren. — liij iluj zo hn i.ij\

voorwerp van hitsen, enz.; speelbal, iemand daar

men loopjes mee neemt.

ii /zo? tj zo? un i\ kn. los zitten, niet vast zitten, door

te veel ruimte, zooals een te wigden ring om een

vinger , of een kogel in den loop van een geweer

;

te wijd, niet genoeg sluitend, zooals de mouwen

van een kleed {vrg. ri zzo ? n ten ? h~n ) en n ?zo ? ij r» i \ ).

irutiü)aji/j\ kn". zeer doen, steken, van de tong of lip-

pen, door het gebruik van iets lieets, scherps, of

van wat zeer sterk gezouten is.

truizjuKip kn". geheel weg, zoodat er niets meer over

is, zooals van liet plantsoen ergens; geheel woest,

zooals van een plaats, die geheel afgebrand is;
j

geheel uitgedoofd, van het vuur in een slookplaats;

allen weggestorven, van iemands kinderen en klein-

kinderen (vrg. «sn(&i~Jiaj)ji en fëc iijij r.h?\). —
/ozok?^ verwoesten, verdelgen, uitroeijen; geheel

nitdooven.

rvxwi rrjyjvTP. zva. r2i:iini\
,

m&oi cmji\ kx. een hoop fiju vuil of afval, zooals van

l;af °f zaagsel; het op een hoop onderin liggend

bezinksel in een vloeistof (vrg. i.iun.ni). — fi

i:i iiij\ als fijn vuil op een hoop liggen; een heele

hoop of berg zijn, van dingen die op een hoop lig-

gen en van iemands goederen; ook van iemands

werkzaamheden, zoodat er geen doorkomen aan is.

— ,

}
1

'','ii'lIP
^'ne a^val» kaf, zaagsel, enz.;

wat als bezinksel in een vloeistof ligt.

n. wiza i nij kx. overmatig ruim, van een gal ofope-

ning (vrg. 11 iui n > n un i).

nu'» kx. genoegzaam klaar of gereed, van iets dat

genoegzaam afgewerkt of in orde is, zoodat de

grootste zorg er mee voorbij is; ook van een ont-

gonnen plek grond, daar de grootste moeite meê

voorbij is; beterschap, verademing, in een ziekte;

verpoozing van een aanhoudende regen; gereede

tijd liebben, bv. om iemand te kunnen spreken (vrg.

ii ui < , in : ii ii. ij en wn(uh\). — inh\iets

genoegzaam afwerken of in gereedheid brengen

,

zoodat men er geen zorg meer voor heeft te dra-

gen. — n i i'i i i i.i
j

wat genoegzaam in gereedheid

of orde gebracht is, daar men geen zorg meer voor

behoeft te dragen. — &ipji<ich\ naam van een

zeevisch.

irir'i kx. afgedaan, afgeloopen, voorbij, van een

zaak, werk, drukte of ongesteldheid ; geheel uit-

verkocht, van de hand gezet, van een partij koop-

waren (vrg. vuiaJ3i\ en iieiJji ).

marutajt^ gew. Knrntnjinsi\ kx. een wandeling doen of

gaan doen, gaan kuijeren (vrg. ij tm iu
ij ^m ïxiimji

aCy aCY .

^
Tr 1 707 Z 7 7,77 \ en (El iLCI ElZO\).

77 7^/??7^o? kx. een wijde koker of vat van (een of

twee leden dikke) bamboe, zooals om water te dra-

gen en palmwijn af te tappen (vrg. 77 70777 zt_/\ en

unc'n). tn aria zm aai z om trui qjiji\ een lang cilinder-

vormig glas , zooals een hoog bierglas.

77.7.7JCNKX. snel van voortgang (vrg. ?^?.^u^ en rjixi?

ïïf>'
en K. zva. zzolcw

o o
in is: ld u
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tmn\ het gaat heel snel voort, met een schip, tut

q G) o
ouiKin u mi\K. eva. ïtJiarLiaKOdajj anjt\ — trtotBios:\

snel loop en (vrg. trut tBtojip).

na i£p kn. een vorm voor metalen krisscheden en an-

dere holle en dunne metalen voorwerpen, om ze

daarop ie bewerken of om ze voor deuken te be-

waren. — :}{i^ iets °P zulk eeiL vorm zetten.

mtnM,i&\ Holl. KN. loge, voor een Europeesch éta-

blissement, burgt, kasteel, fort. Te SoeraJcarta

heet het fort <n truttig: cm <naat\ de Europesche stad

ten oosten van het fort on ruz as: on tut asii anjj\ de

Europesche woningen ten westen van het fort, ne-

vens het Residentiehuis , on ox,i z as: ti^j nn osrt a,u sn/t\ en

daar achter on ru i as: om osn on rut on ,;\ het Residen-

tiehuis zelf trtox.,zas:oinrta^ir)xntrnonji\ \rtortzas:\

a„ o
zva. un opru z as w

(ntruztrtas:z\ KN. 1. zva. ariasjw — 2. lokker, uitlok-

ker; een spion die een geheim zoekt uit te lokken;

uitloksel, het uitlokkende, waarmee men slechte

waar aan den man zoekt te brengen. — on a~t zr> as: z\

een lokker of uitlokker gebruiken; zijn waar uit-

lokkend voordoen.

o . o
oru as: on ,p zie trti is: e? p/ O

"
ouas:\ kw. zva.

K l

ajiaxn
i

am\ oj o ?i? i_<\ ploeg. Lr. —
as:\ en tEtas:\KD. van nij(Ei(uui\ M/uip

/ G)
en t&tas^s ook ifjkk-\rd. van (&tam\ zva. ztasw
„ 'K l '\ „ R

l /
"(

CY O CV
trLins:\ kn. zva. asn.axnas:\ en de hoofdstutten van een

dam; fig. hoofd, aanvoerder, van troepen in den

oorlog.

tn.oas:\ kn. in de lengte voortgaande rigting, linie of

rij; in de lengte. ditruasjs een regte rij; in de

lengte regt door. (kJitruiagrojtM^ een lange rij aan

weerskanten . iki trui asrnión xt tin cm o \ de geheele (regt

doorloopende) lengte van de heining, tut trti as: tui oji

onjt\ de geheele lengte. tLio\,ias:omrnnm\ in een rei

met iets anders. — (E?«£C\ een regte lijn trekken;

voorvjerpen in een rij zitten; een plan doorzetten;

iemand zijn gang laten gaan. — nvt aeynrt on n\ tot

verleiiging; in lange stukken van de geheele lengte.

o=ias:\ kn. tot kalmte gekomen of gebracht, gerust,

tevreden, opgeruimd, opgebeurd (vrg. iwjTn aun

m?\ mao\ en auri\); (ook zva. <^lo:rt\ smelten;

en a~tas:\ iets smelten, versmelten. J.). — anas:m

tnam\ iemand tot bedaren brengen, tevredenstei-

len, opbeuren, opgeruimd doen zijn.

vergalopperen; (doorgaan; afglijden. G.). — on
}

.

rwaèjnnyis ongebr.; omtrvtas:omjt\ te veel, bv. reke-

nen; (ook iets dat plaats gehad heeft; en benadee-

len, te kort doen; kwaad van iemand spreken. G.

Vrg. om rt out z r> as: z om o )

.

trj out ri os: z om/t s k^s . zva. ft oji z rt as: z omp hoek, uithoek

(vrg. t)j ru n cm i om ?). J. — on rut on as: z om onjt\ wen-

ding of bogt in een rand of kant. J.

on out zoo os: z om n\ kn. ; on a~i z on as: z omn\ te ver gaan,

te ver vooruit gaan; te ver vooruit, bv. zitten; bui-

ten de oevers treden of overloopen, van water;

voorthollen. — anirtooJ'tzrtas:zomn\ bij ongeluk of

uit onvoorzigtigheid te ver gaan of komen; zich

ortt

rtas:tomofyom\ iets te ver doen gaan, overdrijven,

overschatten.

O / o
ei l-v Li

;
i\K¥. zva. asn r

rj.\ of asnixn_(Bi/i\

an/i as: te/iji of orut as: on n\ Ar. (?) kn. er niets van krij-

gen (geen ongeluk krijgen, er goed van afkomen);

en er niets van halen of behalen, onojrizonoru^onxm

ast /si ? ajn trui a-J) as: on /i\ met door het bosch te gaan

is hij er goed van afgekomen, on tun z r> ar,i ? r> am cbi

i lÏ ru as: on /)\ met zijn gaan stelen is hij er goed van

afgekomen ; of ook heeft hij niets behaald.

an.ruia£ï(Byi\K$(. wat uit iemands gezigt, of uit het aan-

zien van iets, op te maken is; een zinnebeeld (vrg.

ui e; ). ai trta C< 77 e? \ het lijkt wel. asnnion rei as: ibi

a.tiasit\ de slaap is het zinnebeeld van den dood.

(cnthtiriaji rj ?) ?l; as: <e/i, van een woord,: door zijn

klank zijn beteekenis aanduiden. — trj oni as teij en

n im as: ei p-j amas:tByi\ een wat glimlachend gezigt

zetten (vrg. on teo ttjt tBi n\

o o . . , , . .. ,
i~u L^aii/iN kn. in menigte te zien zijn, van de sporen

van een beest, dat op een plaats heen en weer ge-

loopen heeft; dikwijls of herhaaldelijk ergens ko-

men (vrg. on (tli on as: om 't).

(navartas:amfj\KN. van een plaats , veel sporen of blij-

ken dragen, dat die door velen bezocht of betreden

is, of dat er velen iets gedaan hebben, zooals wil-

de zwijnen, kippen, dieven, enz.; dikwijls of her-

haaldelijk komen (vrg. trci as: cmjt en tut as: ent i).

(Pi ,-nr O O V O (?)
ai,] is: \ (Kramavorm van oruins:\ en truucip) ami~uas:\

G) O O G) „ S
pi as: itn <tvt7 on o en om ru as: ast on/V^ K. , zie om air> w

G) O G) O G) G) Q o G)— orro teo as: \ ajt trut as: \ ibo otu as: \ t&i as: ast \ om n,o as: \

O G)
en ioji ru as: ast on p K. , zie ruojiiw

rLpis\K., zie bij ajt ruianrs en bij Ui rti èi •wn p — or>

3S*
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aJ:cai\ (ui nik na nai anji en rruinzzoannji\ K., zie bij

rr,i rui ren aayi\

aruixiui\ kw. 1. eva. ^^ {beter het Skr. laja, wo-

ning, verblijf, zooals in rrji^ri rui <mui\). 2. zva. ren

nai\ (Skr. laja, ook verwoesting, vernietiging,

smelting). 3. zva. ruixa\ ofnnnni\ (Skr. lai, gaan).

non rui rui rum \ spr. — rurruixiuis'K.'S. voor zijn genoe-

gen reizen. — nan,ui\ kn. , <&irui(uui\ poet., voor

zijn genoegen gaan reizen of verschillende oorden

bezoeken. run xn rum azn(&t\ over de aarde gaan zwer-

ven. — i cui trui mui - KW. zva. reimus (Skr. pralaj a).

(Ei (ent (ui (rui un \

Ü3
iiatKOina '(UI HMin

'm 3
rui nu \ zva. ui r> cun in w

- ^
:va. UiU\tnnniin\\ — rtJirui(UUi\ zva. i)

ruin \ of zva. aai ixi roi q aai rui \ (Skr. wilaj a , ver-

woesting, vernietiging; smelting).

ruiiuui\ 1. KW. zva. nu im njir&icuui' ruiny
j

anyi\ ui

ainai/j\ naui\ en (rijjviajis (vrg. n-i-r,-.). — 2.

(uii\ en gew. naruiriipK'S. , ij>i.u<- kd., een piek

of lans met een vlaggetje (ri ai zon na lain), zooals

van de lansiers; en een haastig berigt met een

renbode. — mi i 1 vui ,n.
3

nn i • . k. , hard loopen,

rennen; wegloopen, vlugten; ook zva. ;aiuiruui\

Maleiseh. — nainuinip n., unruiak k., ook wel

(Kii ruiiuui\ en i,nn.m\ uit gehechtheid iemand

achterna loopen, zooals een kind de moeder, als

deze weggaat. imcuuis kn. naam van een heester-

achtigen boom , die (volgens J.) veel voor heggen

gebruikt wordt. unaruinnJis naam van een bloem en

van een vrucht, aan ruia/uj m i n naam vau een Ka-

wisc/ie zangwijs. — » rn uuiz m ;h.m\ h %

uit
)

gehechtheid achterna loopen. ui •
; un m nn> uui

li /tmrna\ spr. — ^yiruitnaAmaajis renbode. —
of ruiruui\ n. , (Li rmak\ of tuias:\ k. , loop; het loo-

pen; het wegloopen, op den loop gaan, vlugten;

de vlugt; ook vlugteling; en de loop in de lengte

van iets (in tegenstelling van (uirnjininnaiji). — rti

runruui\ of tEitutp en (E/ioruiaïk\ of <£,J<*^ N
> op den

loop gaan, wegloopen, de vlugt gaan nemen; en

Maleiseh. tntu)2tk>irii(uin\ Maleijer. — non tuiiwiwi.,

aai (Li nk\K. , rn ooi rui \KI. op de vlugt geslagen ofge-

dreven, gevloden; op de vlugt geslagen worden. —
nai n.nruiruui\ aai na ruin?; \ verlangende zijn om mee

, a a o O
te gaan. nm tui run nxn aai aui rui ruui\ spr. — (ei rui

tnrunnzna\ (E/iruinkna^ naar iemand of iets toeloo-

penj iemand achterna loopen om bij hem te komen.

— 0.<naJv>2ani~/nrnoai\ ten nik na aan naji^ iemand of

iets ergens heen laten loopen ; met iets op den

loop gaan, met iets wegloopen. — ruaruirn om zon n\

O G)
aji rui as: na oaji\ loopen voor zijn pleizier, loopen en

loopen spelen, van kinderen; benaming van een

kind van twee jaar ongeveer, dat gaarne loopt en

dribbelt; een dribbelaar; met een ander of met elk-

ander om het hardst loopen; ook vlugteling; en

haastig, met haast, na in oji rui ri rum g cmjj\ beesten

om het hardst tegen elkander laten loopen. — tt?

oi<Lii2(mj\ zie beneden,

ruim kn. , maar veelal iki n in ?o n\ k. , ander, an-

ders, van plaats, voorwerp , enz., zelden van aard

of

o O o
ruxiiim<mno\ n. , (luiiuvi

jl.i?\\ vrg. nia^/n<iK\).

(oj a^.1 rn <h\ (Kin ) (Kiarnni\

een andere negara, v ojinoun (in ,?.u (Kiritui a^in\

een ander persoon, iemand anders, nu clvi ri rn\ n. ,

a a o ,

iLicLhi rn ui onn en ? ni in i i ^.irj\o<iji\ k. , een ander

of het andere, mi rui ©j rui rn in (of a^i on na rui ^kiui

^) een andere pen. ,nix.iininnrunrKn\ n.irirri

i i i 1 1 in ui een ander dan ik. th.i rui ruuirim n/n

o o - o
icny i i ii i i n i.i i

j torus
'

i eder ander dan ik. n rui z run oji iu ? 1 1 ii nn ^ ieder

of i i : > n i.i i i ^i (in tin rui \

Q» o
rn i mi ni ml/) uirnihny

ander mensch. on nm rui on .^» rui uui rui n. 1 1 in tui anji

\

alle andere beesten, rui om (of m riionnn) (Knoai\

n., ui in (of ili(iijin<iuiarijnjinni\ ander (of an-

dere) dan. rui ui (of (unruimi) ci^omnojn in>\ rui om

(of run lïi 1 1 1) : i i.'si"i ; rn mi behalven dat, overi-

gens, il, ui niiiinjrrui npiLiió^,) ii rvi fi\ behalven de

Q ^ O Q

O
KI __

huizen van de Muzelmannen, rui uui run o<r,

der dan deze, of deze andere, rui mui onnrmon rui oJasn

nainsri\ ik sprak over een ander dan jou, over jou

sprak ik niet. rui ojui lanrus iets anders dan een

rivier (bv. van een gegraven kanaal), rntummrui

uuirêus onmm osn nn nxi an tin \ niet anders dan ; alleen

maar , alleenlij k. on rem i asn /m (uu Ojii aai na tui ra na nn

anji on rên \ er wierd over niets (of niemand) anders

gesproken dan over. ... — na rum \ ergens anders

gaan, bij een ander gaan, bv. om te koopen. rui ojui

ajiosirn(i^nnji\ naar een ander school gaan. rimam

rii^2on<iariuii\ zijn vrouw (of haar man) houdt

het met een ander. — run ojvi ooi +m ri nai \ m<iu

mi ^'i> ïai oa/j\ met iets (bv. dat men wil la-

ten maken) bij een ander gaan; iets aan een an-

der (of vreemde) verkoopen. — rui nvi anj\ kn.
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een ander; een vreemde ; ook zva. aaiaa\ geraakt,

getroffen worden; en verkorting van ojii axn xui aan\

\ 7iaj)?axnajuiaan\ eenander, bv. dan wiens zaak het

is , een vreemde, arn ei aui uw aan * een ander gewest.

trui (uuum a^) om (of ten asi aai arui \ ) het trof mijn voor-

hoofd. — amajuiaa(naai\ iets aan een ander toe-
"V a f

wijzen.

axiajui\ kn. vermoeid, afgemat, sterker dan a-jiajuiq\

(vrg. aai ojui \).

axnxui\ of axn axn (in \ ook wel nirw2m/rwMU\KW. zva.

aji((E/iar)\ en on xmffEiriajmiEiw kn. stout, ondeu-
co ' en' ca

gend, van een kind, zva. luri onarm aain\

a
oxi ojui \ KW. zva. (na -n asnn > — aai aji oxji xuj\ KN. zeer

met iets ingenomen zijn (zva. aai oji axa oxn asrins aai

G) O j, Cl . O Q Q
(tjt (Kil cEJiji OJ unaiaji x~in asrrn ) . a/n oxi ajii axn aai cm trui

&iui\ spr.

trui (bwq\K.N. een groote aarden schotel met platten bo-

dem en opstaanden rand; een deksel van die vorm,

dat op een braadpan gelegd wordt, daar men vuur

boven op kan leggen, o^ahajiaxixui ^\ spr. — mi

i aji.ru (iii f\ zva. aai (Ojiaxn axi \ spr.

ai ax.1 ai Ojiiq\KN.; on axn y in ? on axn ai ojui q \ rustig , op zij

n

gemak, liggen (vrg. on oxi on am q \ en ai axi ai axi^ on oxi

on m { \ ).

o
axi/iaa/i\K'W. zva. axixuiaaj\

irvi tin (hnji\ KN. kant, tegenover de andere kant (vrg.

ojioj) ^\); eeu bij fornuis voor het ami(ianajiag\ (zie

o'gm 3.)- (kji ru mi (in (U) (ki <ur\ aan elke kant (bv.

van een ezel) één kruik. — aai axn om aan\ k. van

Cl o O
(hii arui xji aajj\ \ xai oxi xxi aa oxi ^ \ K. van xaiaxnrui

a
aa ri on %\ en gew. aai ai ai 2 (Eiaiaa^w — am ojw(hi\'K.

van a-xajiaaw — oxi <ei ojui aan \ 1. kw. zva. a.o :a

aan\ — 2. KN. zva. aiaxuajjw \ oji xrini aji ^iai an

(ixrj (Ei ojxi aaji\ hij heeft redelijk zijn brood. oxieixui

an(najn\ zoo tamelijk (maar niet meer); niet meer

dan genoeg. — aai (ei xn aar>\ zva. axn (ei xxi aan\ —
axi xv> act aan of amaxnxxiaaaan\K. van au xn aaaa n\

axjiaixxizaan\ 1. kn. verwelkte, verlepte, tot sierraad

gedragene bloem. 2. kw. zva. eiosiiw (Ml. lajoe,

verwelken; fig. sterven. Vrg. apxxp). 3. ki, van

O Q O ......

(Enxiiasnn en asr o-ji (Ein\ lijk. — on ai ojim aan een

lijk worden.

axnxuaan\ zie bij oxiojiiw

<ru ^mnkn. zeil; zeilen, uitzeilen; varen, van een zeil-

schip ; ook axiiajiii\ of ajiioxjioxjiajin\ naam van een

bekend schrijfteeken. eji oxi ajui \ (Ma -laj a r) naam

van de cijferletter 6\\ — ara uii <~n \ op een vaartuig

het zeil zetten, er bij opzetten of ophalen;^, iets

bezeilen, voor iets elders op gaan loopen, door el-

ders werk te zoeken of handel te gaan doen; naar

een feestmaal gaan , waar men niet genoodigd is

;

naar op een andere plaats wonende menschen, ken-

nissen, bloedverwanten of schuldenaren, loopen om

wat te krijgen. (Enajui\ gaan zeilen, onder zeil

gaan. — axn xu ai aan of (uaaxn xxn ai aa n\ met zeil,

zeilende, van een vaartuig; met zeilen omhangen,

bv. van een pandapa, ; te zeilen, zeilens; bv. axnajii

aaaxnaaaa\ drie dagen zeilens.
O .. o
aa -

axnajuj\K]<ï. naam van een zeevisch.

axixn\ kn. verwisseling van steunpunt; verplaatsing

van iets dat overeind staat; overgang op een an-

7
. o CY . , o CY Q CY -,

der (vrg. axnam\); ook soezen, axn cjui axn oxi \ dom-

melen, soezerig zijn, op het punt zijn van in te

sluimeren (vrg. amajui\). — iown iets, dat over-

eind staat, "verplaatsen, verzetten, op een ander

steunpunt overbrengen, zooals een balk op een an-

deren paal; een ambtenaar verplaatsen ; iets dat

een ander gekocht heeft, of een pand, overnemen;

de huur van iets overnemen. — x7iajjmmnaai\ iets

van plaats doen verwisselen; iets overdragen, over-

doen, op of aan een ander. — oxa ojvi ni aan\ ver-

wisseling van stand; overgenomen; de een van den

ander overnemen, tegen elkander verwisselen; ook

met elkander van post of betrekking verwisselen;

ruilhandel , wisselhandel.

ox)iii(:,ii/i\ n., aaiai aai ojijj\K., wel te denken, denke-

lijk of waarschijnlijk wel, niet onwaarschijnlijk,

geen wonder; ik denk wel, ik denk het wel (vrg.

ojnojiiamn). Zoo ook axixxi(nam\ en ax-ioMononixTn

a-iajnw

ai axn rn ajin aaiji\ kn. naam van een spel van kinderen,

gew. van meisjes, waarbij zij in de maneschijn al

zingende elkander bij de hand vasthouden en ach-

teroverhangende ronddraaijen , en dan bij het einde

van het liedje op de hurken gaan zitten. — nnxri

rjajuiaain\ overhangen, schuins staan, bv. van een

huis of kast.

axn xxn aa n of axn oxi asnn\ KW. zva. axnazi\ axi(Eoajui\

axn (tl? om asriji \ KN . zva.

apajijiaaji of am ojui asxyi\ een bezoek doen na een on-

o
asii on xrm z w
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Cif

geval, sterfgeval, roof, brand of overstrooming

,

om zijn deelneming te betuigen; condoleren, gaan

of komen condoleren. — (ui cm ojui aa/) of tui tm axi

ost^n het doen van een bezoek na een ongeval; het

betuigen van zijn deelneming; rouwbeklag, tuntnajiq

(tui om of asiasnni) tut ar} (iLiaajj\ zijn deelneming

betuigen. — ixn trui om asn ofyi\ door talmen te laat

worden of geworden , zoodat men zich te beklagen

heeft:
O

zva. aam-) n aj} aa/i\?°W
rui xxi asnji \ zie <ru

o
(tli xxi asnjj of au asn asn n\ KW. zva. asn xn ruin en xiaa

tm oru}j\\ — orui tui xu asn ?

\

asrrp KW. zva. ru

O

m x> n i\ (vrg. (Ei

tj«s^x ™^«sn^ ™»«^'

en asn r>an z ruiri\

ruixi/iasn\KW. zva. trui tv isn i\

tua/\K\v. zva. n HUU) \

1 ï

ruajin ibij\KW. zva. ^n iu ojijï en rui ojui ajin\ — rui om

tui ojui oj}ji\ kn. dom melig; dommelen {vrg. ruiuunrin

cy
xu); flauw, van iemands herinnering ; (ook golven

door den wind, van te veld staand gewas. J.).

O
asrxu .u^kw. zva. vn i i ..

j en i n uw

•rui m xiv k^. half gesloten, van de oogen; lieve klei-

ne oogjes, als een schoonheid (vrg. >> m i i

Chi^). >?. 1 1)
ƒ

/ ' •' i i >
i de oogen half gesloten heb-

ben, bv. als men over iets peinst; klein, flauw

staan, van de oogen door slaperigheid: heel flauw

branden, bijna uit zijn, van een vlammetje. — i i

oAJiaJins zich sluiten, van de oogen bij het in slaap

vallen; de oogeu luiken, niiun. i ii tu :wj\ geen oog

o O
luiken. — rui om oji -ji ana\ een sluimering, dutje.

Zoo aji<ruiajuiaji-jiiHyi\ een dutje slapen.

oiixizn tu? l>?nkn. hellend; overhellen, scheet staan,

bv. van- een muur (vrg. n in? r>

.

u??\); de oogen niet

goed meer open kunnen houden, van slaap (vrg.

rui ojui oJt/i); hangend, neerhangend, vanTcnevels. xm

ai (€} z on cki _b*7i axi z on xu z aji/t zegt men van iemand

,

die in slechte omstandigheden gekomen is of die

den moed heeft laten zakken.

rui ojui n.\ KW. zva. ru xu\\
cji C

ruiajvi\ 1. kn. naam van een zeevisch, die op onze

haring gelijkt, en evenzoo ingezouten wordt. 2. n.
,

uim asnj)\ k., geschrift, geschreven stuk, brief,

boek (vrg. (KJjniasnjj). ruiaAJiajiajioria\ leesboek, ixi

tbii) :oui ai asn z arm \ s chriftelijk b ewij S

.

axi xxi tui on -^n

aa%\ bevelschrift, rxi xxi tui oji cm oaji\ schriftelijke

dagvaarding. — cmajivsKN. zweven, in de lucht zwe-

ven; zich laten neêrzijgen; zwevend of zeilend (zon-

der de vleugels te bewegen) neerstrijken, van een

vogel; het bovenlijf zwevend laten overhellen, bij

het tandakken (vrg. ruiajvi\ en asitEiajui\); ook bui-

ten zijn huis gaan rondzwerven, als een landlooper

O
(vrg. asnruajüi\). — rui ojui omanji\ een vlieger; scha-

duw, schaduwbeeld, beeld in een spiegel (vrg. tui

zii\ en oji rui m m/j); iemand die een rondzwervend

leven leidt, een landlooper; (ook volgens J. een

kleine waterleiding op de bouvjlanden; geul tot aan-

veer van water). ^l^rj \" irutajui 1 1 aa -Li n iwi z asnn\

spr. — rui om rui ojui asi aaji\ met zijn eigen schaduw

alleen gaan, geheel alleen zijn weg gaan, op eigen

wieken drijven. — tui rui ojui asn arin\ kn. brievebode,

brievebesteller.

ui iij kn. door de ondergegane zon met kleuren ver-

lichte wolk of wolken; avondrood, rui asii ru xir\ een

op treurigen toon gerekt schreijen; en naam van

een kinderspel. —
,','

? '/" verwelken , van een bloem

(vrg. ui ij i ii' i,i i); wegkwijnen, van een mensch.

— ii i^i iii verwelking, wegkwijning.

rui om KN.; majuiasi\ op of tegen iets met den elle-

boog, arm, hand of rug , leunen (vrg.
%

rnajitncimns

en riruiricrm ;\). — ru ojui ca tma\ leun, leuning,

iets daar men op of tegen leunt; iets tot leun heb-

ben of gebruiken; op iets leunen, den naam van

een ander gebruiken, bv. om iets gedaan te krijgen

of iets te kunnen vjeigeren. nuixuasKiaSnricmz

(nctn^a.fnas:\ met een of ander doel een andere woon-

plaats opgeven, dan vjaar men werkelijk woont, of

dan men vroeger had opgegeven.— (hnixii\ zie boven.

ruiajijj kx., -o.tm Ml. en tp., het (taaije en buigza-

me) hout van den arenpalm. arenhont, dat onder

anderen veel tot veeren voor karretjes gebruikt

wordt, aa o ktii.uj \ (icï.o irniiuTF.) ijzerschimmel,

kleur van een paard.

m rui z ajü \ KN. , of tui cm (iii inirui n) tnaruizojiis gekook-

te en in de zon gedroogde, en dan weer (veelal met

kokosmelk) op nieuw gekookte rijst.

o .

ni ix} xi) xn xnj)\ zva. ru xu xn onn \

O
ai ix) z (&iji\ zva. xv ii ixi z .c.}jj\

(ruit&i\KW., zie rui tui ojiji\

o
ru (Ei \K. , zie rui tui cuin\
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(cv li \K., zie ^1^7^

<uiei\8., ai£i\K., dik, lijvig, vet; goed in 'tvleesch,

goed gevuld, van het lijf van een leest of mensch,

zwaar, met goed gevulde areu of halmen, van ge-

wassen; ook vet, van bouwgrond, en van dikke

uitwassen van den huid. (cnacncmcEns of uatha^i

ei\ rij stenbrij met veel kokosmelk gekookt. — rn

cu\(ei\ kn. een beest vetmesten, door veel voer vet

zoeken te krijgen; fig. iemand voordeelen bezorgen.

O o O
(ui (uy (El (Ki [juii \ en ui ruim (U)j t p x_r\ (zi (El a^i ^\ spr.

— eGi<n<EM'hcn ~mtnam\ rr, (Eirun ^n iuti a-nji\ dik of

vet maken , maken dat iets dik of vet wordt.— om

(iriv) (en z (hn/j \ ihcn ui iei ihijj \ gemest , dik gemaakt

;

dikbeid, vetheid; te dik, te vet.

rui ,e?\ N. , cm:Kiiuij)\ (ook wel (K/ioiri(Ki iuui\ oj.) K.,

vijf. <n tcnz rui ieji (ook toel a^rrui(En\) N., asnaMam

m iuin\ K., vijf personen, oruicèi (of criiajiiuijini (ui

(hi/)?\ vijf gulden. ruicèi (cmcKinuin) <un asn<Mji\ vijf

honderd. ilÏilieu N., ikii (u cm (ki a-uin\ k. vijfmaal;

de (of het) vijfde, rui <&i rui aJin (in Tjeribon, zooals

in het Soendasch, rui ibi oji rui (M/l) N., orxi^iri ? ili

oji/j\K., vijftien. — cmiBi\ mh crh tui orvtfi\ elk vijf.

—

inyimjioEJi\ N., r>ijjru)\ k. , eig. tot vijf gekomen,

in (hoi (wi (Ei ïsii ui ? \ N., cmaJirUap^ K. , vijfdehalf.

O Q - i .. fl
on (EjI

z

a^i ikii rui (Ei \ n . , ïj ei d averil MrujisK., de vijfde

van de 12 mangsa's. rui ajin aai tli (ei nn mn z (ki na (of

*,?? oji <ia\ of (Miui\) of trui (uui un iui ri <eiï za^(ia\

naam van een geschreven talisman, die, met een

pijl afgeschoten, tot een vreeslijk alverdelgend v;a-

pen diende, in het bezit van de Pandaivas. — cm

mirui(En\ (uminiiKi iuii\ vijfde deel. oji (ui^htliceis

een vijlde. — itkejikj^ i?)rn?j?u\ voor een vrouw

in de vijfde maand van haar zwangerschap een of-

fermaal geven. — rui <&i (Hin\ zie ben. — mti qójkei

(hijj\ (LT-nort^i ruia-njt\ vijfde gedeelte van iets. oji

aji'mru ei (hnfi\ een vijfde van iets. — (tlkehui

tui ^.(Hi/i \ ofi ki rui ix.1 Ki ~^> (tan \ vervijftiening , be-

naming van een boete, vermeerdering met de helft

van de pacht (zoodat tien vijftien loordt), wanneer

die niet op de gezette tijd gestort vjordt. — xn (ei

rui (ki ^zkyi hu \ fLTi cm (Ki ru iki (Ki ^?.,7fw chiji\ vervrjttie-

nen, de niet op zijn tijd gestorte pacht tot boete

met de helft verhoogen. — ili ui ei\ Ml. bevelheb-

ber, opperhoofd; kn. opperhoofd van een troep roo-

o a
vers of zeeroovers. ei

{

yi ui <m ei\ Ml. benaming
\

van de hoogste rijksbeambten, met verschillende

functies.

ni,rLiz(Ei\ KN. mild, mildadig, gul. — en ca z cei (hi\

iemand^met mildheid behandelen , iemand mildadig-

heid bewijzen. — 77 <rui z (ei im^ \ mild of mildadig van

aard, gulhartig; op milde wijze. — /tni r> rui z cei (kiji\

mildheid, mildadigheid.

(U!(ei?\t<i., (Knasn\ K., grond; soort van grond, aarde,

humus; land, landerijen; ook naam van een zee-

visch. (un aoiun '«3. een ^\ op den grond. (ai(En^a%aji

(ki ei (Lii uii \ zwarte roodachtige grond fhumus). rui

/" o o q„ o _,, a a„ a
(Ei ? *0)(O,\N

.
, ki (un (un on (tuin of 1^1 tun cmirLin\K. en

ki., naam van een vierkant ommuurd terras met

traliewerk en poort van voren, vóór den ingang

van de vorstelijke vjoning,, waar de Vorst komt en

zit, vjanneer hij zich op de groote feesten aanzijn

onderdanen vertoont. cu\(ei ? (u (uiatn ceiji\ spr. —
o

(ui (Ei ? run (in/i \ zva. oji ui cei 9 iun aan \ N. , oji oji rn tisii

(Hijs K., de gesteldheid van den grond; de bij een

huis behoorende grond (vrg. 11 tui ziet ^dmiHifi) ; lan-

derijen; landgoed; landschap.

rLKEi?\ kn. oppervlakte; het vlak, het bovenste vlak

of vlak gedeelte van iets; het met zijn vlakke kant

naar boven, op den rug, liggen, bv. van een halve

kokosdop en van een mensch; op den rug, rugge-

liugs (het tegenovergestelde van (un ojkuyiji). cm (tui

Ei^xm(cn^i de geheele oppervlakte van de aarde.

iuyEi yun ui (hnn\ de handen met de palmen naar

boven keeren; door die geste aanduiden, dat men

zich van alle verantwoordelijkheid ontslaat of het

geheel aan een ander overlaat (vrg. cKjj<ri(èizcm\).

iuj .ek> 1'luei ^\ aanhoudend op den rug liggen. —
urnrLi (ei ^\ en geio. ceitli/ei^\ op den rug, of met

zijn vlak naar boven, liggend; achterover. — (fni

iuj E7 ; \ of 1(11 (ei .? i achterover vallen. — iji (ei % (mi

riwii\ iets op den rug, of met zijn vlakke kant

naar boven, zetten of leggen; iemand achterover op

den rug leggen.

rui (Ei f
- kn. afkeerig, ongenegen (abgeneigt); antipathie;

uit afkeer een tegenzin in iets hebben, bv. in het

leven, den huwelijksstaat , of het werken; ongene-

gen zijn om iets te doen, daar men er niet om

geeft en er zich niet om bekreunt; aan iemand zich

niet storen, zich niet om hem bekreunen; aaniemand

een tegenzin hebben of krijgen, zoodat men onver-
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schillig omtrent hem is- iets schuwen te doen {vrg.

(Kn (Km (hnj) en (r)ojr)aj}\). — ag cei ^ mn \ in iets een

tegenzin hebben; om iets of iemand zich niet be-

kreunen of bekommeren, er zich niet aan storen;

iemand maar laten loopen of begaan. &a n,i -ei % n3i \

en ax)ihni(E.i?(Lm\ pass. ^ >un i -n (in rei ? (vn \ iets niet

kunnen dulden of velen.

m,irqtEi$\ \ïw. zva. wi.&W'^ om arvi om aui\ ajnnjji&tji

en ^2<M^

rntnjitrn (Bid q\~WJ. zva. crtitzww

orui <ei (h >jj\ 1. kn. m f/<? spreektaal zva. a^ï(unaji(&i\

en aj)cuncu)(Ei\\ 2. WJ. &/. KW,, poet., en in def-

tig Ngoko , zva. (najuia<yi\ als, indien; dat. qiui

Kx^l^pJI^ zva - "1 mam -zA.x/n i i • / {of K/iiunaji .- ),

^ (rh'>(E
]l

r
l^2j

a^yj^ zva - 7 *
' '" • - ' (o/ >>.??> i

rn(biiaoj^\ — imoiizicinfx poet. zva. armeen ann\ —
";?' ^l ir'

!

1 ';}' ^/ " ? ~ '''
;

' •'
'

oxn ti teiann\ KN. de bladen van de rijstplant {vrg. « n

o o
;>; ia l .i:'ll\ KW. £00. miu'W

een in de zee of in een rivier vooruil rots.

o
;//.'( m/J\ KN

ronddraaijen, twz mz tol, zoodat de figuren i

geheel onzigtbaar zijn. een woud

dat nooit door menschen betreden wordt. — i

(70 0/j^n de gesteldheid va,

(uiasn^riii , ! : : i.) i\ stik donker, zoodat men geen

hand voor de oogen zien kan. ) a-nn\

tooverforniulicr om zich onzigtbaar te maken. —
taiirvimmtHTji of trnnm geheel vergeten

(vrg. hu it i ..-
1 tsn m

ƒ
en .. n 1 1 . n , . .

maruizayi ihi

n

\ zótf £y .? ) 7^ ;

;

o • 7 .. o
na é/KiN ««e oy ihi-)i\\

o
a^)(Ei^nor)j)\K.T)., zie vi(Ei->i\\

<ruiOEJi\ en.; jjpi&JN aanzoek doen om een meisje ten

eheel onzigtbaar
( )

; snel

huwelijk , voor zich of voor een zoon of neef; en

het geschenk aruiisji num/i zenden. — cm i&t pi rn om

\

voor iemand een aanzoek doen om een meisje ten

huwelijl

^ O
tu>o&(&i\ aanzoek tot een huwelijk. arui

iiu tui i ) ,£?\ brief met een aanzoek tot een huwelijk.

— arm èjinri ann\ geschenk, in eenige lekkernijen be-

staande, dat aan de ouders van een meisje, dat ten

huwelijk gevraagd is, tegelijk met of kort na de m
(hicuiasiii gezonden wordt {vrg. QJi[aj)^ajn non).

irv>(Ej\ kn. I. bijziende., bijziendheid, myopie {vrg. (xj>

on&marrtji). 2. de morgendauw die op de planten

ligt {vrg. aruKEnaann). J. — an (&)m tn a<n \ maken dat

iemand bijziende wordt. — arui gej oji aoji\ bijziende,

als een kwaal of gebrek.

/ a O *
kn. een otter van a^n>i > tun ajui en yncuji(unaMj\

aan een doekoen aangeboden, om een zieke te cu-

reren; of wel hetzelfde als aji rri^^yavi\ sirihbla-

den, waarvan de aartjes aan weerskanten van het

blad juist aan de middelste aar bijeenloopen, en die

door een doekoen gekauwd en als medicijn gebruikt

worden {ook ika ni ? oji rui ? ,t?j anjl genoemd), (crri cm z

op &i(ru>aji y. .. .. r spr.

kn. naam van een gebloemde zijden stof; ook

i l> ,ó? n en geio. ? / / a\ i tj in n artsenijkundige bena-

ming van de kélorbladen. ooi (uw trut aji(Kias/i\ spr.

zie n i ii \\

(

y

ui e?\kn. zacht, malsch {bv. van vleesch); ook zacht

op het gevoel, zooals van fijn gemalen poeder en

fluweel; en zacht, zonder stooten of horten,

bv. van ren rijtuig 3 of van hel rollen van iets op

een effen vlak, en van een ploeg door een zachten

gr< .
•</<( ncn.

nn : i zie bij rui i n\\

.//'.'/ ' KN- niet vast, veranderlijk, onbestendig,

wankelbaar. — rtinj)rnaïnoui(mn\ helz. als een kwaal

of slechte gesteldheid, van iemand die niet vast

van karakter, daar geen staat op te maken is; zich

niet goed houden, van zijn stuk raken; wankel-

moedig.

in zie lij runiw

i

i
: i n Tort. almario of armario, kn., ^i \ \m

kd , kast.

i ? k., zie ?x?(.oi^N\

r?\ 1. KW. zva. is)-n(un\\ — 2. N., (Tli ry\K.,

algemeen ,
gewoon, in algemeen gebruik, alledaagsch,

algemeen aangenomen {vrg. <hvuui%\); ook gemeen-

lijk; en zoo geio. (nn<(zi?in(L1n\ trui (t&iq iun oji o<yi\ oj

77 ° ~ a» a
met meer nadruk oman ag &w\ of :u i.ri^^i ?\ en

amawoji£A^ari{GBiq\ wat nu eenmaal algemeen of

algemeen gebruikelijk is. oitum^n «? n

?

\ niet al-

gemeen, ongemeen, buitengewoon, zonderling. —
o 1 , 1

?t?7?i w? \ w ;;£? ? (un nrn tmn\ tets algemeen ma-

ken, van algemeene toepassing maken, algemeen

verspreiden; een ontvangen bevel algemeen maken,

door het aan alle onderhoorigen meê te deelen. —
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hu ixi f©>^ ft'?? na/is ihv ixi (©?? <l/m (inji\ algemeen ge-

worden, in algemeen gebruik gekomen, algemeen

aangenomen ; algemeenlieid. en a-o arn on Kn lunimri ru

i(ei^xiiktji\ met bet algemeen meedoen, Kn (ixiuea^

ru)ifrj(hn\ gemeenlijk. (Kicui(i^rto^i?ajii (htji\ wat nu

eenmaal algemeen of algemeen aangenomen is.

o /
n i ei\ RW. zva. (un xzm t) ojiji\ (un(jcm$\ (mu&i(£JI%\

(Ui-r>asn\ ajit&i(cn\ cmfcnru\ cmt&iiirnp
^Ji'^P

en \M\ak\ ( zicb verspreiden, en uit elkander

gaan. G.).

nna'nu&n KW. zva. rxiicy rLau&iq\ OjIi E7 ixi qji$ ajiuay

nxi Eirini. kn. zva. <êi ahn\ en iei ahjj asn a-rn anjj \ gaan

naar, of tot aan {vrg. ixi rtiEion n'i \).

rrLirn !E<)ri'-h\ zie bij on axi on
rfi w

ruK&i<Krin\ 1. kw. 2v#. cma&q\\ en kn. met vet er aan,

of met vet doorregen , van d-end-eng en vleesch. —
2. KN. £y#. aji(EiKnji of icm urn ornjj\ — 3. KN. zva.

tuil \ in vilde; trut <e? Knji of tui (ei ,-ji tm ten Knji \ zva.

om as: {of aJiiE/i ^jjthnji) asnw — om tui asn asn arn ~m

én\ dat gedeelte van de lever, daar vet aan zit.

rui cm kii n\ KN. 1. nevel, neveligbeid, van de lucht

{vrg. aai gin en kyi amrua). 2. mug, grooter dan

de {jeii5ï)\ en iets kleiner en korter dan de *-'!£/

asnns — <& (£Ji-hmjj\ nevelig, niet belder, van de

lucht , van glas en van een door ouderdom ver-

zwaJct gezigt. — un ru ei nn onji\ met nevel bedekt,

01KJ12 (iHl Kn 0X1 (El (Kil (Hl (LCI \ Sp)\

il ii,, -n ei hiij\ ook asnri i-Li on (&i -ren q\ kn. onderlegsel,

alles wat gebruikt wordt om onder iets te leggen

of om er op te liggen of iets op te zetten of te

plaatsen, zooals een onderlaken op een bed, iets

op den grond om er op te slapen, een karpet onder

een tafel, kleedje of matje om iets op te zetten;

iets tot zulk een onderlegsel bebben {vrg. asnrutui\

en (ka ki \ ). 77 iti il e 1 77 M) k v tafellakeu _, om het

eten er op te zetten. asii<n(nji<n<&itHnaïA.\ stoelemat-

O
je. xn on rxion ei kki ^a,ki7 o57> ~n Kii^ op booi liggen of

slapen, (mi tstoi ixui (E7Kn(cr)xciji\ met een tapijt er

onder, of op een tapijt. — rnazi<rj£jiKn\ iets van

bet een of ander tot onderlegsel voorzien, bv. om

er iets op te zetten; over iets het een of ander

been spreiden of leggen , ook bv. om het niet met

de bloote hand aan te raken. — 77 izKqtzn un -n kii \

iets tot onderlegsel bezigen, iels ergens onderleg-

gen , of overleggen , om er iets op te zetten of om

er op te liggen of te zitten.

!7Uj(EionKnn\ voor axj\iei on kjj \ KW . zva. ru\(EA (Kntun\

ru (Ei arui \ zva. ru c&i asnjj \

na o'
(iui!Eian/i\ KW. zva. ,ei cei asnji\ (Kjiki\ agi(Eiasnjj\ ren

n
]

[1

il/l
en <Lm ^ CEjl orv> %J1

lls

K7ji\ nat worden, nat, door bv. in slijk te vallen.

>nji (ei tuin \ KW. , zie bij 1x1 axi s\

(rui (ei iisnji\ kn. verk. van an ru (ea osnji\ — vut <ei asn ieji

asnn\ flauw of nauwelijks te zien of te hooren , ook

van iemands berinnering of van wat iemand voor

den geest staat; ook zoo fijn of dun, dat bet nau-

welijks te zien is , bv. van een dun vliesje {vrg. m o

osp (ui (isnji ). kii ai as7iz KI <ei rtS77 (Ei 051111 \ maar beel flauw

.... Q.
te zien zijn. (ei rui 7^? ei asnji\ en rti ,ei asn (ei onasn-jiM

nidjii iz,)\ spr. — ari (Ei asn /?\ ziek maar flauw laten

zien, bv. ipi (ei asii ri asii

z

kiji\ — auxEiasii anji\ op

een nauwelijks zigtbare wijze, flauwtjes, dunnetjes.

agytEi asnjj\KN. kleine mug, muskiet {vrg. ru (eikhjis 2.).

— <m<Enasnji zva. an<Enirnjj\ van een verzwakt

gezigt.

ruRyiaspji\ kn. door kanteling, betreding of andere

scburing min of meer glad of vlak geworden
; fig.

beel netjes van kleeding en toilet, axiru aa ce/i asnji\

een beloopen pad, bv. door een groen veld of be-

groeid bosch.

ru(Eaasnji\ kn. nevelwolken, die de toppen van de

bergen bedekken, pruik op een berg {vrg. ruiEiiHTj

en nnEiasn/j). 2. die toestand van de ziel, waarin

men zoo zeer door iets getroffen is, dat men zicb

zelf en de wereld om zicb been vergeet; bv. ru (ei

q„ o o a O o
asn on nxi % \\ — azi rei ieji asn/j \ KW. zva. art ru ax.) w \

o o O a O
\ Kn <hn axi (Ei asnjj\ pass. — kii ixi (Ei asri kiji\ zva. Kn

(txi on rui Ki fi\

o o
ru (ei asn n\ KW. zva. aji(Eiasnji\

ruj(Eiasnp.\ kn. mos, naar mos gelijkend groen, aan-

groeisel, aanzetsel op steen, in hel water of door

vocht; kroos, eendekroos, mi xn ni ok ru (ei asnjj\

naam van een soort van pisang. — (ixi(EiasnKijj\

bemost, met mos of groen aangroeisel begroeid.

ii ii.7 rn(Éiasnji\ kn. vlak tegen de bovenlip liggende,

niet borstelig vooruitstekend, en plat gestreken,

van knevels.

aruiSajin\ kn. geveinsd, niet ernstig gemeend, gebui-
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cheld; onopregt; huichelarij {vrg. (Lidi\). onisnm

ibkkj1J)\ een geveinsd menseh. fcnirti i&i (uiji\ flikflooi-

jen. — au (En (M ^*\ iemand flikflooi) en, doormooije,

niet in ernst gemeende woorden en voorstellingen

zoeken te misleiden , over te halen of tevreden te

stellen.

arui (Ejtajtn\ kn. 1. donker grauw {de geivone Meur van

buffels. Vrg. urn ojtoji.p en icnmw\).

azrc&i (iji/i^ts . zacht, week, niet hard, teer, slap, niet

stijf, soupel; lenig; zacht, los, niet stijf, van vorm,

kleur of voorkomen, en daardoor bevallig; zacht

' en zoetvloeijend . van iemands spraak; meegevend,

van aard; gunstig, meê, meer of min van achte-

O ^nnasiièi ui iren, van den wind {vrg. nrui coi ijiji)

en (Ei(ar;Efiaj)jj\ zijde, zijden stof {vrg. ojj{<isn\). —
(kï(b/(m^a\ verzachten, vertederen, verslappen, ver-

slappend {zooals van een ziekte); zich zacht voor-

doen, asn éi (un teianki cm ^a\ woorden zoo zacht als

zijde. — a/n isioJi^Arinmx iets zacht, week, slap^ Omaken of doen worden. — maften aji^ann^ zijden

stoffen.

tra cbi aj)ji\ kn. benaming van buffelvleesch o?ider de

achterdij. — avi Ei!Ki r^ianjj\ benaming van eenfat-

soen van huizen, met wolvedak, niet met opstaan-

de gevels {vrg. txn c&i~2i\).

rui (Eli (UI (H1JI\ KW,

MJJ).

wa. <rrinh\ een berg {vrg. tuniBiaJi

G)0
arviiEiaEjiji\KW. zva. rui (k>i cejiji en rmceina

O
71; El (EJI

«Ka
ini/p kn. bekoord zijn; bv. tui asn cejianan ~m an ce/i trui

M>pi]thn(hn in zn.n'<>^yi^ een tuin die een bekoorlijk

gezigt oplevert.

o o
?l?<£?_i\TP. zva. rnA(E,i ~ji ttnn\

crLi(si^jj\ k. van ruicuns liever; bv. trui ten^lajiae:^ aai

cnj oaji ckiji\ liever sterven dan... rti ei -Jiroi tn.i qji

vi(ui\ liever verkoop ik het. — ozh&i~ji\ iets lie-

ver willen; bv. (tci(ui'm^n^ajiaBr^a<ïi!nji^\ liever

wil hij sterven dan ...

nna^nra. naam van een soort van vergiftige zee-

of ioaterslang , zwartachtig van kleur , en zeer slap

en zacht van lichaam, otj <rui rnnri (ei _? \ gelijk zulk

een slaug (zoo lenig). — a^rrn ieji ~ji ccyoncEJi ~>\ afge-

mat, uitgeput, zva. arn (kjj ansi vuisi ,?\\

nui!EJi-^i\ kn. de long, de longen, van menschen en

beesten.

mmiEKhKN.; xn/niEJi-un iets zoo doen, dat een an-

der het niet merkt, van iemands onoplettendheid

gebruik maken, om iets ongemerkt te doen; onge-

merkt zijn slag waarnemen. — <£/? ?2> rn cei _j \ door

onoplettendheid, zonder dat men het merkt, iets

krijgen, ondergaan, enz.

rti /ei ^?^\K., zie (rui ooi w

nxn

\

(el-jij \kn. verlamd, lam, kreupel, gebrekkig door

verlamming {vrg. *i ru^ <bi ~ji?{\); ookfig. , bv. kreu-

pel in het schrijven.

oq rt? ij (Ei -ji z ^ \ kn. lam van beenen, ziekte in de bee-

nen, zoodat men niet of heel moeijelijk, gaan kan

{erger dan (rui ei _
j

, ^ \ ). rn tli ri mi -Jit^cm na -n iwc on

ann\ spr.

trui mi -ji <htji\ kn. alles wat men gebruikt om iets aan

te vatten, dat men met de hand niet aanraken wil,

zooals een blad, stuk papier , lap, een tot een tang

gevouwen of geknakt strookje hout, enz.

(rvi(&i~ji\KN. zva. iCirE? — n\

(ruim ,ej_?8\kn. naam van een boozen geest, die vol-

gens het bijgeloof door de Ratoe-kidoel gezonden

wordt, met een vervaarlijk gedruisch door de lacht

vaart en de bijzonder hooge springvloeden veroor-

zaakt. Ook veroorzaakt die booze geest een ziekte,

waarbij het lichaam of een deel er van opzwelt

{vrg. ?^? rq arm z^\). na ojkgi chnrj ei ~jiï\ die ziekte

krijgen. (q^zxrn(&i^iz\ bijzonder hooge spring-

vloed.

ua-n kn. ruim en effen, van een plek of plaats

co J
{vrg. «VK&i^ji'

CYnaJ\KN. verzwakt in zijn beweging, vlugt of loop;

slap, zonder energie; beginnen te bedaren, van een

drift of ziekte {vrg. ajïixm\ en ajn (ei^i\); ook

naam van een lekkernij van ketan met fijn gehakt

of geplozen kippevleesch, met pisangbladen omwik-

cy
keld en gepoft. — thmvn.Ei^i\ bezwijmd, flauw ge-

vallen; bezwijmen, in een flauwte vallen; bezwij-

cr , cv

.

mmg ; zva. (hii ri <ci \ {vrg. asn r) asn .^ï ï \ ).

v?l(&i~ji\ 1. kn. rank, slank. 2. kd. van rmmrLin\

cnjif&i-Ji^ Ml. kn. slijk, modder {vrg. aëzrnaznzcmn en

a(Cmriv/nariiji).
/

onnui f&?~j\ Ml.; rncm(EJi~ji\ Ml. kn. gooijen, smijten,

werpen {vrg. ajniEicnLi\ en turi^Eimm (ei,i \).

rnwn rEi~i\ kn. een aarden bord of schotel, waarop

de sambël klaar gemaakt wordt; zwak van beentjes,

van een kind, dat op de behoorlijke leeftijd nog
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niet loopen kan, zoodat er vrees bestaat, dat het

r> /tl? 77 (B i ~3 2 ? £#£ toorden.

<m(Bi~j
l

tKnji\KT$. naam van een riviervisch.

<n/K&i~nan/)\ tp. en WJ. kn. «va. Tie^jdoe/ e/
1

^

o o
(#n7. (L? as)i 0Jin\ am run ten/)

rui seji -ui axin of au ei ^i asn n\ kn. bedreven, zeer be-

dreven, in kennis en wetenschap door beoefening

oji oji cuin).

rui ibi JJï asnn\ kn. 1. mat van doorgespleten en zamen-

geregen rotting of bamboe in het algemeen {vrg.

(urnoJi\). 2. iuiiei-^i amji\KR., auiaian\ KI., rotting-

matje als onderscheidingsteeken van ambtenaren van

den rang van panèket af en hooger tot den rijks-

bestierder toe. tKjmi cm o&j ^ji as)in\ spr.

agrtBi ~^i asnji\ (Bi(U)(Bi~iasnjj\ zie trui (Bi ~nasryi\

ari(Bi^iasnn\KN. vouw, plooi {vrg. (uinn\ MtBi^Jiasnn

en aat(Kiitoin\). (U)(Ei-^i as))aui\ m drieën gevouwen.

— fci ten -ji asnnx iets vouwen, toevouwen, opvou-

wen, zamenvouwenj iets achterhouden, overslaan,

niet mee opgeven of verhalen. — thoi (uy(Bi ~? asnn\

gevouwen of toegevouwen raken; achtergebleven,

overgeslagen. — (cnian ~ji asn qoji\ gevouwen, opge-

vouwen, toegevouwen; met vouwen; achterwegen ge-

houden, rui ojvi ivntBi ~ji asn tmji\ toegevouwen brief,

zonder couvert.

(uyri (bi ^i asnn\ kn. holligheid, van iets dat min of

meer hol staat; hol, ingevallen of ingezonken van

den buik; ook plat, niet bol of rondstaande. — a-n

rn (Bi _? asnj)\ hol, ingevallen zijn, van de buik.

axitei~itisn/)\ zie aui ,e? ^.7 nal
!ll ÏÏT

o O
aui (Bi ^Jiasn /)\ KW. zva. (Hi) (bj n.1j)

om am iei ~j)asnj)\ kn. omhuld, bv. van een bergtop

door nevel; fig. beneveld van zinnen, verblind, be-

goocheld; door verblinding verslaafd; overmeesterd

{bv. door groote vreugde); van zich zelf vallen; aan

de aandacht ontgaan. — ari(&i~Jiasn\ omhullen,

omnevelen, omsluijeren, bedekken, onkenbaar ma-

ken, — am rui (Bi ~jj asn onj)\ omhuld, bedekt, aan

het gezigt onttrokken; en de oogen niet durven op-

slaan van beschaamdheid of verlegenheid,.

rui\(Bi ~ji asnj) en ar>(Bi ~ji asnj) kn. sprong {vrg. 01002

r> rui i «577 n en rui nnr) om n). — oui (ei (bi ~ji asnj) en

rui (bi zji ~ji asn ri springen; 'over iets, bv. een sloot,

springen. — (Bi rui><bi ~ji asnj} en cbi osticbi ~ji asnji\ een

sprong doen; een sprong maken, iets overspringen,

overslaan. <&? rui (bi -^7 asn (bi ~7 asnj) \ aanhoudend

voortspringen , huppelen.— azi(Bi~Jiasn\ en ancBi~Ji

asn\ over iets heenspringen ; iets overspringen,

overslaan. — ar> (eji ~ji asn ai urn \ doen springen, bv.

een paard. — ruj (bi~j) asn aoji\ iets waarover men

heen te springen heeft; het jongesspel haasje-over;

de afstand van een sprong, een sprong.

ruioEii^naJin en om rui ei ^mmkn. naam van een hees-

tergewas, waarvan de bladen tot medicijn dienen.

q • 7 ..

rui (bi~ji(ki)ji\ (rp (si ~j](tJi/i en ar) ie/i -jjjki ^i\ zie bij am

«21 ibi ~jj, uit nkn. naam van een plant, ivaarvan de wor-

tel tot medicijn en de vezelbast tot het breeuwen

van vaartuigen gebruikt wordt.

(ai(Ei^jiarr)^\ kn. een groote (ujojkhtji {vrg. ook okctt)

auijj). — (ui (ei _? cm/)^ daarmee werken, graven,

steken.

q. a . o .

,rL?r£?_/?^TP. zva. rui(Bi^iaoj) {vrg. rui (bi-ji\).

021(£/j.Ji\kn. naam van een melodie op de gamelan.

ari(Bi-Zi\ KN. regt, regtlijnig, zooals een regte stok

, oer o G) o .

[vrg. a:n(hr>\ oma~m en oji oji asnj)).

(ur(EiCjj\KN. klei, klei- en leemaarde {vrg. rui om asnj));

ook benaming van een ziekte van kinderen, die in

een gebrekkige spijsvertering of atrophie bestaat

,

en algemeene vermagering of verzwakking tot ge-

volg heeft. — a^i(Bi Cnan (Hyi\ aan die ziekte la-

boreren.

(urr) (bi -J? \ kn. het week van het lijf vóór onder de

korte ribben, van menschen, en van een beest ach-

ter de korte ribben, bv. waar een paard met de

sporen geprikt wordt {vrg. (Kiomarnji^.

. O • - O
•33. 77 io7.~7 2\ 1. KW. zva. cmr>'~m\ rui ibi \ en am

r)(BiJ)i2\\ — 2. kn. baai, inham, zeeboezem {vrg.

(ut r) (ui i aoji^ 2.). J. — aprr>GEr)-Ziz\ in een baai of

inham gaan liggen, bv. om te schuilen tegen storm,

van een vaartuig. J.

rui ibi Jjj kn. een korte werpspies, waarvan de schee

als een koker zich aan den stok sluit, bij de her-

tejagt en vroeger in den oorlog in gebruik {vrg. oji

iejÏ\ en cnasmnitumomni).

ruj!Bi^i\ kn. vijzel, mortier; en zoo worden ook ge-

noemd twee gaten aan ieder einde van een agr(Kj)\

toaarin de in het rijstblok van het stroo door

stampen ontdane rijst verder onlbolsterd wordt.
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o u (En ~~ii oni on cnii \ steenen mortier,
CU lfL

l>

putten of kuiltjes beginnen te krijgen, van de hin-

der'pokken , als de roven zich loslaten. — rujiEoSi

cciinij]\ schorbutieke puisjes hebben aan de binnen-

zijde van de lippen of ooh diepe}' in den mond.

010x101 cei Si \ kn. plat en breed; en benaming van een

flat gebakje van ketan , een soort van oblie. —
tri cm nri (Eti Si \ een breed stuk hout plat afhakken,

er een zwalp van maken, tot het maken van een

vaartuig. — ai oaoiceo Si ocn\ mv. — r> cru ai cei Si ca

onn\ een zwalp.

oicruai cei JmKN. het vleesch van de zijde tusschen de

dij en den buik, van een geslagt beest.

01 cru zoi cei Si z\ kn. de holle bladstengels van de au

unomn en andere planten, waarvan sajoer gemaakt

wordt, amahaiaruzai ceiSiz\ een soort van kaljang.

— ai cruzen ceiSizosi onn\ een gat, bv. van een ka-

non (vrg. oizmzoioSiz ca onji en nru\). <?i rui z en ei Sn z

cm cm cm on ri cc» cm axi on ~/n ca chijj\ een luchtgat. oi oxi z

ai ceo Si z osiojianioj)jj\ een schoorsteen, on ruien cei Si ?

caon^ti^rt^ neusgat, oi axi z on cei ~~? z ca on ~i nn on on

cal cicn oviji \ schietgaten. — ojioi ru z oi cei Si z \ het

openstaan van een gat. tunaji ai n i z « cei Si z \ overal

met opene gaten. — (Enen rut zanten Sn *,\ open staan,

bv. van den mond; een gat hebben, bv. van een

muur ; met open mond staan te kijken van verwon-

dering. — cuioiaxizoi cei Si z ia onn \ gat , opening

,

spongat, kraangat, lekgat.

ox? (ei\ of ag\(Ei\ kw. benaming van een fatsoen van

vaartuig. cai cei ern ai a.tizosn\ kn. benaming van een

soort van vaartuig.

cru ii r£j\KN. , oruiapMLi., lip, van een menseh of beest;

boord of rand, van een schuit, kopje, pot, put,

vigver, enz. (vrg. osnEi\ om cei en aji<m\). ru

oi (Ei om co)\ bakboord, ai cai ah ^ verh. van cru on cei cm
< co f 'co

oh\ met een dandangrand, met een naar buiten om-

liggenden rand, bv. mi axi ai cko ah \ een glas (kelk)

met zulk een rand. axmioTi ai cei\ een ongemak aan

de lippen, xv a:ii ojti otyi rij ai cei\ de lippen rood ma-

ken, voor sirihkauwen; ook spr. voor iemand haar

den nioud praten; en zoo ook cxn cch cuiru oi cei w \oi

oi cm z il nrui oni ru cei ckji ^jutu ai cei \ Sfr.

ar\(Ei\ 1. k., zie (Koajiw — 2. KW., zie axn&iw \cai

(Ei(Eia-j)chi\ kn. benaming van een fatsoen van

krissen.

oxo pi \ kn. ; au (Ei ou ceo \ aanhoudend opspringen (vrg.

ouirEi^Jtcuyi en »|™^). — fj^ opspringen,

zooals een haan, een kind, een visch boven het wa-

ter; steigeren, van een paard. — oxocekhijj ofagy

crucEionns zich in het water vermaken met zwem-

men of baden; spelevaren, een pleiziertogtje op het

water maken (vrg. uuiiiajnzonjj).

nxn cei ,kn. algemeene naam van de breede bladen 'van

auccmnniji en van onderscheidene waterflanten,

die tot sajoer gebruikt worden, ojju asnaxii ceo \ fijne,

ijl gewevene, licht paarsche zijde.

ai o uz,ei \ kn. eenvoudig, enkel, niet dubbel: ook van
' ca ° ' '

een enkele, niet dubbele bloem (vrg. njcei^jiomn)

ook eenvoudig, van het verstand, en ongekunsteld,

opregt; eenvoudig, argeloos; eenvoudig, zonder iets

in zijn schild te voeren; ongehuwd, eeneenloopend

menseh. amasnoiaxiz(Ei\ eenvoudig.
< ca °'

om ^ui rui z ei \ een vlok, enkele vrucht, van den
' ca '

nierm\\ \ (Ki oi cru

z

cei \ effen en glad, niet verward

over elkander, van de veeren van een vogel. — ru

ijoaz(Ei\ eenvoudig gemaakt. — axi cei on n\ onge-

dubbeld, van touw; ongetrouwd leven, een onge-

O

; ) (inn\ te eenvoudig.

-

argeloos. onicLi

huwd leven leiden. Zoo ook asaou) tri orrp — dm cru

xn(En$\ kn. laag, van een grond, in vergelijking van

hoogere gronden; fig. zich niet hoog verheffen , ze-

dig, modest (vrg. 0Kasnmi\). ajn osn (of osnaxi) cei

(Ei?\ zedigheid.

rn iu ai cei ^\ ongebr. ; ^ ia oi cei ? \m o-nn of ^ ru^ isn oa,i

onjj\ ook tnj}(n(EnaMnaji\EK. de armen laten slinge-

ren, voor en achter uitslaan, onder het gaan, zoo-

als men gewoonlijk doet; ook heen en weer slaan

van een zeil, als de wind er beurtelings achter en

voor in slaat.

orti cei onj}\ zie bij oinruz(E0\

on,icEionj)\ zie bij aru[ceiw

tn\ kn. vast slapend; vast slapen.
ca

genovergestelde van èsnoiononri).

het te-

oi ouiz (ei on n\ kn. benaming van vermakelijkheid te

Djapara, acht dagen na het einde van de groote

vasten, een spelevaart naar een eiland voor de

kust, om daar spiegelgevechten te houden (eig. hetz.

als ou cei on o), cen cm oy aru z cei on n\ benaming van

dien feestdag. J.

o O O^(OffmKW. zva. (?_i(ifCN ajicciiv)ajnaru\ en <unccyEijr\
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— (E/i iri <&i (Hi \ kw. , <k? (eji a-n \ KN. , iemand of iets
CJCCl >^ca -^

loven, roemen, prijzen. — (ui
;
C7 ceji ihi \ lof, prijs.

S 7 /
onn iea\ ongebr.; nrvi (EJini ckiji\ kn. ongeveer zva. ononi

(n(EiKiyt\ wat ergens onder gelegd of onder gezet

wordt, om behoorlijk, bv. niet op den blooten grond

of op de tafel of op de planken van een kast , te

liggen of te staan, een blad of papier op een

etensbord, papier op de planken van een kast,

kleedje onder een lamp, schoteltje onder een kop-

je, enz. — mr&im\ ergens iets onder leggen of

zetten. a~i ceji ^n on hv n iets ergens onder leggen of^ca
zetten.

(rui(E>i\ kn. aangespoeld slib uit een rivier. J. — mi

i^i--n(Hij\ aangespoelde strooken grond langs de

rivieren, die in de drooge tijd beplant kunnen wor-

den of lot grasveld dienen. J.

ar>(£ji\ kn. , enkel blad, van bladen van planten ,
pa-

pier, en ook wel van lijnwaden, aai asn (ui ^&k?i(eji\

een blad, of een blaadje, papier. a^nr\^<rinriztm.iEJi\

twee blaadjes sirili. — (crttEJi^ri a-nn\ in of bij bla-

den; de enkele bladen (folia) van een boek; ook

zva. irLi (rui rm ann\ hetgeen men bij de rijst eèt,

zooals sla of komkommer.

cqr(&i\ kn. wat bij nacht of nachtlicht verrigt wordt,

in zamenstelling zooals ajiomonajiajiKHi pi\ nacht-

werk. — <pftE>\ iets bij nacht doen of verrigten

van iets dat anders alleen bij dag gedaan wordt ,

om een werk spoedig af te krijgen. xp ibi asn nn\

overdag slapen, van iemand die 's nachts is blij-

ven waken, en van de vleermuizen. — (a\(E.inrmrij\\

wat bij nacht gedaan of verrigt wordt; met ande-

ren zamen bij nacht werken.

(rui on (ed z (myiji \ zie bij iun n ei z nrnn \

o
cnji (Ei (u~nj)\ zva. 11 ix.i (Ei (Hjin\

ru (Eji(nrtjj\ kn. buitengewoon dik, van een vrouw; en

benaming van een dienstmaagd aan het hof van

Ngastina in de wajang , wegens haar buitengewone

dikte. — ri-n (ei !umj)\ een groote hoop of boel zijn;

niet beknopt, bv. iets inpakken, zoodat het een

groot pak wordt {vrg. niihaiojiji).

rn rui (si thmjj\ kn. golving, golvende beweging, van

het water of van iets op het water; deining;

dobbering; en zoo ook on(ruiz(Eji!iaiji\ van groo-

ter golven {vrg. ^^ê,7 -?'*™^ en ^(cmzisuHiyj^.

a.rn (hq aai ^jun trui te/i <urj <un nj\(hi/)\ zich met de stroom

van de golven laten meêdrijven. mjm asn _ü*.

onoruuEJi (hoitun asrt \ zich laten meevoeren door de gol-
( co *o, 6

ving van het hart, gaan waar het maar in het hart

opkomt te gaan.

on iïytj z (Ei) iktu \ aanhoudend golven of op het water

dobberen. — on ca iei iuiijj\ golven, zich golvend be-

wegen; overzwalpen. — aruion cekeji (hiij\ golvend;

zich golvend voordoen.

on trui z (Ei !urij)\ zie onarui(EJitKnj\\

i) aruiz on (eh z (Kr)jt\ kn. Spaansche peper, waarvan ver-

schillende soorten zijn {zie nq tui asn/)\ (kji tin (H~nn en

ajionrrn\).

(c\(ei asnjj\ N., tarten asnj>\ K., fijn van stof of wezen ;

fijn zooals van haar en vezels, en van zand of

poeder ; fijn (fijn van vezels) van vleesch; fijn over-

legd,
-

listig; list {vrg. tain trui tuin). tav^itEJi asnji\ asr

ar> (En asnji\ geest, spook {vrg. titn ten asnji). — uat&i

astiji\ an (ei asnji\ fijn te werk gaan; iemand fijntjes,

met listig overleg, behandelen, tot zijn oogmerk

zoeken te leiden.

<nj
i

(Eiasnjj\KN. naam van een riviervisch.

ntj trui rei aaypKN. oversprong van het een op het ander

,

zooals van den eenen tak op den anderen {vrg. trui

(Eii~jiasnn). — trui on ten (eji asnn en (Ei on arui ceji asnn\ over-

springen of overslaan, van hei een op het ander

;

overgaan op een ander, bv. van iemands werk.

tm&i(ui\KW. raadplegen; beraadslaging. Gr.

tni on ie/1 tuu (Min \ zie bij on trui 11 (eji ^ w

tn trui on ceji ojui onjj \ zie bij il nui on ieji ? \\

tgy
C/ca

1 (Lil \
O

kn.; aci (eji hjvi zwieren, overhangende zwaai

-

jen, bv. van een tak van een boom of van hel bo-

venlijf van een mensch, zooals bij het tandakken;

zeilen, zonder de vleugels te bewegen voortdrijven,

van een vogel {vrg. ivnnjui).

(lti(ei(uuj\ kn. naam van de bladen van de katjang-

landja,ran en de katjang-roedji. •— mtEJi (lmoji (htji\

naam van een grassoort; {naam van een boom,

waarvan het hout wel gebruikt wordt tot het ma-

ken van kleine meubelstukken. J.).

aui (eji\ 1. (tlkÈji\ (tri (ei (tri \ (vn cêji (in <kt7 (hi/i en trui (èji (in

ca ca ^ca "^co <-'« ca

W L
ca ^ca

a
zie (im oni^z nuin \ 2. truiiêi\ gew. [ajirvi

i£n\ kn., geheimzinnige of diepzinnige aanduiding

of vergelijking, zinnebeeld, zinspeling {vrg. ojioji
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wic&iiQKin). — 3. kn. het dwarshout onder aan de

cunnrn van een Javaanseh daJc. nui /ei iki ni \ kn.
,

ca
. O S

crui ra.) tui cki o-n n en trui tai (kq un \ k~d . , zva. omomn
co (lSï

l)
^l ca [i ca

a . a
en on tun cu) cm (hnjj\ \ rui 11 rui eau \ spr. — cm (a<i(m\

en i iEfi orui cèi ici \ over iets een pralambang maken.

cnjicif)\ kn. de zijde van het lichaam, en in het alge-

meen de zijde van iets, bv. van een berg , huis of

balie (vrg. tunnicm non en moj)^\). cm cin cm cui\ aan

de zijde links. —
ffl

fA^ den vijand op zijde aan-

vallen , in de flank vallen.

cg)(ïJ)\ KN. naam van een soort van aan een koord
CJca

verbonden werpspies (vrg. rrui(Ei^j)\). (unaTic&h met

zulk een werpspies werpen. cuyca-ïcaiciJijis gondkever

(vrg. (ui trui \). on r&i' rasi ciju)\ gelijk een goudkever. —
cun ttJi\ zie beneden.
,rKca

cruicèis kn.: cm tei\ iets, zooals water, zachtjes over-
ca ' >^co J

gieten; iets van het één in het ander overgieten,

overpakken of overladen, om door vergelijking de

hoeveelheid te onderzoeken ; fig.
bij zich zelf over-

leggen, overwegen; en twee dingen met elkander

vergelijken; ook op iets water gieten om het tewas-

schen of af te gieten (vrg. (e/io ? ui _b*\). cmtén <enasn\

het oog baden, het open oog in het water houden,

een oogbad nemen.

o . n o CV
cruicaji\ JL. KW. zva. cuijcurs (un&o\ en asn (&> ~j)

{

nai n\ —
2. kn. tuitelig, te ligt op het water, van een vaar-

tuig (vrg. tennis). J.

CV
tixn (bji \ KW. zva. urn on on w

trui tèi\ KN. rijstschuur, vierkantig , langwerpig vier-

kant of rond, boven wijder dan onder, met de

deur boven, zoodat de rijst er met een ladder in-

gebracht moet worden; ook voor pakhuis, magazijn.

G. (vrg. mian\). — anpicms padi opschuren, in

de schuur brengen of bergen; ook beras opleggen.

— onjitèiom non of on rui cèi om (hnjj\ bij schuren ; voor

de rijstschuur; in de vorm van een rijstschuur,

rond en boven wijder dan onder , of in carré (van

troepen); ook in de rondte, in een kring; en in

een dikke massa, on cun 2 arm tuytrui <èi on aon\ rijst-

schuurladder. (au asn anrui cèi om non\ in een dikke

massa te voorschijn komen.

on trui dfi \ KN.; trui on cejï cèi \ en csi rn trui cèi \ zva. cixri/ncei

Ornxm\ poet. voor rrvi rticmitunw

rui tan \ KN. Louwer, kort en breed zwaard (vrg. on arn

ui\). — rmt^i(m\ iemand met een houwer slaan.

truir) ènKN. zva. miirnrEJiw

fig. ijlhoofdig, gek, van verliefdhieid.

&
(?)

kn. een koker van bamboe om daarin op reis

zich rijst gaar te maken (vrg. on ten \). — omcaji\

rijst in zulk een bamboekoker koken; ook tabak,

vochtig gemaakt, in een bamboekoker broeijen, om.

die sterk ie maken; goed gebroeid, van tabak;

broeijerig warm, van het lichaam of een lichaams-

deel, bv. bij slepende koortsigheid. — nrn c£i orn iei \

zie boven.
(?)

G)

(uyc^i cm ao n\ een on !èi in het klein

an rai gaar gemaakt.

rui E/n zie bxj oukejiw

truiteji\ KW. zva. (&ixn,aoiji\ cun om om n en y«,u\\ —
o G) a 7 O G) r jf O

trui cajicmann\KN. zva. trui rei tin ctnn\ bv. cuitcn (of tui

asii tio) tij) (unjj) tun rui rei cm non \ ook een schuilplaats,

om zich te verbergen. — *m crunèi cm 3on\ KL, zie

bij crui!rui\ en vrg. noinuKEir

(?)

^^
rui e ; \ KW. zva. noi rei asij cm o \ tsi

CY
asn/)\ cun ca.icin,(uicm\ cuicir>\ en (cnnowtemt

ca et
(i\,it£]\ zie bij trtiw

nnïc'n kn. week geworden, gesmolten, door vocht

of door vuur, bv. van suiker, was of metaal (vrg.

cun on (Bi ojiji en on ru on >cia nmn )

.

O
cuycmji of mnru)C)in[)\ kn. klanknabootsend woord van

het geluid van iets dat geslikt wordt of door de

keel gaat. cun <mcm ~m ccior)j)\ alles, het een voor,

het ander na, door de keel gaan. — cmmcmjj\ iets

slikken, doorslikken, inslikken, opslikken, niet van

vloeistoffen; een wat platter uitdrukking dan cm

O
en

O o

mv., en iemand iels te slikken geven. — cm^nm

ruw Vrg. ook dniuria/) non,ij)).
«*,

:")

onicn\ iets te slikken geven aan iemand. — tuntu

O
mcHiji\ slik, bv. 0^

c9

«üi ctcmui een slik
'

Z00Yeel

als ineens geslikt kan worden. — nm (uituvcrr) /i\ bij

ongeluk ingeslikt. — tioi cm.rcr<m cmj)\ bij ongeluk

iets, zooals een graat, in de keel krijgen; zich ver-

slikken (vrg. tien cKi on nm rmjj ). — om e cci om mj \

verbaasd, verstomd (vrg. ememortj).

orui om \ kn. 1. zva. cruicuianp tegenstand bieden. 2.

ijdel, niet wettig (Ar. ^J, lagd); poet. zva. tui

*f)\ en (Li {ojicm kiji\ (Skr.'lag a en laga, nabij zijn,

raken, in aanraking zijn), cun cru crn\ zva. cunicui\

o a„ ...

cejï om tun orui cm \ poet. voor cejïof (L<n tui tj (m aoj)\

a a„ O -

cun (un cm nq v\ n ri uri .-K7 cui iun (urïcun rui om \ opperbe

-
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velhebber in den oorlog, één van de titels van de

vorsten van Soerakarta en Djokjokarta. — cekci

o o
cm\ zva. <jci (ui aaji\ — <ri otj^onKN. zva. mcuiaa\

of ai{(ciaj)(ci\\ — ajiarucm\ en tui aui cm aan\ poet.

zva. aji\cuixniHiji\ cu ai mi 2aa(pr.(ui\ slagveld. — uu

i

twicm\ zva. aaaui tui na aaj)\ a_n nuicci aaji en ml/hm

aai aan \ \iM)WiM.?U(rr)\ spr. — aai uu au mi \ spr.

trut cm \ in de spreektaal ook avi ai cm aaaji\ cuncm\ en

tun rn cm aain \ N
.
, cru mnn \ KW. , cki (bi cmji \ K. ,

juist

,

van een bepaalde tijd, die het juist is of was; pas,

even, zoo even, op liet oogenblik, nu pas of pas

nu; terwijl juist; juist aan iets zijn, óp het oogen-

blik aan iets bezig zijn. aru cm ok ied ^» «sn\ juist, of

o O
pas, zeven uur. cru cm a^i aai curi aa n\ nu pas eenjaar.

cru cm om im\ wanneer? als men een bepaalde tijd

bedoelt {vrg. ai na aai ~m oji ). en a<ii z r> tui cru on ojïi oji \

waar ben je op 't oogenblik aan bezig? ojïi aai etui

cm (Bi 07i aaji\ ik ben (of was) juist aan eten. nu cm

(ui(hncmiirn\ naar ik denk, eig. naar mijn denken

op dit oogenblik {waarmee te kennen gegeven wordt,

dat men later wel anders zou kunnen denken), au

cm uu,iai asn cru en a<iarnasiiaai\ naar (of luidens) het

rapport van mijn bediende, cru cm cvv aai \ of cru cm

ajiajiiaai\ pas nu. ojiruicm\ kn. op het oogenblik

dat; ook zva. a^aaaoK aaji\ \ ai) arm cm on ni (of ai aa

<rini\) voor het oogenblik nog niet.

trhicm\ kn. de eigenaardige toon en wijze van zingen

of spreken; wijze, melodie; ook bijzondere geaard-

heid, eigenaardig temperament (vrg. micmï\ Skr.
CxJ

lagoe, ligt, niet zwaar; prosodisch kort; enz.).

mi'ii(ruom\ de bij het dichten in acht te nemen

rijmklanken van de verzen. — aj)trucm\ bedrijf. G.

asron \kn. ruim, open; ruimte; vrij, ruim zijn ofworden;

bv. van een weg , die niet bezet is, zoodat men er

vrij en goed langs kan , van een plaats , daar men

vrij en ongedwongen staan of zitten kan, van een

Jcamer die vrij, niet bezet is, van een bed of ledi-

kant, daar men op kan gaan slapen; vrij, vrij zijn,

als men de handen ruim heeft, niet door bezighe-

den bezet is, zijn tijd vrij heeft , en het iemand

gelegen komt (vrg. (ia aa aaji)
-, vrij zijn, van iets dat

op het oogenblik niet gebruikt wordt; los, niet

verstopt; verruimd, opgelucht; ook fig. van het

hart, en voldaan, tevreden; er geen bezwaar in

zien, er niet tegen hebben, cki aai'aam aami (ha cunvaam vrcmihQ'

asn\ met alle genoegen. a^mipiajiiasn\ naar alle

gedachten; en zoo ook a^crnaaajïi asiiaai\ als men

van zich zelf spreekt. era ooi aru oru ai na \ met alle

genoegen. a^naia^a^^aacrnruaiji\ met alle soorten

van genoegen iets willen. — aoomna\ iemand, of

aan iemands wensch of verzoek , voldoen; iemand

zijn zin geven, genoegen doen, bevredigen. — co

cm (hm ^n ii (hm \ iets ruim maken , opruimen ; vrij

,

onbezet houden; zich vrije tijd maken, het uitbre-

ken ; verruimen , opluchten, aa cm (hm ^m rn mh cun asn

(hqnri«j)z\ maken dat het hart van iemand opgeruimd

°f opgelucht wordt, iemand genoegen doen hebben,

bevredigen. — anemoon of agiarïcrriaaji\ vrij, zoo-

dat iemand de handen en zijn tijd vrij heeft, bv.

vrij van cultuurdiensten ; als vrijgezel leven, voor

geen vrouw en kinderen te zorgen hebben; ook vrij,

weer te krijgen, van een vrouw , die reeds getrouwd

en ajiaxiaain). ccycmgeweest is (vrg. oiouiz&i

cr\ (ha Z en cru ai aai zon cèizaa (Hifi\ spr.

Q
ra cm zoet, van smaak (vrg. oeji (haajiji en mi <~n

q

\ );

ook naam van den eersten dag van een pasarweek.

<Li(im aa mi\
Il &

o
aaaa cm <

zoete melk. aa (ia (Bp mi(hamiaiji\ spr.

iets zoets, een zoetigheid. — aaoicm

aaji\ het zoete sap , dat van den bloesem van palm-

en kokosboomen wordt afgetapt, en van suikerriet;

palmwijn; ook zva. mcm\ van de rn.cn cm aaji , daar

die gewoonlijk tot gist gebruikt wordt. — aai tui

cncmaafj\ te zoet.

o o
njicm\ KW. zva. ojïi oji aru n en aai (ia i~ji n\ — aacm\

iets ontblooten, zoodat het tezien komt (vrg. (zriaa

*o\); een wapen ontblooten, van de schee ontdoen

of uit de schee trekken (vrg. aanaaJiji). — aacm

(ha\ mv.). '— crucmaan of xamu cm oajj\ bloot, ont-

bloot , bv. ajiciaauimi aan (of cmarucm (hajj \ ) een

bloot zwaard.

'T
kn. waar, de zuivere waarheid; echt, onver

-

valscht; eigentlijk, wezentlijk (vrg. aan asn\ osikeji

win en ajiae;asn\); ook hoofdsom, kapitaal. G. cru

<niai(ha\ naar de juiste waarheid, eigentlijk en we-

zentlijk. (Kji mi caiai (ha\ de geheele zuivere waarheid.

ojz ni (ha

^

oiji nii ai tha\ een wezentlijk, echt, paard.

— ajiaui ai on zhaj)\ naam van één van de zangwij-

zen, die tengahan genoemd worden; ook zva. oji

hui ca (Hij) \ (waarschijnlijk schrijffout voor (uitru

cmthaji).
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ixi -n m
q

\ ongelr. ; rxi n cm > xn an i of ixi 11 m xu 3nn\

<k?^kx. grillige gewoonte (vrg. cciK77 m > 11 m xi

° \
7X1 Xll\).

<m/ncm^\ kx. ledig, zonder vracht o/ zonder iets te

dragen, van lastdieren of menschen {vrg. r> innn\).

— p?i m > xmihii\ een lastdier leeg laten loopen,

zonder dat het iets draagt. — tmtn cm q tun aojj\ on-

beladen, zonder iets te dragen te bebben.

(triam(hnn\ zie lij vncmw

zrL.ii om wi {i\ zie bij rriarnw

a-nYnrï.^KX. uitspruitsel
, jonge spruiten of steng-

els van Jcélor en dadap {vrg. ixi\ tv r/r en

cm\)\ ook de slijmerige binnenbast van een loom

of wortel, en het verlorgen of wel leschutfe nest

of leger van een dier, bv. van een tijger; een ver-

borgen of welbeschutte plaats, waar zich iets le-

vindt. — xn ii om mi of fninuhip legeren,

nestelen; zicb op een verborgene of welbeschutte

plaats ophouden of bevinden.

o . 7 .. o
rucmimn\ zie o ij ixi rtiw

rim\ of' vrtcm *n\ 1. KW. zva. nn\ (Skr. nagna,

bloot, naakt. pe.). 2. kx. onverbonden, ouaange-

hecht, van een (lh uu ^im zonder sandangan, pa-

sangan of paten (Skr. alag na, onverbonden, on-

vereenigd, onaangehecht. najtz iemand die

niets van waarde bij zich heeft, iemand zooals hij

staat en gaat. Men zegt ook xiiKii^i.ni (en rtajiz)

ti m } i\ (en tun ti m xi^). Vrg. ru mixnw
~) ^ .

azrcm (HT\ zie ri r> j \\

(gicm'hi\ ver6. van g r e n a d i e r.d ofy
iurchixp\K^. uitroep om aan te duiden, dat iets glad

of met een vaart door de keel gaat (10aarschijnlijk

van xtihii en een verkorting van (kj)aa\).

Cr ^ ^~

fcycmap-. ver6. van dragonder.

^.-mormKX. naam van een struikgewas, dat tot me-

dicijn gelruikt wordt (vitex trïfolia en vitex ne-

gnndo. Skr. nirg oendi , jSTegundoheester. pk.).

azvncmzcrm\~K8. naam van een van ketan of rijst le-

kokoslladen omioikkelde lekkernij.reide m
Y Y Y 7) / ,

ixi m \ KN.; yi in zva. p rm\ van «Jiarucm\ kreu-

pelbosch of alang-alang afbranden. — arucm^n

(ku\ brandend of afgebrand veld of kreupelhout;

en zva. <njiajinr)aan\ ook zonder zadel, van een

paard,, zonder kris, van een man, zonder sléndang,

van een vrouw, zonder groote staatsie, 6v. te voet,

van bruid en bruidegom lij de huwelijksopiogt.

Jicm\ kx. horizontale balk onder, of ook tegen,

paalwerk, zooals een schoeijing (vrg. viiiihiij);

hobbel onder een schommelstoel. rut crnxn'cm a<n arvi\

kaaimuur aan een rivier tot bruggehoofd.

o . . Y .

tin iets van een rut cm voorzien.

%°1

o CY o CY , , , . ,
ru m\ kx. zva. xn.xi\ en overdragt, net overgecira-

Q O' N
f. 1X)Xll\).gen worden van iets op een ander

. o CY . ,, . „ o. CY d CY
rvmuiii rvt cm\ wisselbrief. — p:rm zva. riti\

Q CY .' o .

\ ? 'i in i.i il ru ? n %n (of iq n n.) ? vt. \ ) spr.

xqru^ — i:iin->i\ aan of op iemand iets, zooals

-ie lij

^
een schuld, pand, huur of ook een werk, overdra-

gen; iemand iets, zooals een geleende kris, voor

een schuld tot betaling geveu, — niimnnr. iets,

zooals een schuld, overdragen aan of op een an-

der ; iets tot betaling geven voor een schuld; iets,

zooals verdiend loon, verrekenen tegen een schuld.

d O o CY— i um ni mi of vi ru in^i jv)i\ met een ander

of met elkander over een overdragt onderhandelen,

schulden tegen elkander verrekenen; wisselen van

werk; op een ander een wissel afgeven; wat over-

gedragen of verrekend, of over te dragen of te

verrekenen is; een wissel.

mtrucm\ of (nirwncm\ kx. Eoll. legger, vat om af

te tappen; okshoofd; ook voor groote ton of wa-

terton.

(narurtcm\ zie -nixi ïn\\ — nanvtamy EX. onbedekt,

ontbloot, bloot liggen, zich van onder een dek laten

zien.

rttruzvi cmi kx. ruim, los, niet vast zitten, ook door

te groote wijdte , zooals van een ring of van loei-

jen; los, van een hoest of van fluimen; los, niet

stijf, famieljaar, in den omgang met iemand (vrg.

cnrLnr)i7iiKY)i)-. ook niet bekrompen.

vn in ni \ _ti cm <~h \ zie xh cm ni \\

xriil im ii^i i\ x~i ilm z il ni 2 \ zie xCy -n in i rim 'e w

• 7 .. o
ixi n cm&n i\ zie bij ruam\\

zriii m i hii ,i , kx. hol liggend, van grond; met hol-

ten (vrg. xriYixmi xnr.). — xri ri cmznrii jn/j\ holte of

holligheid, in den grond; ook holte van een holle

kies ; en een nis in een muur.

orirxi ti im kii i en 11 ixi n tii z kii ,i\ kx. met een bogt

of kromming loopen, zoodat iets, Iv. een iceg

,

niet regt loopt ; bogt, kromming (vrg. iix.hiini

hii i en n ix,i il hii è). il ru n rnz ii wti ri -)?7 1 mi i en
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>ogten heen

eu weer of kronkelend z,iw.u. beogen, zooals een

slang of tusschen groote steenklompen door in een

rivier stroomend icater. — ?? mm rmarnn\ eenbogt

of kromming maken. — m truim arm acnimn\ een in-

ham gemaakt door de kromming van iets dat niet

regt doorloopt, bv. op d,eze wijs _ _.

m<n/izrticrnz<tcnn\ ks. iets dat in een koker gestoken

wordt om er iets door te drijven of uit te halen

,

zooals de zuiger van een spuit of de pompstok van

een kanon {vrg. 01 ixi ? n ui ? hti 1). — 77 vi 1 77m i

hni\ in iets met een ri artmun crmarnij werken, pom-

pen; zich of iemand den vinger in de keel steken.

bv. om er iets uit te halen of te doen braken.

nxi 111 asnn\ ook nprtcrnasnn\K'N. de fijne scherpe haren

aan de punt van bamboe- of suikerriet; fijne haar-

tjes of vezeltjes aan de bast of schil van sommige

planten en vruchten; ooi- katoenvezels. tunnaari

asnjf\ zoo klein of weinig als een 777777 hi^ een

naartje, een ziertje. oji rui ni isn rtaaiitn ihn ix,>\ een

spreekmanier voor zooveel als niets, daar de mum

vutarnaruï heel fijne ruicniasnn heeft, zooals de <r£i

iii lii en onze perzikken.

<7i;.y77 ^?£\kn. zonder iets te krijgen of toe te krijgen;

niets boven het loon krijgen, niet de kost of iets

anders er bij {vrg. truioji\).

iri mtMn\ kn. eenvoudig, zonder iets er aan, dat er

anders veelal aan is, zonder versiersel, snijwerk,

enz.; eenvoudig, zonder gevolg tot staatsie, gaan.

n xn n ojiz un ui ïxi in uijj\ een eenvoudig houten

sirih-kistje, zonder overtrek van leer. — cgtamajins

zich eenvoudig, niet naar zijn rang, kleeden; geen

staatsie voeren; zich luchtiger kleeden. {Vrg. ui ui

ksitj) van hij-Kj hiii\). vallei in \ spr. voor zich

kleeden als iemand van geringer stand.

omu\Kx. gaarne toegevend, en gaarne tot een op-

offering bereid; edelmoedig {vrg. in e?~jn en (ei

ni^iLii asnw Skr.ldgawa, ligtheid, van lagoe,

zie trui ui \ ). i:ii ui vn -777 rui \ edelmoedigheid.

vi j? in ? rj l-s ? \ of in >7 ?i ? i ti iir > \ kn. beul , scherpreg-

ter {vrg. ili izifn umi ).

pitnamaj}\ kn.; n?HnamaJi\ erg (kwaad vermoeden)

hebben in iets. n x-inni ti 11 m ci\ geen erg iu iets

hebben.

?Ii777) KW., Zie 77.7 777Ww

aria erna oovXLW. zva. azimrian*

^cfnarnns kn. verstomd staan, zoo getroffen worden,

dat men sprakeloos blijft {vrg, immartzcmn). rcyaii

crncrnarn^\ verstomd blijven staan of zitten te

kijken.

i^li] im in i\ kn. ; a^ri oii z cm r) ciii i iii i\ stom blijven

zitten, zonder te spreken of mee te spreken in ge-

zelschap; met den mond vol tanden zitten {vrg. vcv

777 777 )).

ixi 777 777 ?nKN. de bloote grond, xn ixi ui in i \ op den

blooten grond liggen, bv. om te slapen {vrg. afniii\).

— vi 771 777 7 \ standvastig blijven, niet te bewegen zijn.

aruixmn KW. zva. (ayrxmn\ — auirnxrn/j\ zie bij hii

o ... O
nj)<cnji\ — vnxixii\ td. en poet. zva. ibiri.n.i

.7:77 n
fig. overstroomen; velen overladen, van

iemands weldaden.

niii^ ofxiiuivrr^ kn. het onder water staan of

gezet zijn, van grond ofplantsoen {vrg. (xriajii en

rr\raix,ii\ I. , en arna^iie^jj). — xncmxrr)ji\ veld of

veldgewas onder water zetten; ook op iets, zooals

een mier in het oor, water gieten. xoirnxmn en

o O a a ,

(ia rnxni/p pass. — X7ixrix:n\ en 11 ui iry vu \ {van
ca ca^

77 hu -_7 tm i zva. hiivivii/j) mv., en zva. oztmtrui

rn\ overstroomen, landen of dorpen overstroomen,

bv. van een watervloed, osn azr.xrn tm /j\ imuiixm ann

o o n , ,
en zarix:ii\ pass. — ixaixrixrn rhtijj\ overstroomd ra-

ken of geraakt. — xn(maznm!tcn\ voor een ander

onder water zetten.

ixi vn 7 of ixj uiji\KN. klanknabootsend woord om aan

te duiden dat iets in het water gedompeld er on-

der raakt {vrg. ccixmjj en ckji rui tujj). rui irri amji\

zie beneden,

vix/vni of x 7? 77 rxi xmi \ kn. boordevol, tot aan den

rand vol, bv. van een rivier ; overvloedig, meer

dan voldoende, bv. van iemands bekwaamheden of

O o
weldaden {vrg. inxma en (aiom/j). — in ni au mi \

iets overstroomen, over iets heen stroomen. 007

77 ?7_7 2:77 x,i i\ overstroomd raken.

?7_?u77^EW. Ml. winst, voordeel, zva. amap\ <unna<nz

ii 7X7 2 \ en !cnin\ {Skr. ldb-a); ook zva. nruixm

V H ui hi ixiuir

1x1 vn\ 1. KW. zva. tsi,x:ii\ en nrkajiaaijp — 2. KN.

een lange, dikke, witte pompoen, een soort van

vu ii 111 ?\ {Skr. aldboe, fleschkalabas. Vrg. a»

< ,-EK
ca

mw\). — ^7.7 asij lx 1 mix \ 3J2. zva. cmtEioj)/

39
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azitcn asn n\ K. , het naar binnen

ao> I. kn. stof, zooals stof op Meeren, meubels,

boeken en op den vloer {vrg. gtnancmn). xnaznojn

ojj\ stof en asch, niet stof en asch bemorst, cutfEi^

(ofajitun) tur(vij,\ nioudige, mullige grond, zachte

Heigrond.

II. ivn.ccr)\ N

gaan, inkomen, binnenkomen, intogt, intrede;

het in dienst treden, bv. als soldaat; het ergens

aangaan van iets, bv. van twee el aan een Mee-

dingstuTc. (Lwvi(vn\ in de spreeM. zva. (Euutxrn,^

\tM(rui(unayi(cn {of (Enuy.uii) ïïnrn (of art uur aon\)

spr. — mjit&Hcns avi ,ei un (unjt\ binnengaan, bin-

nenkomen; ook bepaald voor op de hoofdplaats (h et

binnendistrikt) en aan het hof (het binnenste van

de kraton) komen.

binnen gelegen is. -- (E*(uv(cri\ (ticatKm\ .y 1 y
of (eitnji\ en ieji xrtdzn asrtn of Èivii(uti[i\ naar bin-

nen gaan; naar binnen, binnenwaarts ; naar de

hoofdplaats of het hof; en zva. <njifciccn\ en oui

ki\én asn /i\ maar in den zin van een werkwoord;

ook onderduiken in liet water. ei Knaznoj)m &ji fttfA

onder de soldaten gaan, dienst nemen als soldaat.

(ei m.<m. tLmSt ovi *.?? <rj tua <q ui \ in zijn eigen ongeluk

loopen. — (Knxaam\ arn (crtKrn asnn\ ergens binnen

komen of gekomen ; in of onder raken of geraakt

;

biunenkomen, geïnd worden, van iets dat te leve-

ren is; verschoten, besteed, van geld; ook op een

som geld te staan komen, daar die som er aan ge-

gaan is; in iets raken of vervallen: onder water

raken of geraakt; in of onder bevat of begrepen;

met inbegrip, daaronder; onder iets behooren; één

zijn van een geheel; in de te:men van iets vallen;

ook vrij, zooals in am^.amaJicm^\ vrij rijk, en

's naar binnen brengen , inbrengen

,

invoeren, inleiden, indoen, instoppen, inzetten; op

de hoofdplaats of aan het hof leveren. —
O c9^'

tui (vn (cri \ (vi vrt vm mrut >

M] vn am ei^i?\ vr
'£P1

•ij goedkoop. ?7 uiiznivn vi mi -Lii

B^l'
r)(uiia5h\ niet onder het getal behooren, niet mee

in tel zijn. rt(unz ,rria<ii(ai(crv\ niet mee aan te ne-

men, niet inleverbaar. rnnanamn^icnzaji^\ de kin-

ders er onder begrepen. (LmiHriarn^a^<uri(Kta<n\

dat is een van mijn kmders. — vi^um^ mocn

cun\ ergens binnen gaan. binnen treden, ingaan;

iets inbrengen, insteken of in doen; iemand

iets, zooals vergif, ingeven; iemand buiten zijn

weten iets in huis brengen; iemand iets in de han-

den stoppen, met iets bedriegen, urn uyn^ vn z (m/j\

— ispiHijj\ pass. -— rrtrjfcmKii ^m^iKn\ m

ihi^\ uinbn asn^A^ wat binnen gebracht wordt of

binnen te brengen is; in opgenomen, af te nemen;

in dienst te nemen, bv. als soldaat; levering, leve-

rantie, op de hoofdplaats of aan het hof; wat aan

iets gegaan of besteed is ; op een som geld te staan

komen, bv. van een gebouwd huis; verschoten geld,

verschot.

vi(nazn\ST>. Ml. en kn. een priester, Mohammedaansch

dorpspriester (vrg. (tmamfE/ijj).

n^inj}Z(un\ kn. begeerlijk, onverzadelijk; in weelde,

overdaad en brasserij leven (Skr. lob-a, begeerlijk-

heid. Vrg. r>\,i (t/n (Ei

?

\ en 10 ei\).
11

^
ir

1 CO *

nv 1 vu 5 \ zie (tli (crt ^ w

C))ui:w\0., tiuuvrn^\ en ivi vni iun/) 1 kd., I. zva. (rui

v},!^ — II- 1. kw. iruHcn^s of eet tli (vri

$

\ vallen,

neervallen, zva. (vnxm\ (vrg. miaji^). — 2. rti

(üii^\ het vallen van de eerste regens vóór de re-

genmoeson, de najaarskentering, in de mjêt^autttfn

(vi (tstifi en de twee volgende. — 3. het anker laten

vallen; ankeren, voor anker liggen of gaan liggen.

— 4. gaan deelen in het lot van een ander, bv.

van zijn heer en meester (vrg. (nxrnnrvi\). trvitun^

ui m\ zich in gevaren begeven, blootstellen aan

ongemakken, (hm vu ,iui rtiizan ;cii ^aat ajion asn \ zooals

de larons in de mangsa-kapat (zoo in groote me-

nigte). — yivrjy-\ kn. iets of iemand in het water

(of ook viel in het vuur) werpen. — (ii(ü7i^(un\ in

het lot van iemand gaan deelen of deelnemen,

voor iemand aan ongemakken zich blootstellen, voor

iemand in de bres springen; met iemand meê

drinken, bij een drinkpartij of feest. — vnvri^ivn

ii 1,11 \ een vaartuig voor anker leggen of laten lig-

gen. — rvi tart 9 run tip n of vniui (cr> ? (uii (hiji\ gezind-

heid, sentiment; bijzondere geneigdheid, van iemand

(vrg. ruil ei nm (uiji). — (ui wi (urj $ (uu (hijj \ KN. , (ui aui

iïii (un (Nijp kd., ankerplaats, ankergrond; reede,

haven (vrg. <Eiitu)nris)„Ji~<n4

(uix:rt?\ kn. onbel -.„T, verwaarloosd land; onge-

baand, van een weg ofpad, door steenen en stron-

ken moeijelijk te begaan; (td. de weg, grootere we-

gen, wat als weg dient. J.).

,urrivm2^\ zva. (uimnyw
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truien (rnjis KN. naam van oen soort van wilden boom.

(njKtmo/j~rn cf}\ een loom, waarvan het hout voor

gereedschappen en kleine werktuigen gebruikt wordt

.

trutten ihi ui \ • een boom , waarvan het hout tot brand-

hoïtt dient.

xryoixmzcmjjx zie bij ceix7ïi\ II.

trht(cri\ kn. met water aangemaakte kalk, kalkbrij;

ook pleisterkalk, kalk met cement (vrg. iitruitui\).

arntHpj rui (cri\ witkalk. — P (L
"
7
/

N pleisteren; met

kalk witten. ceiteii'xi\ mv., en bepleisteren.

cercen\ kn. ten einde, geëindigd, afgeloopen ; met iets

gedaan hebben; met iets uitzijn, niet meer te krij-

gen, bv. van een soort van vruchten; ook met iets

uitzijn, zoodat er niets goeds meer van te wachten

is {vrg. oxixm\). (grien <-ricmni\ als de padi van het

veld is. ui (eren 01 m\ als het geëindigd is, nadat.

—
;

poi\ wegmaken, verbreken. Gr. — ttpccnni

trixn\ iets doen eindigen, zoodat het er mee ge-

daan is; een pretensie of schuld , vernietigen. —
tui een t? cm n\ uitscheiden, uiteengaan (vrg. cuiilv\);

ook :uim\ te Batavia (hnnti arixmm on]Szva. xm (Kn tui

icm om genoemd; dat feest vieren.

«Sl(£n kn. opgelost, versmolten, verdelgd, uitgedelgd,

vergaan ; zich oplossen , vergaan , tenietgaan , ver-

delgd worden, omkomen {vrg. oxiixij\). — fat^n^

iets oplossen

O
versmelten, verdelgen, vernietigen.

<è?'iUTi xm tui txn/j\ iemands voetstappen verdelgen (weg-

stappen), voor iemand als volgeling {knecht of

/
leei'ling) dienen. — teriunni (hi/i\ het versmoltene

,

verdelgde , enz.

O X
na a^i ter ten ikhi/j\ een verwoest

dorp. — (Uih^nn-icHTjix verdelgingsmiddel.

<7Li.vn\K~D. van oxiai\

X
of zva. txn.va. iixnw

jrj\EN. vrijaf, vacantie, hebben (vrg. rrj cun z ain taji

en jj2io"m). — trui ccniri anji\ tot vacantie, vacan-

tietijd.

trx7cen\ kn. ten einde, afgedaan, afgeloopen, bv. van

een werk (vrg. (xnxm \ en ixj toi

\

) ; vervallen , van

een regtszaak , zoodat het er mee uit is, zva. ttm

QNN - <xm\
X

of tui xn un \ zva (UI (UT)
/

tui tui ckx w \ ci.1 uien\ <.

rut ,i77im
het vervallen verklaren

van een eisch. — nrui turn «ri \k?j. nitscheiden, na den

afloop uiteengaan. — tui xp xm ni «<i n\ tot voleindi-

ging; geschenk, onthaal of pretje tot voleindiging

van een werk, of voor de geheele uitverkoop van

iets, en?>

axrionxm\^ü. óverloopen, óverloopend, zooals het wa-

ter in een kom, als die te vol is; mild, milddadig,

milddadigheid (van onam\ vrg. tunri oeji\ tun <&i trui ten \

en tn trui cun
/j
) . n<n ten noi on x:n \ en as; cis; oxi 01 xm \ over-

loopend vol. — ten truin ten \ of fJioixm\ óverloopen.

— axinxmnr, cKijp het overgeloopene; een plaats of

plek, daar iets overgeloopen is.

on trui oi ten \ WJ. zva. ctxji on xm w — cruion tsitritem. en (EU

X O / , »
triixi<rixm\ KN. zva. un ceji (rui een \ ook fig. overgaan,

zich uitbreiden. — cei ii erm oi xm ti \ op iets óver-

loopen, door zijn overvloed.

trui tjLTnam/i^ voor nn [xrrixni ,p Uoll. rab raken. —
ty enar}/j\ kn. iemand rabraken; fig. iemand ge-

weldig afrossen, de leden lam slaan (vrg. cejictli\).

a.oiira^M. vlak land, niet met bergen en heuvels,

(zooals bv. Holland); een vlakte (vrg. tvn/si%\ en

ceyon xji i xmji). (uren kii ,t> trui tra een (mxi\ spr.

cntruiztenumrpim. een soort van lange en dikke radijs.

tr^trhu,ncen2(Hnji\'K^. zva. cri xxi z oi clcji z timjj\ niet sluitend,

bv. van een hoed, die te wijd is en niet goed op

het hoofd sluit , en van een pen, die niet in een

gat sluit (vrg. onrcizcriuiztHnn).

trui een \ of (u\xm\ 1. kw. gekregen, verkregen, er-

langd (Skr. lab da; vrg. viajnztnirui^)- 2. kn. er-

varen in iets, zooals een werk of taal, van iemand

die zich iets door oefening of aanleeren goed magtig

of eigen gemaakt heeft, eiimx^un naam van een

Kaïoische zangwijze. tere*urn <H>i clui \ KW. welgeslaagd

,

zva. mi cm cm ^a xm tui on cui~i\\ — xn ten (hii ^n ?i arn \

N. — (toi xm chij}\ k., iets zich eigen maken.— tcuicrui

o O
'Cf/\KW. zva. {tui cm trui n encuirnxcnzoitru^w

cei,en\ zie ^ruicenw

ixi entunn\ 1. kn. zva. asri een asnji \ achtergebleven

spoor of teeken van iets vroegers; verworven repu-

tatie of verdiensten ; antecedent, vroeger voorbeeld.

2. KD. als KI. van asnasn\ (vrg. (rxi(en\) en van (rui

w ------ _Q
ii(iuixrria^j\\ spr. — terciui

o^\KN. zva. nxixrnasnji in den fig. zin van ante-

cedent. •— luicencuri ^AtHn\ trxi ten crj (un \ of (ruiten

(uri(ui(Kijj\ en (ei ixi een asn~ii\ als gevolg van,

r i 4- j /
CY , CY q Ndoordat, door (zva. cun(Eicm\ of tun (Eicm\). — (ei

xm xsn \ aan iets zich meêdeelen door een spoor of

sporen achter te laten; iemands voetstappen vol-

gen; de bevelen van zijn heer getrouw nakomen.

cerxrii asnji\ K. van raiicn\ II., en van (i^trinizw \njitxri

W
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o
rcii (isnn\ zie hij a^'nrinmw — nxi c&i mi asnji\ ojkci

O O O
15)1 \ (ClLni nsii.r (Eixriicii (isn/i\ aai crirni 05ii/j\ rnxmasn\ rn

O
CC1 77?? X511 .Kl ,}\(Cll 0511 Ihll (Kl^\ £2£ II. —

. ,.. tt *• O O O
2Z<? ez) <un.(cn\ 11., £zz ez; •u^ntizw — arn azrazn asn

.
7

.. O
ff^N jsze

1 öz? oj^rj'-mw

en oui ai asn 2!ts)iji\ KN
.
; 7? p ?? (tm 2 (utni om \ iets , zooals

zijn werk, overdragen of overgeven aan zijn ver-

o CY o
vanger (vrg. irucni\ en asni&itnjiji). — 11 ïxrri 1:112

asr>anjj\ om de Leurt elkander vervangen of aflossen;

een ander de schuld van iets geven.

(rui icrn xmn\ zva. iun rui rm ^m rhimin\

o Cl a O Cl o O
ruiten cm/) \ zva. trui «rn (anji\ \ 011 11 ain 2 «u mi cnin\ spr.

W-
ifh\ kn. 1. een goot van bamboe tot waterleiding

(vrg. asn<rui\). 2. bet voor eenige tijd onder water

gezet zijn (door een waterleiding). — f 1 en grond

voor eenige tijd onder water zetten (vrg. \i in 1 nn).

rn trui 2 ach \ Ml. zva. on 1211 2 ?? tnjtz w

tn trui zri ten z\ o. naam van een gamelan melodie. —
en (ei 2 il ten 2 \ iemand lokken (

vrg. tun mxmz n
,
m ?

asn/j). — tui 01 yi2 n.cht \ bet lokken; middel om te

lokken.

!^7< ;

zie bij (k,i (Kfi aii n\W
on ii_i2rn .n?\KN. sambel-goreng van katjang-roedji.

rt njitnap % \ kn. een plas vocht ofnat vuil op den grond,

bv. in huis; morsig, slikkerig, kledderig, van een

plek op den grond; morsig eten, als men zijn hord

niet schoon eet ; ook naam van een soort van zee-

kicab of zeepoliep (vrg. tnirwn ixicrnn).

ixi ci.Knj\KS. hef, drab, droesem, bezinksel, van olie

(vrg. rui asn <trnn en erapamji).

1:1 1:1 (mi i\ kn. smerig, vuil door vettigheid, bv. van

een hoofdkussen ; vettige droesem; fig. vuiligheid,

slechtheid (vrg. trutciarnn\ xricii^\ en ojitiparnji).

(LTiiLTinp aai n\ de heffe, het uitvaagsel, slechtste, bv.

van het land, (vrg. (ui mi mimi). — arnaparnn en

rncci(Kiii\ zie boven. — nn trn ion, vuil bezinksel,

drab, droesem, hef (vrg. (Ciicmimi -jncmimijf).

crci op (Kii i\ kn. schupje, spaantje of kleine spadel,

om kalk op een sirihhlad, pëtis , trasi of hórèh te

scheppen (vrg. 11 iuu n rp ^11/js tuntmarnn en ckji/ci

unn). — as? op arnns iets daarmee scheppen.

on .rui on (ei 2 (kii/i \ kn. ; -n a~i 11 <ci 2 (Knji \ iets vets , kleve-

rigs of weeks met den vinger of de vingers op-

scheppen (vrg. no rui2Ki(ipiimj).

(n(n_,i2 7i ,ci(kii/)\kt$. een spaan of spadel om iets weeks,

vets of kleverigs op te scheppen, grooter dan rui

xpKiin\ — 01 in 2 oa ei (Kii n\ iets daarmee scheppen,

(of over iets heen smeren) ; iets weeks met de vlak-

ke hand scheppen of opscheppen (vrg. manmapz

(Kiin); TP. zva. (LTKHiai 011 fi\
<JI J >

ei] n. Ut
a»;nnKW. zva. <ruiap\\

(n tui :ci \ ongebr ; 11 1x1 x:i 11 ici ei \ kn. naam van een

kinderspel.

ri 7i_u l»\kn. zva. vi rui

2

üjj\\ (volgens J. zva. a'ui(tji\).

Q .

inji\ kav. zva. cunruiw — (Lmici\ zva. ajnon rn zann\ \

\ rn (ei (mi oei \ spr. — ixiiri\ civi\ of n ixi\ KN.

des nachts de ronde doen, patrouilleren (vrg. rini2

nm\ II., en (ui 11 05112 ia 1) ; (ci,ci\ poet. ook zva.

aCV o .0 . 7 ,

(ei &a niw — (ci(cid\ ergens, in een plaats, om

iets, zooals een huis, of langs iets, des nachts de

ronde doen of patrouilleren.

ui of xm i-i\ 1. KW. zva. rriajns of (tliojiiw — 2.

KN. zva. (L5ii(ói\ bv. rcicciii iukkiihi/i en (cin ikji mi

niw — 3. KN. ZVa. (tirh\ bv. ahri" El (Ciiw — 4.

K.N. zva. (uirh\ bv. i)ciKiri\ en r~i(ci m ^ri (kiji\

— rici\ op iets als doel zijn aandacht gevestigd

houden (vrg. ei Ci ). — (Èïosïn vurige, hartstogte-

lijke liefde of passie. — (cirprn\ op iemand harts-

togtelijk verliefd zijn, iemand hartstogtelijk, vurig,

beminnen. — )) rrri\ kw. bekoord; en bekoorlijk,

bekoorlijkheid; kn. versuft, verbijsterd van zinnen,

door schrik, angst of verliefdheid; hartstogtelijk

verliefd. — ri cr\ de geheele aandacht op een en-

kel voorwerp rigten ; hartstogtelijk verliefd zijn. —
«Kii rhuh znchfifl \ versuft, aan het malen, van ver-

liefdheid; hartstogtelijke verliefdheid.

ilis kw. 0^ö!. cun Kn (ui n\ ajn(is:\ (ui (cïcksi tui n of ojkci

CKiihoi (vrg. &nru\ 1.). — ter

O
zva. rei ikji (uiji \ ru) rui (ei \ en

(Ei\ eigennaam van den Vorst van Melav:a-pati.

iu ei.hi i\ er is te spreken van, spreken wij van...

a~0 .... .0 q„
CKiari(Kin\ wij zwijgen van... (kii iui (ki 121 aaji\

Q
'2

(151) (hl

1 un <n.i \ en cv (ei \

Q Q»/
xn on uu w \ (un rn axi

zva. un rm (ei (ha iKii (Ki /)\ — n ui \ zva. tui (ci
:

.toj (uyi

en (ui ei (Ki hii a — iiiiuix en rti run zie rLiruw

rui^ of (uvori\ I. kw. zva. iojklckuw — 2. kn. rank,

van sommige planten, vooral van slingerplanten en

kruipgewassen; ook rank, en de krullende haakjes,

als ook een stok, van een wijnstok (vrg.oJirtp II.).

— 3. verk. van (unrviw — ap\ of iun &\ zva. asn
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(&i(iui\ van asrtrnji\ gebogen neer- o/ overhangen,

##rc £<?» ta#; ^re gelijk een rank. a~i(cïon(i<j),\ spr.

irtakzcrn^i(GÏ<rna^j'(qf omfhxjïaniahy) een hals als

een gadoeng-rank, wordt verklaard door crntruinn

amajKcmcEJia^ — (E/,
^tJ

N zie ben.— xnxh) onxiornx

verJc. van xn oxi xi n kii w — ann dn \ kw. zich. voor-

over Duigen; lang, uitgestrekt. — (rij) (rij) ot) aan of

een (ixi ibn (rij} im aan\ de jonge ranken of kaakjes van

slingerplanten; lofwerk; niet lofwerk uitgesne-

den: in slingers neerhangende versieringen of guir-

landes.

rrj(rxi\ of om (n trut

\

kn. gaatje, niet wijd gat, zooals in

den grond, door insecten, zooals mieren en hom-

mels, gemaakt; de gaten van de neus en ooren;

het gat van een blaasroer ; het oog van een naald;

een muizegat, enz. (vrg. «Tin en mi xni zxi ixi z xn

tfUl)- — 3~)7i(TL)\ en ojnanacw zich in zulk een gat

ophouden, bv. van insecten; en gelijk een gat. —
ij xxi xi oxi ozi aa ,p met een gaatje of met gaatjes;

ook zva. (nrxi\ van de neus- en oorgaten, en van

het oog van een naald.

(ri(ri)i\ of xnxiixiz\ kn. 1. afneming, vermindering,

het afnemen of verminderen, in hoeveelheid. 2. voet-

zoeker, groote klapper {vrg. eiojikii en-najizajin^).

xin-jix)?\ gew. (K)xiox)z\ gedeeltelijk, een gedeelte;

O Osommige, eemge (vrg. aj)aj}(niKi^\ en iki asriaTi q\).

— X7)xjix)2\ iets verminderen door er een gedeelte

van af te nemen; van iets een hoeveelheid aftrek-

ken; iets afhouden, korten {vrg. iniixixiiz\). —

ki) xi ix) ?\ minder worden, verminderen; verminde-

ring; te vermiu deren. hn)xirLidxiix7nj-ii^xii xnp het

dagloonersgeld gaat er af, of is er af te rekenen.

— «nv^(riJm«n\ ergens, van iets, een gedeelte af-

nemen; iemand iets korten of afhouden, ai xxi z xxi

n^piz3j)(Ki/j\ elkander afbreuk doen, elkanders ge-

lederen verdunnen (van twee vijandige legers). —
(n(rx)Z37)(Ki^\ zie xixxiz on xan\ hen. — ai ,1x1? xi ixtz

cm Mjp wat van iets afgenomen wordt of af te ne-

men is; het aftetrekkene of aftehoudene. — (ui

anohz\ het afnemen; het afnemen van de
'K

maan na

volle maan; aan het afnemen zijn, van de maan.

(xi) xx) Ki -ix] xh z\ laatste kwartier.

trLixn^KiX.; (Cix7)\ of xnrxi on \ zwemmen. (mazi(Lmap\

zwemmen als een lijk, zich in het water op den

rug liggend laten voortdrijven. 3jnxij)37)xn\ kron-

i i j 7
- y O o a cu q u o/

Kelend , van een slingerpad. on rxi xn iz,i asn xn xji om \

O Q Q O Q
xn xx) xn xi een om\ en ai x:n xi xni kii <o nrt kii irtn as? \ sjor.

—r xnxixn(K)\ naar iets of iemand toezwemmen;

om iets er naar toe zwemmen.— xn n xn kii ~m xi kd \

doen of laten zwemmen ; doen bovendrijven. — xj)

}Z>xn\ het zwemmen. — xxi ai on aa n\ voor zijn ver-

maak zwemmen, ajyxx) xj xn xo fi\ met elkander voor

zijn vermaak zwemmen.

(ixi3~)\ kn. lelijk van reuk of smaak (vrg. aö)xn\). Li

,£)ix)X7)\ zva. M£)(m?i)\\

ajrxn\ N., 1X1 x.i^ K. , olie; room van melk; ook smij-

dig (smedig of smeudig) vet. xnxnxnixnis varkens-

i O o
reuzel, xxixux:ii,Kii!ixirnx;i\ spr. — 3nxn\ xn.x.i^\

als olie, olieachtig, vettig, smerig van vettigheid;

glimmen, van iemands aangezigt of neus; smijdig,

bv. van vette kaas. — xnxnxnx xna^i^xm\ iets

olieën, keolieën, met olie glanzig of glimmend ma-

ken; van olie voorzien. oaojti ai (KiKnixxi oji axixmori

xn^ spr.

O /> Qv Q«
vx)a~)\ of oxt C7\KW. zva. xx)\\

m?\TH>. K. en Md., as» xn aai ,ixxi xn \ N. , xi Kn oji ? \

en xi3X)zxixuzi^')\ ki., heengaan, weggaan, van de

plaats daar men is; van huis, of van de plaats

van zijn woning, gaan; uitgaan; van huis. uit;

als Tj. Sengk. nul. axi xn osn xn \ uit en thuis, heen

en terug, ixj vnmiwz ixi ki/j\ uit wandelen gaan. —
xTixn ki\ on xn x.i q xxi \ om iemand of iets heengaan,

iemand of iets gaan ontvlugten. xn sti xn xn ,is)i \ de

dood ontvlugten of zoeken te ontvlieden. — fjxn

kx) _?? ii om \ xi m (ki j xn kd xn i\ iemand of iets ver-

wij deren (van de plaats, waar hij of het is);

iemand, zooals een bediende of zijn vrouw, het

huis uit sturen; iets, zooals het geluk, het huis

uitjagen; iets , zooals een stoel, van de plaats daar

hij staat, wegzetten; iets wegdoen, zooals een kris

door dien te verpanden ; iets, zooals zijn hand van

de plaats, waar men die houdt, wegnemen. — xxi

aj) xnj) of X7}xx<) xn xnn\ xj kii (ki q xjii xnn of xnixixni

(Ki ? xjï) (Kij)\ en 05)1 xn kii aan of as)i os)i (KiiKii xnn\ Of

ibiiwiOTf een reis, die men maakt of te maken

; een reis doen, gaan doen of maken; op reis

gaan of zijn (vrg. oj)ni(Kin). nq aj) z xxi 371 (Kin (of ort

,ixi37)xnn\) iemand die een reis doet of op reis gaat.

— oji xxi 3Ji \ een reiziger. G. — aj) 0x1 on aon\ xn

xi ooi (k,>) q om (K>n\ reis, bv. om xn om om xxi 37) anj)\ op
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de reis ; £« ai <rf> ? <?^; >a7 cun (ijl nui mn aan \ van de reis

thuis komen.

rri rui 2 oei \ of titui2(ci\ KW. 2##. 71 nj i \\

71 tli ti (ei ^ \ of on tui r> cci ^ \kn. het lachen met gesloten

mond zonder geluid te geven of iets te zeggen, een

lachbekje zetten, zooals een Jcind wel doet. — 7/ tui

tj ,ci ^ ti mi ri tci ^ \ zoo aanhoudend olijven lachen;

aanhoudend zoo lachende stoeijen.

C ) O
rui eb) aan of (uiarui ra mi n \ kn. schoonheid , die vermaak

doet, zooals van een weg, landschap, lusttuin. pa-

leis
,
prachtige kleeding, enz. (vrg. ajnioj}\); enKi.

van (K,yvm\ vermaak, genoegens; pleizier, pleizier

hebben. (ciTuiiriaa ^i asn cei aa aa n\ tuinsierraden van

een lusttuin. tui mi cm oji \ naam van een Kaïvische

zangwijze. — onM\ iemand amuseren , verlusti-

gen. G. — hii stui in aa aajj\ KI. van aai (kj aai aa n

vermaak; zich vermaken, verlustigen; spelen; en

O
aai (ui ._.a

wat tot vermaak of verlustiging strekt van een Vorst of

groote , zooals een lusttuin
, prieel , bijzit, hofnar,

een mooi paard , mooije hond of vogel, enz.

,i 71 asi 2 aan\ ccitui ui (ci 2 on n en rti(cifj(Hijj\ KW. zva.

(rui (ei inijj\ (ui tui (ei (hi n\ wordt ook verklaard door

7? (ui(&i(Hin\ een vermaak, amusement,

asn (ei (Hi/> en (ui asn e 1 ia aa
ïïl g?w — ^^^

O ojun tn z pi \ zva. ui nsi aaw — aai aui 11 ui 2 aan en

!H7i tui (cinaan\ zva. aai au i 1: 1 ra na
'lil

O
^w

ici:ci(Hiji\ kn. benedenarm, van den elleboog tot aan

het geivricht van de hand (
s
vrg. nm(uii\ en asn n

iHi/j). oji axLUGi an n\ een arm dik. ajiasrasi aa (ciaa.p

min of meer een arm dik. (cingiin aaji\ iemands

regterhand, hulp en vertrouweling in alles. — va

O
(Hin\ mouw van eeyi kleed.n^aa^

77ji(ciaajj\ benaming van den vjoeniboom. G-.

irui ei aa n\ zie bij ruiaaw

71 ven ca (Hiji\ kn. de ruimte onder iets dat met poten

op den grond staat, zooals een amben, ledikant,

kast, tafel, rijstschuur (71 tui 2 71 tui 2 (ei aan \ zie bij

71 tui 2 \). (uïÏti (rui 2 (ei n aa u?: \ onder de tafel. 0,11

71 tui 2 (ei (M an tui (èi \ onder de rijstschuur.

tui(C1\KN. zva. tui aa (Kin (vrg. raui\).

/ . /
ar\ji(ci\ zie ^2^1^

(ciici\ kn. breed of groot, van het voorhoofd, een

breed voorhoofd; ook zva. ,ru ciw \ (vara aai(hii(cn

O B
aa ~sn urn min \ spr.

CY CY CY
(ei (ei' kn. ; (ci(ci(ci(ci\ als verlamd, versteld en ver-

suft, staan of zitten {vrg. (CT(ciaaari\ en (êyahy).

— aai va ci\KN., aaiaa\ en aai cuiaa m\Kl., bezwij-

men, flauw vallen; bezwijmd; bezwijming, flauwte

O O CY CCY
cit
'C

(vrg. aaici(&i-~i\ en KTi7)asn(EiZ.'i\). (ciazmi

71 aai\ iemand doen bezwijmen, flauw doen vallen.

«3.(ki.kn.; ra/inva_(ui\ en aui azi rui azi \ als een domme

gans ergens staan of zitten zonder te spreken (vrg.

CV CY
(cq_(ciuaiCi\ en a^yanarna).

tui (ei \ I. kw. beeld, gebeeldhouwde figuur o/pop. 2.

kn. de scherpe hoek van iets, zooals van een vier-

kante pilaar of tafel , en van den platten rug van

een mes. — <c?«7j\KW. zva. anima \ iets beeld-

houwen.

il i.n\ kw. zva. tni:B hn " a\ volg ens anderen zva. ojkuii

(Cl (Cl' KN. ; vaaJi(Ci(ci\

rts»^ in ei is: iciaai \ nevens csias: nruicci\' Kawi voor

(ei u< (ui mii (unji\ maar ivaarschijnlijk is het hetzelf-

de als tx.1 uii \ 77 (rui 2 aai w

M?,/y\KN. naam van een doornachtig heestergewas.

Thiaau kn. kluit, kluit aarde; klomp, van een klomp

puin en van een dik stuk van een gebroken aarden

pot (vrg. ojÏ(ht)\); kluiterig, hard en stijf. — tui

aai(Hiji\ de kluiten.

<y rui in iai2\KN. ?iaam van een Chineesch gebak. 71 tui

71 aai 2 on tui 71 aai 2 \ naam van een melodie.

nn nu 2 aai \ kn. er is niet aan te denken , van iets dat

onmogelijk te doen is of dat er onmogelijk zijn kan

(vrg. n5iaaina\). 71 tui 2 aai oji na \ poet. zva. (Ciahaai\

(Skr. Zang ka).

tui ui aai n\ kn.; trui co aan 021 arnji \ gedurig of aanhou-

dend met het hoofd achterover of de neus in de

lucht (vrg. (ia ui aain\ titui2 71(ci2 aaijj en (ei cm aain).

— yivinnp het hoofd achterover houden; het

voorover gebogen hoofd opsteken; den neus in de

lucht steken, om ergens naar te ruiken, of den

wind op te snuiven, bv. van buffels; regt opstaan,

van de rijsthalmen als die nog niet beladen zijn.

(m(ciaanciaai/)\ aanhoudend het hoofd achterover

buigen.

r^i(ciaaif}\KN. zva. ajioTiaaiji (vrg. tukcis). asirmuiiasj

aain of ui ui om aa aai n\ geheel alleen ergens zitten,

zva. Qa^fyaTiaaiji^

o o a o a
tui (Cl aai n\ KN.; Ttiuiaaiuiaain en Tuciaaitciaaiji\

aanhoudend het hoofd draaijende regts en links

zien , bv. om verstrooid over den vloer liggende ding-

en op te zoeken, uit verlegenheid, of als men al-
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leen staat en naar zijn gezellen rondkijkt {van

tunrcïthrnn). — (Li thii'd.i il nrnihnijj\ met verwondering

of verbazing links en regts om zich heen zien , van

O Q O
velen. — oji jli cm mi ^i jli cmMin\ cea acui asi aain en

cui aui cm mi on n\ met stomme verbazing om zich

heen zien.

axazrn(mzMin\T±.l$. ; cm&h on crui z on aci z aai
,T onaziZMij>\

een soort van banaan . on aui z on cm z r> arn ziicmz aain \

ongeveer zva. auum mi clti aain v aanhoudend naar bo-

ven zien, niet voor zich uit zien; fig. onachtzaam,

niet op zijn hoede. on ajn z *~~n aai on ai otm z on xn z on mi z

rn(mzam/j\ spr. — <n cm z arj tm z Min\ den hals uit-

strekken om naar iets te zien. — ntj (ui z on 021 z aayi\

het met uitgestrekten hals staan.— ai (ei z <n cm z™ \

met uitgestrekten hals staan te kijken, bv. naar iets

in de verte of naar iets dat men met verwondering

aanschouwt.

/njj(K7iq\ kn. stap over iets heen; overstappen, iets

overslaan, er over heen (over het doel heen) vlie-

gen (vrg. Kkhti{\ en a3ihii^). — arncBiarn^\ er

over heen; over heen stajipen of vliegen, bv. over

een heining. — az) mi % <un \ over iets of iemand

heen stappen; iemand of iets voorbijgaan, passe-

ren, overslaan, overspringen; een bevel overtreden.

o o o o/
om aai ^iun OJj anrn ihiin\ en an mi q a^ii asn asn \ spr. —
i&irui aai q\ of c£rKH~n?\ zva. vui c&i aai ? \ in den zin

van een werkwoord; een wijden stap maken, wijd

stappen.

tuitn *oi ^\kn. een holle plaats of pas tusschen hoogten

of bergen (niet zoo diep en steil als een «fr^m),

een bergpas. (unahonaai ^\ iets zooals een ahtnaai^\

bv. in den bodem van de zee. — cm on aai %\ hol,

met een holte, bv. van den rug van een paard.

crti (mi \ naam van den elfden zoon van Watoe-goe-

noeng , en van de dertiende woekoe.

curaai\ in een kring of in kringen ge-

kronkeld of opgerold , bv. van een slang of zoo op-

. CV
cu}Mi \KN

. CY G)gerold touw. asnaruia^cuiMi\ een rol touw. — cm

CY . .

arn\ zich zoo kronkelen; iets zoo in kringen oprol-

len. — ih^cKii\ ook <§\mi\ in kringen gekronkeld

of opgerold liggen; in een kring gekronkeld of

rondgebogen, van iets dat hangt, zooals van een

sterk rondgebogen staart van een haan.

. cy . cy . ,.. . cy
auiaai\ eiMi\ zie bij tvnaaiw

ahiunn-) \kn. iets ondenkbaars zeggen (vrg.cnainzMi\).

— cm lKimi\ of ajtici
:ri<Kiim\ ondenkbaar, ongerijmd

{vrg. aicEJizMiaruiji).

rrtniaw?\ kn. mat, afgemat, uitgeput van krachten

{vrg. Q(?j\); ook slap geworden door het over-

gaan tot ontbinding, van een dood lichaam, en

door veel zweren lelijk geworden.

fij 11^1 ij (Mii z iHiin\ kn. draaijen, zich draaijen, in bogten

(van oneJhtnaaizaain (vrg. ai cruion cni zaai n en aiaui

rnuTiz\). aj tnui on aai z rn arn en aai z My>\ zich ontevreden

draaijen, zijn onwil of onwilligheid toonen.

ah no aai asnn \ KN. zva. on auoai aai asn/j\ — tviii aai «sb

on aai cunji of ahciai ash ai mi asnn\ langzaam, op zijn

gemak en een weinig slingerend loopen.

aj aui aj aai asn^p kn. vastkleven, zich aan iets klevend

vasthechten (vrg. auiaai asna); fig. gehecht. — azn

ajauionaaiasnjj\ Ml. aan elkander kleven.

arii mi ajin en asn rui mi ojiji \ KN. krachtig , bv. ani tui ash

aaicKan\ sterk en krachtig, van een mensch en van

een beest (vrg. cmcmajin).

au/ mi oji asnn \ zie auiaai cui asnn\

auiaai (uin\ 1. kn. naam van een boom. 2. KI. van

on en arn oji w
Gü

auiaai cli^i M/i\ kw. zva. nsiiM^mMt
.},!^? N

• O * o ojiiMiM^O'. zva. cis: mi cui
ij
en (uicuicMin\

(ruiMi(uij)\ zva. trui ihd cen/tv

ttui (mi imi ij \ kn. ; cm (mi xm/j \ iets , zooals een kleed
, pa-

pier of matje, dubbelvouwen, zoodat de ééne helft

de andere geheel of voor een groot gedeelte dekt ;

een open boek digtslaan (vrg. ayiiei ~ji asnn) ; zich

dubbelvouAven , dubbelgévouwd liggen, bv. van een

tafellaken.

auMicmy)\ kn. in een opengeslagen toestand. — cm

Mi(crnj}\ zva. xjii(Hn,irnn\ een boek openslaan; een

dekkleed of gordijn opslaan of opligten; en open-

geslagen of opgeslagen liggen. ^77 trui mi (myi\ open-

geslagen of opgeslagen raken of geraakt; fig. ont-

dekt. — (mMi;im\ mv., een boek doorbladeren.
n^ ca

'

trCiMi\ kn. zwart met een blauwe tint, donkerder

dan ojj^rruiw

(rui(Kn\ 1. kn. een richel om het uitwijken te beletten

of om iets te dragen dat er opgelegd wordt. 2. k.,

o o . .

zie crui cm asnn en nxri<ui^ — crui mi imMt\\ K. van

o o
arui (ui ^ (uum n en van auacuKLVi ann\

«ii?rn\ kn.; ahMi(uiMi\ rijzig, lang en tenger, van

o/
gestalte (vrg. azi,urn\)
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(Kn\ zva. oinozoniw

tu}(kt)\ kw. afgescheiden. G-. OT) (TL) Oill 07)On/)\ af

-

oinjiom\ kw. aigescneiaeu. ir. — n arvi oni co aoji\

scheiding. Gr.

oioxi)(noniz\ KN. kronkelen, van een rivier {vrg. os»

(Kn\). — <n o2)on,hhz\ een inham maken of vormen.

— oionlion uïi z 021 anji\ kronkeling ; bogt ; inham, rn onli

on on > z 021 on on 7) (Ei d omjj\ een nis in een muur.

ononjjzorii\KN. tusschenruimte, door een ledige of opene

ruimte er tusschen ; tijdelijke ophouding of inter-

ruptie {vrg. oinizaj)^\ r\ nnz on as» z \ en 02r)
L

cm\).

ojriononu)zii<hona2i\ in de tusschenruimte tusschen,

tusschen {vrg. ojin)no<i\ en o2nonosii\). — on(f)z

ini)(ci\ aan iets een tusschenruimte geven;

op een afstand van elkander plaatsen; ergens tus-

schen een ledige ruimte laten. o<iir)OTjizonia2ionj)\

door een tusschenruimte van elkander gescheiden,

op een afstand van elkander geplaatst,

(njianosnn^KN. 1. afscheidsel van een vloeistof, dat er

als een vlies bovenop drijft; kaam op azijn; vlies

van schimmel op azijn; vlies van kaasstof op ge-

kookte melk ; vlies van vet, room op de melk {vrg.

O2j_o2i\). 2. het uitspansel, het firmament, de he-

mel, m 021 (157? (viosn\ de zeven hemelen, trui 02iasiini\

de blauwe hemel, ca» nini osi osnji* hemelsblauwer^.

CY a . .

°
o

nn (ik (V) (in \ ) . <n oji on mi z arm ~m on ojui ^ n,i 021 osnj) \ spr.

— 0200x1020 asnn\ de korst of het buitenste van tets.

G. — njt 021 osn cm osno ^. zoldering van gevlochten

, kadjang , enz. n/i 021 osn onn\ zoldering

,

verhemelte. '021 05)1 (Hl —11 0501 OtinDZ CK1J)\ de hemel

van een ledikant. ox,io2oosnononnonoui\ debovendor-

pel van een venster, m o~i osii on on ~m z iei .? \ plafond

huis. i oj) as» onoj) (in \ geheimzinnigevan een

sluijer.

aui ooi osnjj

\

KW. zva. osn on axi z^w — (p 021 asnj)\ kn. zich al

verder en verder verwijderen; ver de wijde wereld

ingaan; eindeloos lang, van een weg; eindeloos

lang uitblijven, van een bode. — 020 (€i osn on orn \ iets

eindeloos lang houden (maar niet terugzenden).

nu) 021 osnj\ kw. zva. marmaji/js fig. KN. scherpzinnig,

schrander, slim, geslepen.

oij;«(M\KN. behangsel van doek tot versiering of dra-

pering; draperie, bv. om den hemel van een ledi-

kant; voorhangsel; ook uitgespannen gordijn als

verhemelte boven een grafstede of tot plafond van

een pandapa bij feestelijke gelegenheden. — 021

wm\ iets van zulk een behangsel voorzien of dra-

peren; {ook langzaam, slepend; zich voortslepen,

van iemands gang , door afmatting of uitputting.

J.). exil oTji 01 tui of nruohoioji\ van behangsel tot

versiering voorzien, gedrapeerd.

oxï(ui\ of ,?um\kn. een neet, het ei of het jong van

een luis {Skr. lixa; neet; maar lésja, klein, iets

kleins, een kleinigheid). ajiaxiouïaji\ een vers van

een couplet (iki oji oxi om r> hoi \

)

, en in de Kawische

versmaten een halfvers van een langvers {oji in

crr)\). Ook het scheidteeken achter zulk een vers

of halfvers wordt zoo genoemd. aX.1 oji axi nj'(ki\ een

vers of halfvers. osn no\oji &n <ru'cm \ drie verzen.

oji (ui osiinon a^i oji on ox,)(kji \ het eerste vers of half-

vers. (EIOXIOLKKIO/n , letter van een paüa-

lingsa voorzien of met een pada-lingsa er achter

schrijven.

inJr)OJi\KW. twee dingen tegelijk doen. G.

.. o . o
oviqjis zie nj) (kow

oTjjoifh-is kn. over de tijd; over een zekere tijd heen

{vrg. oni 01 0^0 oji/) en oui tui ojiji). oojj on rui osn aojj ok (sjiji\

over de drie uur. oxoon oji oji om ojii 'oji (si ojii \ over de

afgesprokene tij d. mui <n oji ojii onxoz^\ over het vrucht-

dragen heen, van een ouden boom. oji 01 axi z on «1 oji

{of 021 oji 01 oji\) eenvrouw, die al over de jaren,

niet meer vruchtbaar, is. r> ojii 2m ni 01 oji \ niet over

O -

om ox!) 71 oji onirwde tijd, nog tijdig genoeg,

de tijd raken of geraakt; te laat; overrijp geworden,

rto 01 0^1 tui ^jï) aj)02ioa()\van vruchten, ooi ox/i 01 a^,i on ^iï oji 021 on n\ te laat

eten krijgen,

o
kloof,o2no2io^ijj\ KW. zva. oji on om o^ijj en ononizoj)^

spleet, reet. kn. naam van een {niet dikke) soort

van waroeboom {zie bij (uinn\). ok osii 02102) oji n\ een

{niet dikke) soort van djatiboom. (rhi(èoor)i2)(Kn^\

de plaats in de zijde van den rug tusschen de on-

derste rib en het heupbeen. — 021 021 oji 021 ojij)\ ten-

ger, niet zwaar gebouwd, van een mensch. — oui

(Ki 021 oj)j)\ kw. op een spleetje of reetje gezet, van

de oogen.

o22)02ioj)j)\ kn. stuursch of nijdig (niet goedaardig) van

uitzigt; stug, of hatelijk, kregelig in zijn woorden

{vrg. axi 021 tui 1 en on on/j 021 onin).

ox,)ono^)on/)\KT!ï. voorgeven, voorwendsel, uitvlugt {vrg.

(t/7) (V) 0x1 onj) en ojiti^i onn).

oj)onp\ 1. kn. de schering van een weefsel; en
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eenige haren van het voorste gedeelte van het hoofd,

waartusschen de haarwrong aan het achterhoofd als

aan een ludsje hangt. 2. kw. goedkeuring. G. (Het

wordt verklaard door (LmaznrnnT^ vrg. rnjiortaji\).

A9Ji\ ongebr.; irii tui <~n <H7y) N 1. KW. zva. rtiruizortn^z

(iaanji\ — 2. kn. alledaagsch, van een Meedingstuk:

alledaagsche kleeding, dagelijksche dragt. — lunrui

(KimcKijp op den blooten grond liggen, van een

mensch; over den grond slepen, van een Meed.

jaji\ KN. ; oji trui ojjrt ni \ plat regtuit of in de lengte

voorover (vrg. iwtaji\). — $f"Mp zi°n °P den Duik

vooruit schuiven. — orKujnq\ regt voorover op

of vóór iets liggen of kruipen;
fig. zich in alles

onderwerpen; aan iemands xoil of bevelen zich over-

geven . onderdanige dienaar zijn.

aruïaji\ kn. hellend, van den stand van de zon (vrg.

nrt rui oim\). (rut'oji rt ajt ostt oa/t\ de voormiddag, een

Q„CV
paar uur vóór den middag. ruï(tJi(Krt(rj(ruiza<tji\ de

namiddag . een paar uur na den
q.q/'

ruiOJirtiVt

(isii(ri(higiEyj\ de vroege voormiddag, w (ki rt oji asn

m<u)\ de late voormiddag. (ci(Hi(K>iruï(ui\ den ge-

q.q/'C) o
heelen voormiddag. ruajjiuiaji\ na middernacht, (vt

ia/t $(nJaj>\ over de veertig jaar, van een mensch,

over de tien , van een paard. — art ten tui \ hellen-

de rijzen of dalen.

rit m\kn.; op (tJt \ of xntriJ}3Ji\ op den buik of rug lig-

gen of gaan liggen, van een mensch (vrg. rii(ut\

(rut <ei itrn (un cm(h.i\
O
oji rt ,7x1 zoiojw cutioQt^tsy).

op den grond liggende voortkruipen.

. cv
(rui(tJi\JLW. zva. aj\\nsn\

frincKity kn. gezakt; afgenomen, verminderd (vrg. inJ

o/ . X . . / ,

(Kt\ rt n.1 nq tui \ en rt rutz rt ntzaxiji). — 'j^'M^ den

rang van een ambtenaar doen dalen, hem degrade-

ren; om iets dat afgelegd is, of niet meer gebruikt

wordt, vragen, orntrittuj (of ruiahojj) (tm^nrtasm

<w(K7\ van zijn vorstelijke waardigheid ontzet wor-

den (vrg. on (tot (ut \). ifrnrifajt\ naar beneden gezakt

of gegleden (bv. van een asn oji ^\), in rang verne-

derd, gedegradeerd, oji oji ooi rijt oji \ neerhangende

wangen, smalle kaken. — m.i(êiojt\ zakken, afne-

men, verminderen, afglijden.

ort rit rt oji \ kn. 1. afzakken, afglijden, van de aarde

van een berghelling ; fig. afzakken, aftrekken, gaan

retireren; en zich in een gebogene houding verwij-

deren uit de tegenwoordigheid van een voornaam

persoon (vrg. rLÏoji\ en rtruiirt ojii\). 2. schenk-

blad, schenkbord, presenteerblad (vrg. asticn.i(Ejiji).

— ^rf'T7^ ^s °P een scnenKbord zetten; en ook

iets van een schenkbord afzetten, afnemen en neer-

zetten; een gebogene houding aannemen om zich te

verwijderen. — rt op ort ojim \ mv., en voor iemand

zich verwijderen, terugtrekken, retireren. — rui

rtdnrtaji\ in een gebogene houding zich verwijde-

ren, en terugtrekken, retireren (vrg. (E>ryt\).

ort trii zrj oji z\ kn. afzakken, afglijden, van aarde (vrg.

ontrLton(Ki\ njtójp ^™<rn/) en ^j^)- — ^«^
an(Kiz\ met uitgestrekte beenen op den grond gaan

7V (Zj1 lort oji i^ zóo op den grond liggen.

rut (Kt oJijt of tru ajt (cnji

(rutajiaxijis zva. oijoJiasnj\

(rift(K.i asrijt\ kn. oud, zoover versleten, dat het mooije

er af is, halfsleten, van laken, tapijtgoed, een

Meedingstuk, rijtuig , schilderwerk, enz. (vrg. out

(v^oji/)); ook gekreukeld, verfomfaaid, verkneukeld;

kneukeien.

kn. naam van een boom en

van zijn hout en vrucht, een kleine ronde vrucht

met een fluweelachtige schil, een soort van ajta<n\

7 o .. O
maar wat wranger van smaak. (tot'trut asn (ki (u/j\ een

fiuweelen (fluweelachtige) huid. — crii oji urn tui n\

naam van een boom die op den langseb-boom ge-

lijkt, en waarvan het hout wel eens tot meubel- en

timmerhout, maar meest tot brandhout, gebruikt

loordt. J.

iioJic&in\ KI. van ajn oji oon

. 7 .. O O
?.i.p. hm nmn^nimn en mii/imw —(Kii <znji\ zie bij cun oji oajt en ortiunniw —

O a„C) o a.C) a«0
(i",t (rut oji t&i\ - (ten (tli (ki (E/i o-nn \ om oji (EJtort (ten \

oji iet (Ktj}\ zie bij cun oji onji en tutm w

• O - Cl
(TLI (KQ (Un/} \ Zie (TLI OJI (Ulfl

\

. o - - * * n » .

orvt oji \ zie ten (rut (K-i \\ — Kt oji \ zva. (&i oui (ui \\

— rnrui

Q~ O o
0,71 OJI (El\

(TLI

!L1(K1\ ook 1 (ÈhoJi\ in het vallen ergens op of

tusschen blijven hangen (vrg. (HndJiciCis).

Q„ . • O Q~ .

rvi(K1\ Zie (Ut (TUI (KI w

tril (tinj(CJ (Kijt\ zie bij (Ut (ruin0j\\

. Q ,.. O
rui rut ostijj\ zie bij thnri orui osnjt\

irui trii \ en ait<rii\ zie bij triiw

(irto2r\ oji ajh\ en (tot oytagyozi onjj\ zie onder ahw

Q„ . Q* - . -

ouioti\ en out oui 021 ctan\ zie onoruitruiw

(njïru\ of oui(ruï\ 1. KW. zva. (Siasn\ oji chi \ en (Kt

ojtw — 2. kn. met nauwkeurigheid en oplet-

tend bekijken of nazien; met een lachend gezigteen
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klein kind in de oogen kijken, om het een lachje

af te lokken {vrg. <un'<nJÏ\ IL, en abinruh). — xi

axn\ of xn ixh iets nauwkeurig en oplettend bekij-

ken of nazien {vrg. aaaxïxi\) ; een kind met een

lachend gezigt in de oogjes kijken om het tot lach-

en te brengen; ook wel van een meisje tegen een

pop {vrg. acnah\ van aaiaa\). — a7}irvïan(rta\ iets

van alle kanten met oplettendheid en aandacht be

kijken. — mn(&nnJ\ of tcvcsicnj\ met aandacht be-

kijkende, bv. ergens staan; en benaming van een

kindje van vier of vijf maanden, dat men zoo in

de oogjes kijkt om het tot lachen te brengen. —
acïaxixnaan\ iets dat men met aandacht bekijkt of

naziet; en een draai nemen, regtuit vliegen, van

een pijl , door de Teracht van den wind. (urfahmj

xinaaan\ warlend door elkander woelen, van een

digte drom menschen {misschien verkorting van

om co aai ru axi xn aan).

(nJ)<riji\ kn. verward van geest, suf {vrg. xnixa\). —
axi axi axïiu \ geheel verward van zinnen, gek {vrg.

G) G) N&a <rii^).

axi axi xn oo/)\ zie bij axi w

ai axi rt axi xn aan\ zie bij ai trui w

on axi z en axi zxn aan\ zie bij r> axi z w

<^T z% axixnci xin\£f
axxcixixian\KYï. zva. ooi axi \\u xn xn aan n

\
xn xn aan \ KW. zva. aaiao ^xn aan en aai xn aan

{volgens G. bekwaam, bedreven).

1. KW.

O
ZVa. !L71 UI Kllf)\ (LI Cl Cl hllni/i\ (Li xi ei un i \ o uk io i

en <unaxicimn\ (2. opleggen, opstapelen. Ge. Skr.

lingga, teeken, aanduiding; vorm, enz.). xnaaaa
a~ a„ a„

axi cm \ iicii (Ei es* (Cl aa eni \ aa on aai z axi mi as: ir i en

voor vervallen: door verzuim of verwaarloozing van

zekere eischen of formaliteiten zich zelf het verlies

van zijn regt te wijten hebben {Skr. Kalinggnd-

tha, Vorst van Kalingga. Zeker vorst van Kaling-

ga beloofde namelijk aan Wisnoe zooveel land,

als deze in drie schreden bereiken kon; waarop

Wisnoe {de Zon) de geheele vjereld in drie stappen

doorschreed. PK.), aai au mi aai xn\ en ajhnamaxJt

cma^izu\ spr. — .77^7 ,\7 Tm KW. zva. xn xn aam aan

a„ a q„ q„ o o
en xn xn cnaiaaa\ \ axi ia mi axi mi \ zva. ajiaanm

a o o o q„ o
xi arn \ xi aaemi xi orn \ xn xn ei aai ~m cci aaia en xn

l oü ^ a Cd cj <-'

aaxpxiap\\ \ariaa ooi axi ooi z*z xn aai \ als een god-

heid geëerbiedigd of verheerlijkt. — .Tvicmaan\ zva.

xn xa on aai en x/n ca aai ~/?? <o aain\ ook tot een tee-

ken of aanduiding, iets als een teeken, indicatie,

beschouwen. üiiLÏcmaan\ ki\t . een stapel (ongebak-

ken of gebakken) metselsteenen. — txx7xïmi\ kw.

zva. ai aai zaa,cKin spr. {vrg. axi ooi \).

aucm\K$. het plechthoofd van een vaartuig , vóór en

ixni ce i ce* xa aa cm \ oj) on U
,

77 x.i z aa ajti {aa x~i aai ~ii 7C7 <siji\ cm aa cai oji <ïO) <o
^

Q. /O
V^ ,~, ,707 OT7 1577 C Ofl 0$ fcJ] X 1

(

xn (
xa <ui aai on asii t ara aa'a^i xi ,xi tan \ xn aa xn 71 csi z

aji[aaaa asnlapaa ~aiaxicm\ en cmaaxnofi aai{aaaa.'W ö'

r
axi <m\ spr. — xaoT>\ 1. kw. zva. xaaacmn\ xn

aa cm ri xai \ xm xi aa z xi aai z aain \ xn xn xni \ en xn xu

xi w 2. kn. ongebakken of gebakken metselsteenen

naast en op elkander zetten of leggen, om ze te

laten droogen, en om ze bij het metselen bij de

hand te hebben, xïcm ajiaaxui\ xn cm r aa axi xn \ en
«K £~ n, VJ>

aa cmxaxa\ spr. aai xu cm cei xa \ spr. zva. aai xi arn

\

/.O Q. O
of aai (un (Ei aa n\ \ aai axi cm aa aa \ spr. van tets,

daar dagen over heen gegaan zijn, zoodat het in

het vergeetboek gekomen is. aainxïcmaaap\ spr.

achter {vrg. aa aai *rin). J.

"o .
77.7r)7i\KW. zva. xr ax)\ en .Eixpw {vrg. ariricm\).

xxi ai cm \ KW. zva. ajnaxi\ {vrg. axicm ). kn. overmaat

of overwigt hebben, overschieten. — xnxjctxiaq^ op

iets nog iets over- of toegeven. — nxin xn aan\ «ui

cai ai cm aan of xa aai ai on rn i\ wat op iets toegege-

ven wordt, overmaat, overwigt, enz.

xacm^\ zie axion^w

o, a .

axi cm^\ zie eni crri ^ w

aai on
^

\ N. , acacm^\K
, 1., en dan (cria^naai aa/f\Kl. ,

iets daar men op zit; iets dat men onder zich, on-

der zijn beheer, heeft, iemands leenbezit in lande-

rijen, apanage; iemands post, ambt; iemands rang;

ook zva. &Qia^\ 2., en dan ook wel als eleganter

vorm axi cm ^\ KN. , xiaaaoaain {xaaaxjiaain\OJ.)

KI., ook wel cion^\ als KI., maar minder hoog,

iets tot zit hebben of nemen, zitten, gaan zitten;

het zitten van iemand, de wijze van iemands zit-

ten, enfig. hoe iets zit; een post of ambt beklee-

den. 3. axi mi q\ xami?\ benaming van een kind

van vijf maanden, rli on ? toi xx {of xnaaci xa\ ) op

een stoel zitten of gaan zitten, axi mi ?xn\ of axi

miaa\ neem plaats! aaixaonq\ de beheerder. —
irjoxionq\ crarvaon^\ zva. axi on ^\ en xaon^\

in den fig. zin van apanage en rang. — xn on ?

o a„ o o (P) a a a • , -,

xn\ aaon?ajn\ aa ooi qxn\ (Eiaaaoaaa\ op iets zit-
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ten of gaan zitten. a~tarnfcun\ hiciii^£i)\ iemand

iels tot apanage geven; een land als zijn apanage

beheeren; iemands zetel innemen als opvolger;

iets, zooals een belofte of de voorschriften van

de godsdienst, nakomen {vrg. m asn tui ~ji\). *>n

rui 111 ^iLmmjj\" (mi rhni i (Lu 3-nn\ pass., en iemands

post of betrekking. — ih n-j ^ (lii r> (hii \ tm'cm
q

(unvi(Hn\ h cm ^ mr) !kh cm /j\ iemand doen of la-

ten zitten of plaats nemen, ^rn^tunriaaituntai

?? vm zijn fatsoen kouden, zijn rang ophouden, vp

o?7 ? cun 77 ten wn aJicm ? <un <mji\ zijn hooge waardig-

heid ophouden. — x.i rui mi q \ of (o i\) mi > \ en l?

ah cm ?\ of tuiazicm^ iemands residentie; ergens

zijn zetel ö/residentie hebben. .?_? rui ni ;\ ,t_? non^

ook het geld [ten bedrage van vier realen voor elke

djoeng) , dat elk nieuw benoemd ambtenaar voor de

verkrijging van het aan zijn bediening verbonden

landbezit aan zijn wadana, betalen moet. tuitnhcm^\

;k n , .. .
en (U ruan >\ 00k zva. asiimiv tKi XjI ili mi % \ Of

oji oji trui'cm q\ zva. ojiiLmasncui\ de kluizenaar. —
cVfM )7in &i<ÈL<m%\ zich beklagen, gaan of ko-

men beklagen over iets bij iemand. — cEnruicrn^

a_n\ e 7 vj ui >.t~n \ bij iemand zich gaan of komen

beklagen.— ca ) rui mi ? r. ?? 77 kii \ tan tvh cm q ilv <n~n on 1 \

over iets zich beklagen. — ruicm^tun tton of n4"^A

1 77 ? !_ 77 3nn \ (TL) cm ? (Lii 3<i ,1 of cci it.i cm
f
a_n anti \ ajri

/. o
cm^a/ntmn of tmsci<rn^ajn^nji\ en oji kjm .kii ki i \

zamen zitten, met een ander of bij elkander zamen

zitten; een zitting houden. — (wtruicm%(un<Kiji\ ili

q„ o „ o
77.7 7 77 .><LV Wl/]\ M Vh Gil ^ ILW OT) ,1 en (UI flQ.'Tn OOI IHl ll\

zitplaats, zetel. <un tz/i oji asmtrn (ofi^ihii) (ui(rijicmq

a. 7? aa 7 \ onttroonen.

ji cm &n n \ KN. , L7 in iki n \ KW. , zva

cmMtHins en ihmiKrasifi KN. zva. rui cri ikki^aihijj

ruiarm oji p

\tmcrnanaan\ ook vaste koopman of koopvrouw,

bij wie men gewoon is te koopen, en kalant, een

persoon die gewoon is van iemand te koopen.

töicmvi^ zie rucmanji\

,?t7aD 1.7Y7,i\KW. zie bij trucm\\

chcmchi\ kn. zich verzetten, niet toegeven; onwillig

(Skr. langgana, onder anderen verwerping), nsn

ahcmjii\ zich niet verzetten.

tegen verzetten, niet toegeven, er tegen hebben

onwillig zijn iets te doen.

(F) . ,

07) on aci \ er zien

— p cm \ een vijand aanranden , een aanval op den

vijand, doen; een vaartuig op het strand zetten of

doen loopen {Ml. langg ar); ook iemand of iets

overrijden {vrg. md/m), en een wet of bevel over-

treden {vrg. on ni &ciij>) , en zich tegen een meerdere,

zooals zijn vader, verzetten, hem niet ontzien.

ili 777 \ en tpcm\ KW. zva. ,tli m\ cm<Ki\ en rjiLiiz

vm un/^\ ook wel als KI. voor ixjotiw

nr}iL)t T7i\ Ml. en KN. zva. fti ïtiiaitcmiw

y. tlj 1 71 777 ? kx. zva. ui tl? in x
.\

m,cm ni (Knji\ kn.; rsi rrrnihii />\ een plat woord voor

eten, vreten, schranzen {vrg. r)irn?.tithnz\).

aicm^h\KN.; óottton of pi in rii\ in zijn geheel te

zien zijn of zich aau het gezigt vertoonen , zoodat men

er alles aan onderscheiden kan, bv. een hert, een

buffel of boom op eenigen afstand {vrg. tcyricrm

<ïi~ïii).

J3 77 771 l T) ni l \ KN. J
&) 77 777 l ,T) T1 2 \ of (tl Otl ClT) Z <T7 'T) Z \

in zijn volle gedaante, en niet maar half of gedeel-

telijk, te zien zijn of zich vertoonen, zooals van

een tijger of slang die geheel uit de struiken of

ruigte te voorschijn gekomen is, of van iets dat

voor ieders oog wél te zien is (vrg.akoricmzor}'r)z\).

tnuicïiiK)i[)\ook wel ^771 7,77,1 \kn. verwaand o/groot-

sprekerig, als men meent of voorgeeft, dat men

voor een ander {bekioamer
,

grooter , rijker) niet

behoeft onder te doen. truicmtKnajitmajituijis bij wij-

ze van grootspraak, hyperbolisch gesproken. — rh

771 7.77 7 77 K77 p stilzwijgend , zonder te spreken,

door zijn houding te kennen geven, dat iets niet

naar zijn zin is, vooral van vrouwen en kinderen.

ahcrn^i) i\ kn. met het hoofd achterover, zoodat het

hoofd achterover hangt; het hoofd achterover (hals

over kop) op den grond vallen {vrg. (ruixnaaifi).

(bicmtiii 777 7.77 (i \ gedurig met het hoofd achterover

knikken. — arnrhcmi<nji\ het hoofd achterover

rncniKiiriirn^ het hoofd van iemandgeslagen. Kil 71

achterover buigen.

igicni kii ,i\ zie trCicm rulnn \

<n tlj ori cm z (Kii [>\ zie w rui n cm z aain

\

7i7?io77?7i ktv-znkn. naam van de vrucht van den rem-

boeloepalm.

7X7 777 ib77
ft

\ KN . ; 1 71 1 1 1 Uf) \bT^XKI iets, bv. iemands liefde

TL? 777 \ KN. %Jtcm\ KI., bidkapel {vrg. tui (kir) xa ao

,

of verlangen, beantwoorden; in iemands gevoelen

of voorstel deelen of er mee instemmen {vrg. on
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«? ui \ en (ir> tui ^3 )• — <rv> <m <%» a
f\/l^

zva" '7L? C}

luronp iemand met wien men als tweede en tegen-

over hem iets doet of verrigt. anutcmasniha^ma^\

met iemand een "\voord, of woorden, wisselen, cki

onm cm asn (hi ,i\ zie bij (h.icm\ maar verg. rui trui

cm as)i non\ — tui rui cm asn ap n\ kamer of vertrek om

over zaken te kandelen, raadkamer, raadzaal.

en rui encmz osïij) \KN.; rj rui r> om z n tuh <n cm z asnjt of en rCi

cm in t&i en cm z aspn\ met het lijf onwillekeurig heen

en weer slingeren , als iemand die zit te dutten.—
enrLir>cmz(isp.hn/)\ met het lijf heen en weer slin-

gerend.

irtïcm(Kyj\ kn. breekijzer, koevoet {vrg. nui)zr)asnz

cmji en tui tui aan).

rui ori rui aan \ zva. rüi ern ^ x,v aan\

truicmnn of abcmrui\ kn. een werpspies met weer-

haken {Skr. langgala ,
ploeg. pk.).

q„ o a„ o
cru cm<uuaan\ zva. ttui cm ? ilv <m i

(riacrit\ kn. zonder ophouden en verandering voortdu-

rend, standhoudend, onverganklijk , onveranderlijk,

onverderfüjk, onsterflijk, eeuwig {vrg. amorf ajiasnn

en (zicni\). azï(&tonam\ de eeuwigheid. — tmamtvn

rn<hm\ iets bestendig doen voortduren, bestendigen,

vereeuwigen. — aan trui cm am aaji\ onverganklijkheid,

eeuwigheid.

tnji<rh\ Tjeribonsch, zva. rui cm*

(aycm\ kn. 1. lang en dun, van lijf, armen of bee-

nen en hals; ook van levenlooze voorwerpen. 2. zva.

tui cm \ en .1:77 cm w

en run ot) \ KN. zva. tn<nji2<ui%\ {volgens G. hol, holte.

Vrg. ahcm\ 2.).

,7 c/ tun chtjI \ ver/c. van rn rui (ui aan\ rj ,7.77 rui mi aan en

77 17.77 .77_7 (UI thOJJ \

ruï(uiaaji\ zie bij <ruï\

(TUI Z (UI OT) \ pass. imp. van cciri trui zcci\\

(ui\ 1. verk. van run rui \ {zie cunaji^). — 2. verk. van

(U)(u\ in eigennamen, zooals ajirbtpiaw — 3. {pa)

voor ruiaa)n\ verk. van xrnajiarnjj\ in namen zoo-

7 O O Q Q .

als oj) aj) na (Hij) voor ^ih-)) j~noaan\ — 4. kw. zva.

a„ o/ „O
(L/7 cm n\ — 5 . (u \ of (tm cm \ kn. naam van een

Javaansche aksara. ctv ru aj) (urm \ naam van de Pa-

sangan Pa.

O
(En _? as))j) en

nkw. zva. (ei

O o
(kklow KW. zva. CUÏ1

•hi\ (vrg. «mt&i-ji^ en run ei.-ui,\).

rn(ui\ of (Cnn!Li^KN. het in de zon gedroogd worden,

bv. van dendeng {Skr. pai, droogen, verdorren);

ook naam van een visch, de rog, of een soort er

van. — in n tui \ iets in de zon droogen of luchten.

(KatriaTiriasiiuirithn : (mafjjiwnnric&in tcnt&i tuitHrcrrn

O o o . . . o ' o O
(ejji cmmcuirnanis spr. — nai rj tui ttn\ mv. — (ui an

en tui \ het droogen of luchten in de zon. — n en cui

tncui\ 1. tp. in de zon gaan staan of zitten; anders

fig. heul zoeken bij een hooger hoofd {of wel lij

den Vorst of den Resident), wanneer men bij zijn

onmiddellijke hoofden geen regt kan erlangen of

door deze onregtvaardig behandeld wordt; eig.,

zooals dat vroeger plaats had, in het vj'ü gekleed

in de zon gaan staan of zitten in de nabijheid

vanede paseban van dat hoofd, of tusschen de twee

zoaringin-boomen midden op de aloen-aloen , als de

Vorst zitting houdt op de Pagelaran, om zoo in

het oog te vallen en dan geroepen en gehoord te

worden. 2. naam van een medicijn, dat aankraam-

kinderen gegeven wordt om er sterke menschen van

te maken. (Ee)(l5))^ci^CE)<nt)^nn_iri(U)\ spr. — en/Ei

en o.) \ en r)EicnEi\ iets in de zon zetten om te

droogen of te luchten. — rj ,ei en mi o-m ~r> -n kd \ om-

trent of over iets tot een hooger hoofd zich wen-

den om regt te erlangen. — 77 ei ri mixutiaji \ wat in

de zon gezet wordt om te droogen; en zva. a-ir) £j

77.7-7 tn chn/i\ droogplaats, plaats waar iets in de zon

of lucht gezet wordt.

x.i ? \ kw. zva. Mi 7) vi rui hiji\ {Skr. p h d, rampspoed

,

bevoegdheid).

(üiq\ kw. zva. (ui(uiojiji\ dus hetzelfde als t-ijw fig.

uitslag, uitkomst, resultaat.

oji^\ of r)iui;\ en lijn (ui %\ of (unentui ^\ 1. kw. zva.

tunMw — 2. kanaaltje of waterleiding van den wa-

terboezem naar de rijstvelden door een opening aan

de zijde van den dam; en de zijden van den buik

boven de heupen, firn asnamrn on ~Jiq\ onschuldig boe-

ten voor een ander, dien men zoekt te sparen, hoi

(uini {of (hm tui T7 cm /j) r>(ui^\ spr. — en cui ^ mn onjl\

iemand die om de schuld van een ander bestraft of

beknord wordt.

M%\ of dn (lis \ ook vjel en (Uil ^\ cf (tri ri tui z .? \



ij.ui^ ui ajnaumd^ 621

oji %\ gew. (Lii 1 1 ?\ uitgeperst, uitgewrongen (vrg.

ajiajKuifi). — ojioji^\ iets uitpersen, uitwringen,

uitdrukken of uitknijpen; melken. — Liui^ojn\

mv. , en de melk van een beest uitmelken. — ui ?

o.hcki/j of li v)aoji\ ooi- wel najizqajnwyi of ijojiz

ojtkkiixk. van (i^jo^j\ melk van beesten. uiïojikhi

n)hii,i\ karnemelk.

<iiiui{\ zie <un$\ (kw. schuld, fout. G ).

<nnj)'c%\ 1. zie ifnrn ui z ^w — 2. zie oji^ — 3. KX.

naam van een soort van mangga, of loei een jonge

niaugga, die reeds middelmatig vau grootte, maar

nog zacht van pit is.

oj)tun\ in poëzie om het rijm zva. uirjojiiw

(Li ?i/l??\kn., 0,1 rj 0^11 zki^kd., iets anders, het is iets

anders, het maakt een verschil {vrg. 7)aznan\ en

kii rj (kji (ktijj) ; KW. indien, bijaldien (vrg. ij un ia >\).

7
unz^n o_irjun\ iets onverschilligs ; het maakt

geen verschil.

rnaji3jn\ kn. naam van een Chineesch kaartspel; dat

spel spelen.

(ui (Lil (kiij\ zie bij ui ; w

0.J
1,11 (Kil Of (UI

!L7J
(KI ,1\ KW. ZVa. OjllUl

05)1(J\
(hll lil-

o) li 1 Kii ? \ en K n El _> 2 iuiT ^VTi^T^
nw

r) (lil 11 iHi ij \ zva. oji.i> (Lii (ht^/j \ zie bij cuiqw

11 oji z iln (hi ft \ zie b ij li > \\

(Li (Lil ni \ zie L) V) ni \\

(ui rj (Lil ni (Lil n\ zva. mi rj (unni iuii n\

o / a / o /
(U1!L71LH\ e)l (El(Llllsi\ Zie (UI lil Lri.^

oji tuil (Kiifj en (Li lij hi) ^1 lij hn i\ kx. geroep, roepen,

om zich te laten hooren, bc. door zijn makkers in

een bosch, om niet van elkander af te diealen (vrg.

Ki nihii p). — tiiijKiK iemand toeroepen om zich

te laten hooren.

(ui<najmaaiji\ KW. zva. asncrtiuria (vrg. ij ojizkh/j).

ii ui ? ui ui ui hii _7 ij uu z jyt?,^ een mensch als -een

boomtronk, een lichaamsgestalte , daar geen fat-

soen aan is.

ajirt(U7i!hii\ kx. list om te misleiden ofte bedriegen

o
(vrg. ui ki in \ iL?7 hii nin\ ij ^7 kii \ en 11 rui zipnz

ajifj). — T.i 11 (lii kii \ een list gebruiken; tegen

iemand een list gebruiken. — (Ei rj x.n ,hiiKi\ mv.—
uir) un hiiioi\ een list, waarvan men gebruik

maakt.

(Ui(uii(in\ t&i{Lii(iq\
a 00

zva. oji (un n (ia 2 \ (Eiuiiijuazw

„„ ° o o O
ojia_nrjiaz\K~$.; ;Eiojn<rjoaz\~!s., (ei (ld un wifisK., tets,

zooals de waarheid of het regt van iets , betwijfe-

len , niet geloovig aannemen : iemand wantrouwen

;

niet gelooven dat iemand het regt , of dat hij ge-

lijk, heeft , iemand ongelijk geven (zva. 11 runzni ui on

>l^,?), en zva. ij iuv z 11 iei asn om \ en orj ojii z ^n rj in

(^(Kn uii ^11 ij kik iets of iemand niet gehoorzaam

eerbiedigen. — ajKEiajr.riaxiz\ betwijfeling; wan-

trouwen; betwijfelbaar.

(Ci u 11 (ia $\ of 0Ü1 r> 111 ia ?p en ij 0.1,1a ?\ Ar. £doli>

KX. nut, voordeel (vrg. (uniKiizri iui^\). ijunzna

UI 11 U 11 ICI j \ 0577 (KI ^1 IJ tLfn KI { \ C r
)l Uil (KI ^1 (Ui «1 (Lil

(uij\ onnut, nutteloos. — ,ui 77 (un ia$ajii\ nutten,

bevoordeelen, iemand nut doen.

.-. o
li ii lii ui > \ zie tui (un ia ^ w

o . 7 .. o
(ui uu 77 (ia z hi/j \ zie bij x/n un \\

-, O O o a
(UKuri (un/j\ 1. KW. zva. (LH(uj?\ (uioji.kijj\ oji oji asii

n

en untuiiuihjs •— 2. KX. een krom hakmes om de

stengels van den arenbloesem af te snijden tot het

aftappen van lëgèn. — (ei (lii iain\ distilleren, over-

halen; iets distilleren, bv. sandelhout tot welrie-

kende olie. — (ei (uu asii (ki fj\ het gedistilleerde; en

ingrediënten om tot welriekende oliën gedistilleerd

te worden. — oji ei UU 05)1 (Kil distilleermach me.

rui ojti 05njj\ kx. bitter van smaak (vrg. qho5ik); fg.

iels bitter vinden, voor een tegenzin in iets hebben

(vrg. (np^v). (utum .

f
.

ben in het geven aan de armen.

o . , .. o
zva. iiuiew^ zie bij oj)05nji\

o_ii j (un (kijj\ (Ei
rj

ojïi 0^.1 ^i\ enz., zie bij Ojii rj o.n iki /j\

oji )j,lii?(ki,j\K. en KD., zie bij iWiO\ ojivja_nfi\ ojiük

mn/t en (uiuk^s

om ij om oji (hijj\ zie bij rjojnzoji^

oji rj un z oji (Ki/j\ zie bij ij Ojii z t_7 ^ nn

O • 7 ••

Oji un rj ui z ki i \ zie o ij 0.11 iui w

o o
0J10j111U1J\ KW. ZVa. rn Ojll Z ITlll (Llip 0JI0JÏ10

kx. schaarschte, duurte, van

lii rj 05)i n ui ^ \ een tegenzin heb-

O

al van padi; schaarschte ran padi hebben (vrg. iui

o
il 1

Da D o .

naojixn iHijj \ .707 7^77 ^^7 fj
en o. 1 1 a hn 1 7. 7? 7 )

.

ajiojiifruyi^-KTiï. zva. o^n ni\ en ononw \ iui ril ici an ~ji

O o .

amouii ihiioxiM'ojniuijj\ spr.

oji ij o.in iui j \ ongebr.; oji ij o.ri z rui on n\ voorwendsel

a„
(vrg. ij ojii z nrj xni rui (Kin \ ojii (EjI ~jj, un (hnjj \ trui rj (ki (ki

/j

en o/n oji oxi an/j).

(rj(Uirjomcrujj\ kx. een melktand of melktanden ver-
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liezen en wisselen, van een beest; de tanden ver-

liezen door ouderdom , van een mensch {vrg. ui ui

aaiji\ misa^jiaJiji en aj(um<in^n-jiz\).

ajnunaui\K$. nut {eig. hetzelfde als ui ara \ Skr.pha-

la, vrucht, eigentlijk en figuurlijk. Vrg. oji iq aam

rnaui^\ en ajiunan ^\). — uiunarui ki\ nuttig {vrg.

CEil 71 OOI 2 71 TUI ^ un \ ).

ui7iunaui\Kis. het geacht worden van iets of iemand;

het zich aan iets gelegen laten zijn; belangstelling

, o
{vrg. uiuinui aji(uiaui\). e? <r? un iui iets

achten, aan iets , zooals een vermaning , zich gele-

gen laten liggen; iemand achten, in iemand belang-

stellen {vrg. (o nri as: (pi ).

(U nq (un? ri rui $ \ zva. oji ri aai i nn rui ? \

o a 7 ,. o o
uiun iui\ verkorting van un oji un oji w

oji rimm oji ri ihm \ C/iin. kn. een geldtasch, die de

Chinezen op zijde onder hun buis aan een band

hebben hangen; een tabakstasck, die aan een Chi-

nesche pijp hangt; ook een zak die op zijde aan

den gordel hangt voor tabak, pijp en dergelijke

,

tabakszak.

uiun [jaaaaji of uiajüiKiaajj {pdjoenan), kn. een

schommel ; en wiegend of wiegen , zich op en neer

wiegend of wiegen, zooals van een boomtak {van

unajuiaaji).

oji unrj a-jiji \ kw. zva. oji rt urn CUIJIS

(uiiun (si/i\ kn. iets of iemand goed kennen; goed ver-

stand of begrip van iets hebben {Ar. .^ ,
p ha-

ham, het verstaan, verstand).
f*>

ri un 2 ui aaji\ zie bij ti urn uijj\"' rPo O
tui run un aan

Q C) .O
UlUnUll (KIJIKK. , Zie UIUnr/U12\\

O -
(ui(L(n\ KW. zva. am ruaai/j\ mui-~i\ en omruil KN.

naam van den veertienden zoon van Watoe-goe-

noeng , en van d,e zestiende woekoe.

o. O Q« o
(uiiun\ KW. zva. amap\ en uniui^w kn. naam van

den tweeden dag van een pasarweek.

'Tuiun\ kw. zva. asimiaain en uiamw —
kw. zva. aai un ti aainw kn. verdoold, verdoold van

verstand, een scheldwoord.

ui (uh\ of ui cui kn.; uiun\ of ^loJjy aan iemand of

iets alleen genoeg hebben; en zoo ook (Biiziuiiw en

iets voor lief nemen, met zich tevreden stellen

of vergenoegen {vrg. <èp* Een ander zie bij iujajj\).

— (Hnaji (ui\ zich vergenoegen met iets. — ui oo
aaji^ iets daar men zich mee vergenoegt of des

noods vergenoegen kan; bij gebrek aan beter, des

noods {vrg. ii.ru ?kji\ en uiiuii^unaajj). ui un aai ~jj

(o, ui aa n\ van dien aard dat men zich ligt verge-

noegt, iets ligt maar voor lief neemt.

ri ui 2 uii \ ongebr.; aai <n un rut ^ ui ? uh\ Ml. kn. een

soort van katéla op hoogen stam met lange eetbare

wortels, door de Hollanders ingevoerd , ook aai

Tfi mi (rei Ti uz [xrniduiji genoemd {verb. van aaiaiun

aUlOl 0J12Un Kljl).

ui doji of (tnuiaan\ verk. van iüncsji ^iaan\ kn. klaar

zijn met iets, daar men, door er over te peinzen,

naar gezocht heeft, un un üi ui ui aan\ aai rui un <&i~jj

C
(ki ~/n ui aan\ ik heb het gevonden! nu ben ik er!

{In de vorste?ilanden zegt men in denzelfden zin:

ajn (Kii ui cui sn ui ~_,7 anti )

.

ui aan \ 1. k. van ui\ L, en in zamenstelling een

woordje om Krama-woorden te vormen, zooals x,i

van un ui\ en ui.1.100,1 van &ow m de&"" IW
spreektaal ook wel verkorting van uiuiaan\ — 2.

(mpoen) Md., zie bij uiuin\

O
71 maan of un 71 uiaan\ Holl. kn. pen, schrijfpen.

ij ui 71 on ui fi\ pennemes. — ui 71 ui aaji\ de pen

hanteren, rjum^n iti uii vnn ri un 2 nn ui 71 ui aa n\ spr.

— ui<nui(Ki\ iets opschrijven, opteekenen.

(nui2aoji\ 1. KN. naam van den derden dag van een

pasarweek. 2. kw. maar, echter. 3. <Yiui2anji of ui

anj)\ Holl. kn. pond, voor het Hoïlandsche pond.

un ki 71 ui 2 aap \ KW. zva. 7iui2aari\ 2. T
71 aa -~i

2

mi aau kn. bij ponden, bij het pond. riuiz

o
rn na ^1 2 pi m mi \N

.
, 71 ui2riaa ^1? ki ki ki 11 aau zva.

(Kii 1 ui mi aa Ti ki w

uiaa\ KN. 1. verkorting van \uiaa\ in den zin van

\uïz.iaa\ juist, duidelijk; bv. uiaauiKiiajiaaw —
(2. voorspelling, voorzegging; voorzeggen. G.). ui

o • 7 ..

aani<m\ en uioanioms zie bij uuikiw

uKKi^ kn. witte vlekken op den huid, zooals liktee-

kens of zvjeren.

aji(Ki?\ KW. Ml. zva. Knunaaiji en ununaaij\ — ui

o O O o O
aa <? un \ kw. KN. zva. ui un un w — w ui aa q \ KN

oO OO OO
van

Dr een

ui ki \kn. de draden van de schering {axi on ui kiji)

een weefsel. — (&iaa\ de draden spannen

weefsel, de schering leggen.— ui 11 ki aan of ui <n ki

aaji\ het werktuig om de schering op het weefgetouw

te spannen. {Een ander ui 11 Kraojp zie bij(CriKi\).
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li Ln li m i en i>->

O o O
(L 1 (Ml \ KW . Z Va . Kl K 7 M w

a. 7 jg KW. zva. n tui 77 l-v \ ?j *. ; iw ?\ ki isn l i m ?

171 hll-^lhlW

l/m- of li ïi ki k\v. zva. uiü{\ {volgens G. on-

derscheiden , uitgezonderd • kh ki y\ of aai tui rj m \

onderscheiden, uitgezonderd worden), vikktj hu ki

K)\ of vu Kii kii Ki n ki ki. van kii ii ruii(Ki~m ii rui

§°yr
o a o
Kl 11 M\ Zie LI KI ,

mm\ kw. zva. üM.r,\ — E/£7 N zva - s1i¥lV {vol-

gens G. veranderen).

ii li iji \ en ii li hi ii li i.r zie bij n kh mw

i~ihi{\ N.j tt?<Bt~Ji*rT\ K., pijl 3 schicht, tui&q?cmipi\

vuurpijl. — Ei m
<f

u? c?7» e>~- Jw eeu pijl afschie-

ten; op of naar iemand of iels met een pijl schie-

ten. eieiki^\ (Lm<cm(&i-~,TTÏ\ met pijl en boog

El hl > Lil 11

schieten. — &i(Ki?<un\ kukih ei -Jinn i~i\ rnv

droog {zonder olie) in te bakken of te braden ; ook

om er het vuur meê toe te dekken {van ui(ci-ton\

zie bij k)ki\); {volgens G. een rooster).

kikiviii\ zie lij (Kl KljK\d
c9 o

van izi m

lii i ni ei ~,i n i li hu m ;\ met tets,

zooals eenpijl, schieten. op iemand of iets. — ki

eiki?\ li vm ei -i tï\ het schieten met een pijl;

en boogschutter. — ki m > l n m »\ l< Ei^mi ai cM^\

zamen met pijl en boog schieten; met een auder of

malkander om het best met pijl en boog schieten,

als icedstrijd. kii.i > kuki i of ui<uian%tuntmn\ kx.

de plaats van waar, of de rigting waarin, men

schieten moet; de juiste plaats of ligging van iets.

lim^kv. zva. 9ji<ki\ vikik en ifhihiiiw kx. ge- .

heel afgedaan , van een werk {vrg. ki ki w Beide

zullen wel hetzelfde zijn als ki ki\ waarvan het

gewone ojh&i~a ki\). — c/£2^ KW - »»«. {majuKpj^

en £:i kiiw — ei ki] kii ii hii\ kx. iets geheel afma-

ken ; 00k ZVa. ,K111 Kl hll ^ll 11 hll \ of Kl Kil Tl il hll \

{zva. i:in ei ^i hi hii ^n ii m?n ). — ki ei kï^\ KW. zva.

9JI[m Kl hll 1

O 7 .. Q
ki hi kii kii ki i\ zie bij hi x,ii xni n\

Kirihihip zie bij Kiihi-' en bij ktkiw

(ki rn ki 2hni\ zie b ij nasmana\

ki ki hi hn i\ kx. bult, kleine verhevenheid van den

grond, klein heuveltje {vrg. Ljhihiii). mi asritui on

iKihiij overal met bulten, zie bij >o?o^;>7j\ — <£?

itnanacnjiy bulterig, van den grond, ook zvel van

iets anders, zooals de schouders van een last-

drager.

Monm Kihii\ kx. een oude pan of stuk van een pan

of pot, om er iets {zooals koffieboonen of djagoeng)
\

iKipiap\ zva. (Kihnj)hri\ zie bij ki~ki s

3^ï
. , .

." a
*-> 'J i2 M _b« ki i \ zie bij 3£u ki i

ki m izi ap ki i kx. een mismaakt lichaam,

mjl\ G.

OCY ,.. ~)G
Li ki zie Olj Lil hl\\

ki m\ kx. ; vo 777 li hi\ met kurkema (7.^7 m) en ko-

kosmelk in een dandang gekookte rijst, gew. voor

een offerhande. — eikjii^ voor iemand of voor

een gelegenheid, zulke rijst geven als offermaal.

'L'^ 1UÜ/ (v i-lM-UMM.OJ.) EI. »«W 7X7.-777 j\ (KT)

rn ? \ of ikï 111 s\ {eig. pass. van Einihii
;
i\ zoodat

het eig. beteekent omgeven zijn van zijn dienend

personeel), immummu m kli 1.11 ikk bij mrj aan

huis komen, .ki kii ni ki f,m hiin\ iemand aan zijn

huis noodigen , bij zich aan huis verzoeken. — -ej

o o . ,.. .
/M">iM7\ en (Kihinihiihii\ zie bij ixihi.k\

Q . O
Kl hl Kl hll j\ Zie KKKini hll 1 ,

li hi 11 kii
j

zie bij h]~>iKii,i\

o / • 7 ••

0J1 Hl Vil Kil M ) Zie bij Kl Kil Wljj\

tiijhiir kx. een klomp of groote handvol van ge-

kookte rijst of iets dergelijks {grooter dan hu li

iLn). ju 777 ki ki hi M7 1 zulk een klomp rijst, m
")

in ki hi hiij, gekookte rijst in klompen, ieder los-

jes in een blad gewikkeld en zoo te koop gebracht.

?7 li ij hi hii i kx.; 77 e7 77mm??\ op iets , bv . eenbooïii

of muur , met handen en voeten klimmen of klau-

teren; bij iets, zooals een ladder, opklimmen; over

iets, zooals een muur, heen klimmen, ki ei 11 ki

en kii ?7 m M7 7 \ al hooger en hooger klimmen, /è?

oj Eiijpihvp klimmen, klauteren, in het algemeen.

— ij e?77M7,tj\ mv., en iets beklimmen, op o/over

klimmen. — ki 11 ei 11 m m?,)\ het klimmen of klau-

teren. Ij Kl 1] hl hll M
f

\ Of Kl 77 Kl 11 hl hll hnn \

iets daar men op of bij opklimt of klautert. 77 7.7

rihiiihii-^iiihihiihii' bij op te klimmen. — (ki

77 bïot m hii hii \ voorwerp dat men beklimt of daar

men bij opklimt.

Q Q O m - -7 7 O O Q „ Q O
cKihrihii\ Ijeribonscli voor KiKihii\ of tuianafnw

a 00 q . 7 .. T
kj hitm\ .UMM7\ en t_7m.m7\ zie bij hii\ 1.

rtjj/MMjxKX. ondergeschikte ambtenaar van een hoofd-

ambtenaar , zooals de panèwoe's en de andere man-
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OJI Of) (K)l (KV OUIIj \ oiojizoq (Kan

tris van een Kliwon {waarsch. van o^<ia<n\ zoodat

het eig. beteekent, wat tot bloem verstrekt of wat

gelijk een bloem is, daar die mantris den luister-

rijken stoet uitmaken van den hoofdambtenaar.

Vrg. nnoj)?onoJ)Z ,r~n(Hiji).

(ui (haiKïirun iTLij)\ zie Dij (Knarn ox,ifj\

O • ... C^
ajionon chii asn/j \ zie bij on om kd asn/j >

o • 7 .. o
ajio<iKn^j)\ zie bii (j^-wtj-c*w'M

zie oji tin hii t:i hi
VA"

en als

OJj\
(hn.KÏ) OJI (KIfj\

C O
(U)(fii(Lajj\ kw. en K. ongeveer zva. ajijosnaj)

wat moo ijer woord voor oji<najri\ best, deugzaam,

CC
bijzonder goed; best in orde; bet is best. - - &ipl

cc o
ast\ ongeveer zva. asm <n mn (pi w —
ongeveer zva. asm on run ar>i ~t? hij ona\

{£,i(HT(iriiK-n (Hinx

CC
(Kil OJI (Hl 0X1

(Hifj\ zva. ikh ojij asn (Ei (hijj\

(U!Hi(ian>i,KT/i\ zie bij ckkiow

C 7
..

dji},i(iat)\ zie bii (KQftqnw

CC CC
oji (til asn n\ oji <ki asn n\

cc
~T(K1a

zie ben.

cc
(SI (Hl 0S)1 OTj (Hl) >

C C^ CC
zie bij ajnojiasiijj\ —- ajiiKiasiijj en (Eioaasnjj\

C C O
aj) rrj(Hia5ïin\ tsi n (Ki asii o\ (ei on on asn on (hii \ enz., zie om

(Hiasiin\ — oji on on asn n en (ËJion(Kiosnij\ zie ben.

aj)<Hiasï)\ en (Ei(Kiasrj\ Ml. KN., ce/i (hnon asn z o^in\ kd.,

wasscber, bleeker, zva. ojiiehojj^w en asn aai iei on

. CC, o
osy)\ zva. 0Kni(Eiojj^\ {vrg. (Ei aui (hg aan) . a^iisvrn

arnJLi(Kiosn\ oji^ninn^ionn osnzo^ijj ; waschfabriek.

aj)mani\ ook wel cüi (hi asli $ \ KN. speld; ook speld in

het haar tot sierraad (Port. alfin et e of al-

fenete).

C o a . C o a
oji (hi ton ^ \ zie oji (hi asn w

oji (hi asn (vi \ zie bij asnoj)\\

(u<Hi!Kyi\KN. beet, zooals door de zon of door vuur;

bitte; warm (in hooger graad dan ajn tui asn fi) ; beet

voor het gevoel bij aanraking, of ook inwendig

door verhitting , verbit; heet door ontsteking , ont-

stoken; beet, verhittend, bv. van een geneesmid-

del; gloeijend van het hart door hevige drift; zon-

nebitte, zonnewarmte door zonneschijn; fig. heil-

loos, onbeil aanbrengend of meebrengend , van een

mensch of van iets, zooals een paard, dat iemand

bezit. auini oji on oj)jj of oui ni dj) ojkki ojijj \ koorts

,

als een ziekte (vrg. (kyickji pionn). oji.kiojioj)jj\

koorts, van gewone afloopende koorts, ook als ziek-

te. (ur^ji^aji(H)(u)ji\ beillooze grond, daar niets goed

op groeijen wil. oiomia<Ji^(U(Kroj)ji\ wordt gezegd

van een eenig overgebleven kind, waarvan al de

broertjes of zusjes gestorven zijn, ook van een op-

genomen wees, die onheil aanbrengt in huis. ojkhi

9Ji~7iosn\ nijdig, afgunstig, van iemand die eenan-

ders geluk niet velen kan (vrg. axiKn\ en (nasi

ni\). — oji o^oji ^m on osii aaji\ OjHhnni^) ann of ojkki

rtifc)(Hi(Hi/)\ nijdig, afgunstig, van aard. oj) ariaj)

m

(hiji\ driftig, oploopend, opvliegend (waarsch. verk.

jl).
zjHgM-ntKji^ driftig,van oj)<Ki((KQii

en gew. (ti t&i

7 C o

oploopend, van aard. — (E);Hia^)ji^

o C a
(Ki(Ki)fl\ m (ea ojra^Ji ~m Ooii\ gew. (Ei (Eiihnnji^m asn\

driftig (ongeduldig) maken, bet hart van iemand

als het ware heet maken of opstoken; ook kjitsiaji

mji\ iemand driftig maken (woji ajiaji(Kin\ pass.).

(Ei (kim 'T! on \ zich driftig maken; driftig, van

iemands taal. — (zi-K)M^t.\ iets warmen, verwar-

men , eten opwarmen
; fig. heet worden , de koorts

krijgen; in vuur geraken, koortsachtig worden,

zich heet of driftig maken, bv. in het spel; en zoo

(Kn ojifKiitj) ^Aanji\ nijd; ook

aan de hitte van de zon blootgesteld zijn, van de

bitte van de zon te lijden hebben. Zoo geiu. om oji

!Ki(Kf)^si(Kin<> ook al te heet.

on (üzpi(hj)ji of n M2TOw^\ Holk vonnis, anojwo .

arn il (Ei ~ji, xn il (ki~iz(hi qjiii \ of ru a^ui on (uizontKi, oji

(EiCjiasia-nfj\ een gesebreven vonnis.

aji(Kionaj)(Kifi\ zie bij oji(hi(kijj\

iui!Kia^o(KJ)jj\ zie bij oji(hi(hjiji\

oji ah oji oji $ \ zie bij asn oji w

oji on (Ki aj\ \ zie bij onojnoj)\\

(VKHion iSKK)jj\ kn. benaming van een bijzonder fat-

soen van krissen.

C
i_] (Ki (tx,iji\ zie oji ozikiji\

O
.

*"

oji rKirui asnji\ KW. zva. oji ojmo rmji\ oji ajiruiji\ oji

o o C * C
rnxrmiriniz\ oji(Hinj\ en (Ei (Ki ooi^n % tli q/i ei ei ii-i

'•\co

op w (bloemen in goud gegraveerd. G.).

O • ,..
oji fn trui n ui \ zie bij ox,i n vi \\

oji <Hi (tui oji (Hi /j\ zie bij osiitlj^w

C O o . 7 ..

oji (Hi mi \ en oji!kioji\ zie bij om oji w

Q • 7 ..

oji (Hi oji \ en oji!kioji\ zie bij om oji \\

C j .. C o
oji (fa on oji onji\ zie bij ojiiuiw

o . .......
aji(K)Oji(Kiaj)arijj\ zie bij ojiojiw

oji(Kiok\ zie bij akw

oji(kiojüi\ zie bij oji ajui^

C
oji (ki (Ei >>\ en oji

Co^
(KifEii^un (Hifj\ zie bij oli (ei £ w

aji(Krarn\ KN. gelofte (vrg. arn ojii nuijj en anaxi\); hei-
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ilh ui ijoiis eenlige belofte (vrg. \OJiajiasnn\). — /uii/uitpr

gelofte doen.

(uitnam ak^ zie bij xkw

(uitin/iri)\ zie bij /ki/uhw

H^ °f *™ L/?4 N KW
'
zva" *™ N °f a7" ff™ N (vrd- !Kyi

rh\). (hmtL/itHi9-m(urr}\ zijn bediende, aai mi ah(bviajn\

de strijdenden, aai <ui\<klojim asn/i\ de brief. ,?_/ ah

arn rn na /lui tmn\ de gebroeders.

tn(ui2»h\ KW. zva. oji ah \\

(MtnahtaaisKN. liet ergens vandaan komen van iemand

of iets; de plaats daar iemand vandaan komt (van

TT S C) O O *

(noj}i(H7i\ zie tuiaai\ 11. ). moaajim.aai<&i\ waar

kom je van daan? ajntu w (Lm omturn ahz aai \ waar

komt U vandaan? — (M(nahzoai\ tot ï'^s strekken,

verstrekken, dienen of dienstig zijn (vrg. oiipr

ouui\). — Sihaaian\ iemand iets verstrekken;

aan iets, zooals een verzoele of een belofte, vol-

doen (vrg. cmaniafi\).

o, O a^ O o •
'

7 •• a- O
(uaaajiasn/i en (en<ih.<u)asn\ zie bij oji

m

asnji\

tui ip \ of beter tui cni \ Holl. p a n t j e ,
pannetje.—

<£/? tem \ kn. iets , de hoeveelheid van iets , bepalen ; iets
Oir

*-

tot een bepaald doel bestemmen, afzonderen, ge-

reed houden; een bepaald deel van liet maal afzon-

deren voor den man, zooals de vrouw tegen elke

maaltijd doet, daar de man geiooonlijJc niet met

het overige huisgezin eet. (Een ander zie bij o
tem \). tui tui tui tuicm (M 077*7 mi ei 77 yj \ bij verstrektO ' ch OJ <(J

bun voor vast voedsel en deksel. — /Eirn/cm/hn\

voor iemand of iets een hoeveelheid, zaak ofpersoon

vast stellen, bepalen, bestemmen, aanwijzen, toe-

wijzen of afzonderen, iui ik 1 ajinicm ^7 do*g\ er is al

een dag voor bepaald. — t&irnazmaai ~jnnriaai\ iets

bepalen, voor vast stellen, bestemmen, aanwijzen of

afzonderen voor iemand of iets. — (urna7rnoaji\

iets bepaalds, voor vast gesteld, bepaald aangewe-

zen of bestemd; liet door iemand bepaalde, vastge-

stelde; als iets bepaalds, bepaaldelijk, voor vast,

eigentlijk; bepaald zeker, gewis; karakter, vaste

aard of geaardheid, eigenaardigheid, on ui z tui ncm

ann\ bepaald getal aangewezene of iemand tot zijn

dienst toegewezene personen, o tui ^1 77 077 aan \ Hoogd.

ganz bestimmt. /ui 01 cm oi aa\ bepaald, gewis.

rt?tr777\KN. de bolvormige top van een berg; bolronde

knop van Javaansche muziekinstrumenten , zooals

een gong, daar op geslagen wordt; ook benaming

van een fatsoen van dak, een soort van •ruitEioJi^a.

O
anji, maar korter (vrg. bij /uimmis). rn tutiz ie/i % oji

17777 \ een huis met zulk een dak.
0%

(bil (UI (UlCm y

overal met bulten, bultige puisten of gezwellen.

reizni\ met een bolvormigen top, bulterig, een

bult hebben; oppuilen.

rn tui z cpi \ kw. zva. nui /Ei \ vijf (Skr. pantja). 77 /li

z

tem arui aai \ vijf- en-twintig, rn /ui z tem aa aai \ de vijf

nagels aan de vingers van Wrekodara (Skr. pan-

tj anakha, een dier met vijf teenen of klauwen).

rn /li zam aa asn\ poet. benaming van de Pagëlaran.

rn (U1Z Cin 17,07 "77 >

< 6^
aai aai /ui /ciaan\

rn/ia/ui\ naam van de pees aan den boog voor de

pijl /Lfiri(Kizaji(bii\ die van het haar van Kama-

salah gevlochten was. 177 /ui zem u^ aan \ naam van de

schelptrompet van Kresnd (Skr. P dntj adj any a

,

van Pantja dj ana, eign. van een demon, uit

wiens beenderen die schelp gemaakt zou zijn), rnajiz

tan 7.77 (ei ti \ benaming van de vijf zonen van Droe-

padi bij de vijf Pandawas (Skr. p antj a koe-

mar a, de vijf prinsen), rn tui z /cm rui tli \ hetz., en

eign. van den zoon van Joedistira en Droepadi,

anders genoemd rn(uizxTn/uiiru'i(ui(bii(Ubi\ (Skr.

p antj al dia, de vijf kinderen, en apasn/xxi is een

verb. van het Skr. adwitija, onvergelijkelijk).

rn /ui z 077 7V7? & n \ kn. de leden van het dorpsbestuur

behalven het dorpshoofd (eig. de vijf ouden. Vrg.

nm /ei /bïi.ui\). rn ^,7 1 (cm ulo ojui \ zie oij i/ui /tvi \\ en

andere met rntuiz/cm aanvangende woorden, zie

ben. — rn(M2ccpr\ tot vijf maken, in vijven verdee-

len. (Een ander zie beneden).

(ui(cin^\ kist.; (BKcm %\ iets verhinderen, beletten,

verijdelen; iemand van zijn voornemen afbrengen.

(Een ander zie bij /ui/cm^\). — urn mi ,vni ^ \ ver-

hinderd raken of geraakt.

oji 77 /cm (Hiji \ zie bij tui mn \\

iuirnu~mzrnpi_z\ KN. het opbuilen, bv. van het voor-

hoofd door een stoot. — (Eirn/crnzr)thnz\ opbuilen,

buil hebben of krijgen.

CY
oji(ciii\ kn. de rigting van iets in een regte lijn naar

iets toe, bv. naar het zuide?i , en naar beneden

(vrg. tkii/cm\); de regt naar beneden groeijende

CY
penwortel van een boom (vrg. /rui/i^\); de stamva-

der van een geslacht; linie van afstammiag, bv.

oji zrni /rui /ih\ de mannelijke linie; (ook zva. cui(cm\

40
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o/

(L7.r777\

G.)- ajiKmmnriêaahna^iajnaria^\ precies regt ten zui-
óh

CV , „ O ^
den. — 01.-KTON regt maken. G. — wi .ljrm \ m

een regte lijn met iets komen of loopen.

aji<crn\KK. physionomie of bijzondere uitdrukking van

het gelaat.XX X . - , - /
(Livrn\ (E.i(cm\ en ajiismni kij\ zie onder ciqw

CM. Ch CM ut f

Q(cm\KN. zich uitbreiden; zich propageren, zich oit-
' O
breiden tot een groote familie: verspreid: uitbrei-

ding, fo', fc'tfft kundigheden {vrg. aui(narn\ en Li

(cin\). — tsizm\ uitbreiden , verspreiden. — een

ei. Q>

ccmnir)Kn\ aan iets uitbreiding geven; zijngeslacht

of nakomelingschap propageren; doen voorttelen,

aanfokken, aankweeken. — (Li isin <~>i ki /i\ hetgeen
C/ir *-J '

uitgebreid is; hetgeen voortgeteeld is; een afgeleid

i dsitsm
er ei

uitbreiden.

<üiccm\ KX. uitgeplant, van bijelkander staande plan-

tjes {vrg. <üiicm\). — £iism\ planten uitplanten,

wijder uit elkander zetten om beter te kunnen

groeijen

ander ontvangen fooitje nog een fooitje geven

zich naar alle kanten

insmni\ een bediende bij een vaneen
Cl-

J

m.miDDA kx. gekromd, krom gedraaid, van een

hand of voet, wanneer een hand aan den pols, of

een voet aan het enkel, naar binnen of naar buiten

gedraaid is; met buitenwaarts gebogene knieën;

met zoo gedraaide voeten loopen; ook een scheld-

woord: krompoot.

aji(cm^nasnii\ KX. uitbruisching of opbruisching van
c ti — :

water; het springen van het water van een fon-

tein ; het springen of ontploffen van buskruid {vrg.

(70 "E? T7 ÏS11 7 e/l 7_7 77 7J777? 77^71 ? ISU l). 7_7 7i7) 7_? 7J777 <T7
a\ ^>i t Oir ( - CM

asn n\ overal schitteren door weerkaatsing van licht.—
(Eaicmnoasn/i^ uitbruischen, opbruischen. bruischend

U-i ~< x

uitstroomeu ; ontploffen {vrg. asn -e lasy 77.70?.707).

nji<n<cmrn^nasnji\ kx. straal; stralen, stralen schieten

{vrg. (tl 77 77777 znr>n-)z asn 7).— ,ti n 077 77 m asn n\ schit-

teren, glinsteren, flikkeren, glimmen.

O O
ajirjrsinzyinoz asn,p zva. a_i 77 isiv rj^n ,7.97 i\ maar van

een dikken straal {vrg. 77 oji z 77m 2 .7577 r\ en (uimncmz

rin^z\ lij rnajïZr>n~)?\)
O Oir

ti n asm ?nnn asn n\ zva.

O o» <. o-
\ (E 7 77 7T777 Z .77 T) 2 77 i?5?7 JO 7_ ? .7O 071 <7_7f£7 77 7J777 77 ni OSn /j\

<&)<njnton\ blinken in den maneschijn.

a-7 7:777 ïrii ? \kn. benaming va/n het schrijfteeken w c w

o 7 ..—
• oji 77777 7,-77 ^y-ifc \ £ï£ 02; (ei xsm h-n,p en vrg. (LI

(Ki)(Knn\ 3.

7_? 7:777 una\kx. een blad aan een zijde omgevouwen en

met een pennetje vastgestoken tot een schelpvor-

mig bakje, dat voor een bord dient {vrg. asnwn\).

— ziirmhiip een blad op die wijze vouwen en tot

een schelpvormig bakje maken. — a?i isin hni ki n\

die vorm hebbend, schelpvormig {vag. ((si 77 hii r> p 1

707,7).

ui 7T7?7 70? 7\kw. en Sd. zva. uiojiafnn\

ajiz7n<Kn\ 1. kw. zva. mi uiocitma\> 2. kx. inrit

,

brandstapel, tot het verbranden van lijken {Skr.

pantjaka, van vijf, van vijf gemaakt; en slagveld).

77 7_? ? 077 7,-77 \ ZVa. (LI vm hll\\'ei Oh

77 (LunxmzKri Kin \ zie bij <najn<n<cmz&cnn\ scfawï

77 707 77 L11U Un^ 77 O Tl Iffl ? 70777 Kl_ t nj (U, iq iq OJ o
77 3o\ 5/;r.

Liinnui)\ kn. ; (&txnrn(utn\ op, in o/" tegen iets den

voet zetten o»i 0/3 fe stijgen of te klimmen, bv. op

de sport van een ladder, in een stijgbeugel of te-

gen de dij van iemand ; met één of beide voorpo-

ten tegen iets, zooals een hoogte, opstaan, van een

beest; fig. opklimmen. — ,ïj 077 70 77 7-07 \ iets, een

voet of poot, ergens op, in of tegen zetten, er

mee op of tegenop gaan staan. — mi vm ta kiji\

trede, opstap, drempel; tree van een rijtuig.

.7_7 7 777 70 7\ kx. vast, niet veranderend; voor vast be-

paald, van den prijs van iets; onveranderd op de-

zelfde hoogte blijven, bv. van een ziekte; stil, ef-

fen of vlak worden of geworden , van zee of gol-

ven; er bij blijven; van iemands vjoorden. — (Ei

r7?7 iaji\ iets onveranderd op dezelfde hoogte houden

;

van iets de ^aste, naaste, prijs bepalen; een vast,

stellig woord spreken, zijn woord bevestigen.

ojHTTnaxin of (u 077 asn n kx . ; (Erixxnmn of <en(cmpsnn\

schuins in een punt uitloopend; iets, zooals een

balk, aan het einde schuins afhakken; iets zoo

vouwen, dat het een schuinsche punt heeft, ceixhii

ynsni Lip schuins in een spitse punt uitloopend of

oploopend.

77 (ui z oei asm i (LCij<i\ zva. 77 aji z 11 isni z asnn\

OnOJlZ -7J777 1,7 7^7 N 77 E7 ? ?"777 .7,7 OJI \ Ctl 77 (E 7 ? T777 .7. 77 LSI 7. 1 \

kw. van droefheid weenen {vrg. (un:iciï~i\ en -ritu

<c
cT

r)ltJ>a
^A^'

7_ ) L 777 ,7577 lj\ zie OJI 1717) ,7,7
,]

\

C*l UI CM —'

(uixmnisna\EK. top, hoogste top, zooals

{vrg. ri (li z rn rsm z asn/) en x.i

cl

van een boom

O o
-"

7777mijl). — (Biismasnji\



on tut 1 11 vin i vu 1 \

tot aan den top gaan, tot aan liet toppunt. ^o_n

:tn in.isiii tot Doven in den top klimmen.

11 n/iin c7?7?,bT>^\K.N. slip, het neerhangende einde van

een kleed of doek ; vleugel van een gebouw (vrg.

627

O o
miicm asn9fij en r> nu 2 ii vm \ ). d isn isn n u n n

i>rm?Liï,uii(Li?\ spr.

maji2(cmiui'ri\ kw. zva. <n lh ash na .eiw KN. de kunst

om door toovergebeden een moeijelijke verlossing-

van een vrouw voorspoedig te maken; en om het

opgedroogde zog in de borsten van een vrouw weer

te doen vloeijen; en zva. riajiia^mincLm^n^ —ri eiz

,n?),um\ het zog van een vrouw of van de borsten
CJb

° J

van een vrouvj weer doen vloeijen.

oi vi z vm (O ">i\ zva. ni a_i z vin 11 vi z nr\ \
1 Cl [ f t>'

oi !li z vrm ii v) im \ kw. zva. viLimiw of huilend van

een storm. — 11 eiz vin nn.ir~n\ huilen, van een

storm {vrg. iij{jei vii m j).

(crviii ,ii.i/j\ kn. met één, twee of drie witte pooten of

pootjes van een paard; ook naam van een boom.

ivivin ii^> Ji ïij \ met vier witte pooten of pootjes.

—

tE/iicmaraa\ op iets met den voet of de voeten du-

wend zich opgeven en met een vaart of sprong op-

stijgen; iets met de pooten, door die er op te zet-

ten en weg te vliegen, omverduwen, bv. van een

kip , die zóo overeindstaande porceleinen schotels

omverstoot; afzetten, afsteken van of met een vaar-

tuig , van wal. zetten o/" steken, afvaren, :ei vmm
<mn \ zich van haar man afmaken, van een vrouw,

die haar huwelijk wettig laat ontbinden , door het

geld terug te betalen, icaarmêe zij gekocht is. —
(Li ei -cm ivii\ het van wal steken, het afvaren, au

[0511 oji &i vm ri)\ het geld dat een vrouw te geven

heeft tot ontbinding van haar huwelijk.

O o o Do,,
(Linim-i/i\ kw. zva. .lvvi>\\ — iei vin ivin\ alleen,

afgezonderd van de andere menschen, bv. in een

gezelschap zitten; eenzaam, afgezonderd gelegen

van een huis; alleen op een eenzame plaats wonen

{vrg. vi oi ivi\ ,vm iiivv). >— hu Li vin ivi/j\ alleen

raken of geraakt; verlaten raken; afgelegen, alleen,

in de eenzaamheid.

maji2(nvcmirvin\K8. een uitspringende, vooruitsteken-

de hoek; kaap {vrg. <unak\). — ?? eiz oivm? ivij\

uitspringen, uit een rij uitspringen, met een hoek

uitsteken; ook boven anderen uitsteken; en in op-

stand (niet nr)asn\), van een land.

ui in iu\ en Eivmm\ zie bij ?o ïtiw
< t CA J

1 r> • ,.. o
hui nu ii ruiom n en (EJiacm 11 rui tfnn\ zie bij ui rioru<K7tji\

.Li vm rui K7?j\ EN. opgetrokken, opgeslagen, bv. van

een buis of tii vm im o\ van voren opgeschoven, van

een hoofddoek , zoodat het geheele voorhoofd en

een gedeelte van het haar te zien komt ; met op-

getrokken wenkbrauwen. — ki lui ivi vnoihii \ iets

optrekken, opslaan; den hoefddoek van voren op-

schuiven. — vivm ivihii <hn,]\ de wenkbrauwen ge-
ef '•'.—' ö

durig optrekken, zooals een aap doet; met opge-

trokken wenkbrauwen staan te kijken, bv. uit be-

angstheid.

tuncmautasnji en EiviniLi.vnp zie bij (kjitli asnj}\

Q O . 7 .. O
<ri vi? vm il).vu \ KW. zva. cui oji avi asn \ zieoij laiviasnw

O ^ Q
ii vi ( vm vu hn ? n kw. zva. rhii oji asi an/j en ni ri mui z ann\

doimo. vischhoek; heugel, osnanjuuiazrns heugel-
CA

'o ^ o

suoer. vi vi vi ^ri hi ^ i i:iii \ heugelroede, oji viii t>
CF C»

° Ch
maj)\ zie bij 11 n viw — viviii\ hengelen; visch

met hengelen vangen of zoeken te vangen; fig.

iemands bedoeling of verlangen zoekeu uit te vis-

schen; iemand uitvorschen. — <&ixnrnaz}\ mv., enO
ergens, in een water, heugeleu. — (utazm <m <mji\

pijn, een zeer gevoel, in de keel hebben, zoodat

men moeijelijk slikt ; zeer, zeer doen, van de keel.

xjLvmKX. kreupel; kreupel loopen; van menschen en

leesten. .Liiviviiv en vi vi liii\ benamingen van deO Ch ^ J

oer q„ o .

pasangans ~?j en —i w \ ?i vn i nu xzi isi ,vv ajt (vj Lrm \

spr.

^n vi r/ vm \ zie bij tn x?7 n tem \\

oi Li il vih z \ en ^ £ï ?i roi z \ zie bij -n mn n vih w \ ?i ei

iivmz\ ook: met een oitvnivrnz werken.

vi hi vu p kn. bult tusschen den nek en rug van een

rund; ook bij menschen op dezelfde plaats, of op

O
de schouders bij lastdragers (vrg. £;x!)oi,i)) en.

O v o
cv) iiii mi ivii). vi vi hu ^?7 asn\ spr.

.li m nn] v zie bij . ,vii ni \ en (vi ni w

vi .hi hu ei\ kn. beleefde welkomstgroet; en zva. iu

xu K7j ei\ voor Lmi.Kii ie.i\ trouwen. (Vrg. ook

°
N

i7_J 1V1 hllEl\).

vi .hi mï vi vi i\ ook -wel vi m un vi ini\KN. page, fat-

soenlijk jongmensch, die bij den Vorst, een prins

of aanzienlijk persoon dient voor de eer of in de

hoop op een betrekking , maar die toch ook wel,

even als de mindere bedienden, huiswerk verrigt

(vrg. (EJlcfh ). — .ei m .hii oji chi n of tzviri asn tv) (htji\

40*
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O
CUI On (tl_1 /J\

Ol, Ui

als panakawan dienen, gaan dienen, of zijn dienst

aanbieden; oo^ nederige uitdrukking voor een meis-

je of vrouw van hoogen rang ten huwelijk vragen

(vrg. ^mion\ bij ^^)-
cui on om cm on n en (Eiononicuionn\ zie cui on om 'cui onji\

ajiononi\ zie lij tKj/miw

tui cm \ KW. zva. cuiicuiceji\ en cun om ciji \ of cui cl; /in

cmj) (vrg. cuiarn ).

(um\KN. naam van een plat horretje van bamboe om

de vezels van de geslagen boomwol, door die met

den wijsvinger tegen dat houtje te drukken, uit te

pluizen en uit te rekken , om er wat gelijke rigting aan

cei on \ boomwol met eente geven (vrg. tui mi o^j))-

tui cm kammen (waarop dan cuh ari ny arn <rn\ en /ei

n cui zon volgen); fig.
het hart (verstand) bescha-

ven; (iets nauwkeurig nagaan, uitpluizen. Gr.). —

schaven van het hart (verstand).

Q O O
(ui cm\ K., zie cuncm^

cuicm?\ cei on ^\ en cei on q xm ono\ zie lij cun cm^
oitui an?\ KW. zva. oneen on \ en tui ?? ren \ en dus zva.

tuion?\ (zie lij cLoion^\). cun on tm ~ji on q\ niet an-

ders ; zonder wederga. rui v cm cm ^ \ het lijkt (of

leek) wel; als of; en cun itnij cm on ^\ wel lijken; bv.

runp n tui tm jic op ^TTscttp hij lijkt wel BataraBa-

joe; het is alsof hij Batara Bajoe is. (Eet schijnt

eig. een gelijkheid met (of niettegenstaande) eenig

verschil te beteekenen, gelijk ons alsof en als het

7 7 ° ° S
ware; doch verg. cui cm en ajiarm\). — on cei cm ^\

01 cei cm ? cun on\ iz., zie bij cun on ?\\

tui rj cm z tmji\ KW. zva. cuicuioui^\ tuiarnan(oi\ en cm

oi on z 01 om z oniji (van onaxizonj^ cu7i(qonzonj0. (kn.

1. het vermogen om te zien. 2. gedachte, begeerte,

verlangen. G.).

tu/m\ kn.; cei on \ of ^>on\ iemand alleen het werk

van velen laten doen, hem alleen laten zwoegen,

met vrijlating van anderen. — om /ui on \ er alleen

voor staan, alleen overgebleven, voor een arbeid.

cüicmnis kn. het onrustig, bang of angstig her- en
£~

derwaarts zien; bange onrust van het hart. — cLi

on "ri ui on o of ^ on ^h cui onjis onrustig, bang of

angstig de oogen heen en weer laten gaan.

o . . 7 .. O a .

ojj on ni cm tm/j \ zie bij (ui(mnn\\

cui cm/mriji\ zie lij annm/j\

tuicmihrn\ zva. cuicinrmiw
Ol) II

cuicm/njiji\ kn. gezwollen, opgezwollen, van de oogen,

van wild vleesch in een wond, en van een kemiri

met twee pitten; boven den rand staan, van den

inhoud van een vat; ook naam van den bloem van

de tuinnasnw — (&ióntruio\ gezwollen, opgezwollen

zijn; boven den rand staan.

O
cLKncmru^K^i. het aanvliegen, slaan en kloppen van

vechtende hanen; fig. debat, ajioncmouicuicui\ het

debatteren van pleitenden. cxn nnnui tn on axnjfr i

laten debatteren met zijn tegenpartij. — (Qoion

a-uj^\ zijn tegenpartij aanvliegen. — cEjirionoui\ mv.

•j-fiify
en /E^mouyyzva. Üon rujf en 8ff*p

(uicmoui\ zie omonixiw

O O o
/ui cm /n.i /myi\ kn . het strak, zonder blikken, openstaan

Ovan de oogen, bv. van een doode (vrg. axionorciz

~) * n O O o O O oomn en ajinrn yn\). — cei /m rei /mi n en cuionouiun

onji\ strak , van de oogen . teo asn on on cui on crui .mi on o

\

hij ziet je met strakke oogen aan zonder blikken,

hij blikt of bloost niet.

O o
/Li cm .ïci/mi

O o
cmurvianii

DO o
^o\ tErt(M(ruianin\ enz., zva. cui cm ru emi o\

cuioncsi^\ KW. zva. ockei\ ook in een figuurlijken zin.

o
(uion(Eio\ (Ei cm (eifi\ (Ei m ei\ en cui an tsi cm n\ zie on-

der cin ,-eio\

cuinqcmzcEiri en cei (ti cm

z

cei cm n\ zie onder mxaz(Ein\

cui cm \ KN. ; cei cm \ op iemand of iets de oogen gerigt

houden, iemand of iets in het oog houden; iemand

aanzien, aankijken; iets beschouwen (vrg. cuim\ cei

cm \ /cm cvi \ en cei cvi \).
G)
anc

naar iets rigten, op iets vestigen; iemand de oogen

G)
't doen houden naar iets.

G).

mi (ei tm\ het

kijken, beschouwen, enz. — tui onm tmji\ de afstand

zoover als het gezigt reikt; en iets of iemand daar

men het oog op gevestigd heeft, wat iemand in of

o (^)

op het oog heeft. Zoo ook cui cui cm (vi onji\ (vrg. om

G)
na mi on o), (unm xnanon^Ari xnYi(m\ spr.

tui on \ K. , zie (ui/ui\ en ceioww
01) "V

^ o
cei on \ cei cm tui \

Ol) Ol)

oni cui on cui onjj en cvi cui on ui onn\ zie bij (Ei oui \\

DG)
ajion\ kn. waar iemand het oog op gerigt heeft als

doel, waarnaar hij streeft of wat hij zoekt te be-

reiken (vrg. iuion\ cei on \). — cei on \ op iets als

doel, daar men naar streeft of dat men zoekt te

bereiken, het oog gerigt houden; regt op eenplaats

aanhouden; naar iets streven; op iets al zijn aan-

dacht gevestigd hebben, aan iets onverdeeld zich
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.. , , O . O - a . O (?)
wijden (vrg. (Li(ur\ (Eiiür\ en «aaovj. — (ui(Eian\

het streven, <?#2.

oav-n kn. 1. dunheid in liet midden, bij meerdere

dikte aan de einden, en van niiddellijf, zva. ajicm

O CY
nnyi\ — 2. Ml. kn. zva. km&i\ metalen ceintuur-

(ook band om het lijf, waaraan een sabel gedragen

iet im\ in het midden dun zijn, ookwordt. G.).

door afslijting; zoo dun zijn in het midden, dat

het ligt breekt, zooals van een touio of staaf.

tui fin
\ tMjtnn\ en o«m\CT. zva. tncuns(Eiq\ (waar-

schijnlijk van (unan\ vrg. oji to on mui onjt bij^fig^)-

a
(Li il on \ zie cui on w

I osl, «^

<Li.hi\ I. kn. bepaald en afzonderlijk aangewezen en

toebedeeld; bepaald toebedeelde taak (vrg. (ui(cm\

en (uiiisn?\). — (Eion\ iets, zooals een kamer , af-

zonderen tot afzonderlijk verblijf; de aandeelen

aan een werk afzonderen en bepaald toewijzen;

dingen geregeld schikken , het één hier of hiervoor,

het andere daar of daarvoor; iemand speciaal met

iets belasten, hem als afzonderlijke taak of werk-

zaamheid iets opdragen (vrg. ie/i asn q\). <Enatn(Enan\

het één na het ander afzonderlijk aanwijzen, sor-

teren of toewijzen. — Ma01^^ afdeeling, afzon-

derlijk gedeelte. ajituifinannriièizoJiS een tijdvak, (ui

on on -^i on anji\ elk afzonderlijk.

II. KW. Ml. (li(hi\ of m (Li w \ zva. ascauooni^

— (Ei<rp\ om iets vragen, verzoeken of bidden. —
(£ifinon\ iemand om iels vragen of verzoeken. —

0£iw\ gaan of komencu)(Ei(m\ verzoek.

verzoeken.

(lim\K\v. Ml. zva. in/»«5ï\ deur.

tui 7? an

z

\ kn. proef, monster, staal, van waren of

goederen, bv. ajiori fint xm <rn ojiji\ monster rijst (vrg.

(ri(Kj\2<r)rnz\). — iEinfinzon\ iemand iets laten zien

als proef of om het aan zijn oordeel te onderwer-

o . o
pen. — (Ei rj on zon on oni \ of (Ei n fin z om ~ri oi oni \

iets laten zien als proef of ter beoordeeling van

iemand; van iets een staaltje geven, een proef la-

ten zien; ook van iets, dat men koopen wil, een

staaltje nemen. — tui on :}n z on n\ zva. (uoianzw

en elkander iets meêdeelen en daarover elkanders

oordeel vragen. (Waarschijnlijk is het grondwoord

o a
(Li in

fin z onn\ voor oji on osii z onjt\ van on as» z on n\ en is

cuiononz ontstaan uit (ui il on % on an\ en (Eirionzoni
i, ~m

(nttm\).

'7Ï? N °f H WoyMaj^ eign. van Joedistira in zijn

jeugd, (uw as: (li fin \ naam van een toovergebed, ook

O
" " on s

"

«o.

(Li tin\ en tui ar>\ kn
(I
M

b
ntJ

b
asr

l

om ruin genoemd.

raaid, stijver aangedraaid,

van draad, garen of touw. — (E/^ N °f MSP^
draad garen of touio met de vingers, of ook wel

viet een machine, draaijen, stijver aandraaijen,

zooals men het puntje van een draad garen doet

om het beter door het oog van een naald te kun-

nen krijgen; twijnen (vrg. os)kei^i\ on.Ei^t\ en

'L
/ *s£

N ,£
/ «s?v- — Hlas{ ?l™V s*er^ get

"'aaid
- ga-

ren of touw, dat niet getweernd is; stof of lijn-

waad van sterk gedraaid garen.

oi (u (Ki\ zie (ui on \

oji mm^nk. , zie (mm-, 3.

II.

o

turf fin tHyi\ verk. van

bij asn (Ei r> on on o)

.

o o _
auijnann\ zie (unn\l.

cm mi on on*an7^'? \w9' ^VMIXJI

Z.ÏÏI ^
o O

aji(nanann\ kn. eign. van Nakoela in zijn jeugd; en

naam van een plant, waarvan hel blad als medi-

cijn gebruikt wordt.

o. i n hi z an,i \ zie big tui nfinzw

(ijonaa?^ zie bij ^ mw

oji k;\K]n. geverseerd in iets; bedreven, knap; schran-

der, vernuftig, slim (Lat. versatus eji versutus.

o o
(Uil -KI \ dl (LD (KJl (Kf)fj

)

aCY o
(Eionni\vrg. ii m\

iemand b e draaijen, in den nek zien; iemand wat

wijs willen maken. — ani(Ei(m\ het air aannemen

van knap en bedreven; waanwijs; eigenwijs. — ani

(Lurn ^i (tnj}\ geverseerdheid, knapheid, bedreven-

heid; schranderheid, vernuft.

(Li (tp\ zva. (unfig^ ook naam van- een ruivormig ge-

bak van meel en suiker in een blad. — (Eian\ zie

bij <ur^m\\

iuonnn\ zie bij (unannnw ook (uifinnn\ n,, oji on oji

(kijj\k., middelaar tot verzoening.

(Li y on!hm/j\ kn. nagel, pen, pin, bout, luns, groote

spijker, kram, alles van hout, bamboe of metaal,

daar iets mee vastgestoken of gepend wordt. —
(Eirjonchnijj\ nagelen; iets vastnagelen, met een

pen, enz. , vastzetten, sluiten, enz. — (Eioianam

(nom\ iets tot een pen of nagel ergens inslaan.

tui :tn asn anjj\ zie bij asrj asnn\

O Oom tui on asnj \ zva. imiaoion asnn \
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(U1(Hl(K,l/j\ 1W

W zie (uiasn,asni

zie bij (un asn\ II.

O o
ia^\KN. jonge, nog heel kleine vrucht, van vele

vruchtsoorten (vrg

o - * on *

(UMiaKi^ of tuiféTtru^ \ en (Ei ihi m

mi\

O
enz., zie bij asti

cuirrjChmamjj\ KN.; (Hnajirtonzcmjix gestuit, opgestopt,

bv. een beeïcje door steenen.

a o a* o . o .

oji cm cm \ KW. voor (Lii (isn ani \ (vrq. oji rj ain z\).
ml. v J

f CJ

mi (Ki aji(Hijj\ zie bij (kji(ui
i

ihiji\

aji!Himi\s^. penseel {Skr. toêli, penseel, pk.).

vi (U2war)~ji2(hnthnji\ zie bij r> oji z (hiji\

Q Q
(uinjn\KW. zva. tui isri ci-ji n {vrg. (uir)ayii\). — (Eiorrn\

CJ v v c-y ' ' CJ CJ

iets regt in de hoogte houden of steken , zooals zijn

hand of handen; een pnek of geweer in den arm

houden.

(uinm\ eiq. van den tweeden zoon van Abiasa , den

vaderden Pandawas, ook oji omn on na (ui a-n ip ge-
CJh '

noemd (Skr. Pdndoe).

tui ai <rm \ 1. kw. werk; daad; werkman, kunstenaar

(het wordt verklaard door (uiiki\ encunmicmji\ vrg.

(uicrrnw eiq. werkman, Lat. faber, van (uritrimn\
CxJ

J '
' CxJ

zva. (Lm(ti(Hi\ maken; vrg. jiwt^ii/i/jw pk.). 2. kn.

smid, ijzersmid; smeden, als smid werkzaam zijn.

(eirjam^ iets smeden. — (li <n nrn (in ann . srne-
CxJ

derij. tm (uirimn uw mn mn zai (Hi/j \ ie woning vaneen smid.

schuldig j luinmnz (ui tui\ dubbel armzalig. —

(Liani\ kn. naar iets gelijkend, gelijk als (vrg. tui on \

CxJ C~

orui\ en orn(uui\). mn ajicrmorn ojui\ gelijk zijn als.

—

CJ

(Ejiarti\ of knoEJi<rrn\ zich gelijk maken aan een an-
CxJ Cx)

der, het gelijkend voorkomen aannemen van een

ander , door gelijke kleeding , nagebootste houding

,

manieren, enz.; iets gelijk maken aan iets anders

;

aan iets de gelijkende gedaante geven van iets (vrg.

(E/idj)^); iemand of iets als gelijk beschouwen met

iemand of iets anders, ooi un (Eimn\ de vermomde.J
CxJ

v O O - .. Q O -. ,

oni ceimn (eimn nmti\ of (k,i iei etm ei rm \ de als
Cd CxJ I)

J CJ CJ

V orst vermomde, ooi,rj(im (k,i ^n on on _/n osi oen ui on

mn asn cuui \ als een in de gedaante van een mensch
CxJ

gebeeldhouwde diamant. — uiSimnx het zich
CxJ

gelijkmaken, enz. oji (EicirnoniascnnuiioifEiioai^rnui

(?rw^\ mijn spelen voor visscher.

oji ri nrn z \ n. , oni uïom (ruiq\K., dubbeld , tweemaal (voor

(ui(rj&j)i\ van rn(imz\), bv. rtanziKi uioimnz\ dubbel

CxJ

(ui nrjmn z \ (voor (hu (L/fff? tui i \ ) en gew. uï ui oimn z \

N., (hm (uï,un (tui

^

\ K., tweemaal; ten tweeden; de

(of het) tweede. <kii (ui r/ ain z .77 pi \ nm Stam ,rui ^ twn

(ui(Hin\ ten tweeden. — r&irnarnz\ n., (ei'aai arm ^\

of oTi (uï(Kn.ïuij\ K., verdubbelen, voor de tweede

keer doen, herhalen, hervatten, iemand een twee-

den slag toebrengen. 77 mn z ni (eji ri mn z cm ri coi \ tn

(rjtTnz.Lii (in (uitunnuif (of bij verfc. tiamzèn on ^lam

nut?) (vn(Ei(ïiin\ het zal niet overgedaan behoeven

te worden, het zal ineens goed zijn. (Evrjamzcni

(ntVi(Ki\~N., (ei urn (tui j nn (ei rtin \ spr. ergens tweern aal

over doen of moeten doen. mn uz (ei rj <rtn z mi 77 (ui(iri\

CJ
laat het niet overgedaan behoeven te worden! maak

het in eens goed af! — ie-ioi om
z
pi\ (iï*ni(nji?

i

ajri\

iets verdubbelen, nog eens overdoen, voor de tweede

maal doen; iemand iets herhalen, een tweede beurt

o a„ o Cl
geven. — (ei (riarn z rim -jnonirn\ (ui(hrn(tuiqtuii(im(Hi/]\

iemand iets voor de tweede keer laten doen; voor

iemand of iets nog een beurt vragen. — (uirtmnz
' CJ

onji\K'N. op nieuw gebatikt goed.

tujcrrn\KN.; (^l aV!^ ^e handen op of boven het hoofd

houden, een wijze van hooge eerbiedbeluiging

;

iets, zooals een vorstelijke brief, die een bode ont-

vangt of brengt, tot bewijs van hoogen eerbied bo-

ven het hoofd houden ; iemand of iets ten hoogsten

eerbiedigen; een vorstelijke last allereerbiedigst

volvoeren (vrg. (unanrn\ (crii(Ei%\ cci(ekhi[i en arm

ruil (in,1). (ei erm (ei mn \ iemand, zooals zijn Vorst,

hoog en heilig eeren; iets op den hoogsten prijs

stellen. (irrKuinrrn t (hikuii iehhi/)\ met den hoogsten
(I CJ Cr\Ul °

eerbied ! met het hoogste respect ! (Uwe allergehoor-

zaamste dienaar!) ten (uu mi rui mn \ een naam van
v CJ

Batara Goeroe. — <ui(Eimn\ het houden van de

handen boven het hoofd, ena. ^Tjïï"^ °f ^
out tnmn ihij\ voorwerp van de hoogste vereering, van

een persoon
,
plaats of ander voorwerp , zooals een

oude kris of oude dikke boom ; de plaats in of bij

een dorp of wijk , waar de bewoners heengaan om

hun offers te brengen of offermalen te houden.

(uirnmnz^\ kn. paal, of in den grond gestoken stok,
' CJ

om vaartuigen aan vast te leggen; meerpaal, (ei

mn z

CJ
?
t

\ aan een paal vastgelegd liggen.— isirnarnz^

curi\ een vaartuig vastleggen. J.

<rrn^\ I. KI. van cuioj>$\ en imnrui^ (zie bij (wiq\).
CJ

:l I
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O Q Q O • 7 ..— <&i(rm9tun\ en luiii? ijimiiïiLii ki/i\ KL, zie bij

O Q j, Q Q ,.. O
(jl){\\ en a^imn ^ .lh ki /i of cli ajicmi iclii Kin bij (Li

TT o O o omsw — 11. ajiarm?\ en ajiajiarm?\ KD. van ojioji

O o TTT o
tuin en (ki (Li (ki a<ui\ — 111. kd. van ki (ei i-lij\ en

O o
a i ii n j mi Kii cm ,i van ki ,eiix.ikii ki/iw — IV. kd.

U) 5 Ut co 'i. Ui
O . O

van oji arm arin\ öv. (uioirn^aJi<nji(tnjt\ zva. (Kaanopaxa

iKin\ wisseling van maand, als een maand ten ein-

de is en een andere begint.

ij irn ^\ kist. goede, vertrouwde kennis zijn of worden

met iemand, meer vertrouwd en intiem dan isiki?\

en asn li irn ikzi iKn/i\ — (ei rrn ^ mi 11 un \ iemand m
goede en vertrouwde kennis brengen met iemand.

(n<ui2<narmz^\'EJiï. palnikool, het kroonkart van kokos-

en palmboomeu, ook van pisangstruiken en pan-

den; ook de punt of het week, zoetachtig gedeel-

te van de buitenschil van een jonge kokosnoot (izi

aai\). — (n<EJiitnonmz^ajn\ uit iets de palnikool

snijden; een kokosboom of dergelijke de kroon af-,

kappen.

oji ciin on n\ kx. pandanus, naam van een soort van

aloë , die langs de wegen staat en tot omheining

j- O o . o
dient, tuiarn ki ~.im

i

\ (Lammihnam\ en aJiarnart^A
CJ Cd ^ CJ

iru\ soorten van pandanus, hi mi ri ki z\ of (uiarm1
CxJ f O J

Cx

Ki.iu\ naam van een heestergewas van een voet of

drie hoog, waarvan de eenigzins welriekende bladen
,

fijn gesneden, onder bloemen gemengd worden. (Li

ciiii ki ,-^ni asnn\ naam van een soort van zijden stof.

o • 7 .. o
(Li ri mm

i

ki n\ zie bij (Liiimmw

i j yi .mi ki n\ zie bij Limnw

(Llllll ten.
O *

... K7}a\ KW. ZVa. VI (LI 71 .7777 Kil 1 \ .777 X Cl (of (LI

*j?) (LimnKiif}\ zva. chixcim i^ n tuian1111 hiin\ J.

ojiami K-7?,i\KiSr. zonder iets toe te geven, zonder tixsiiz

(rj^uKi^/}\ van een ruiling; zonder xsii 11 kii 2 m /i

,

o. O .

(kiik.1 ? iLn ki n en tuianajiasnn trouwen. — EimiiKii

anKii\ iets zonder toegift voor iets anders geven.

9Jianm(mnj^\ kx. met de terugkeer van dezelfde tijd;

over , om. rj tm to hii ^ 1 7777 71 tm 2 1x1 in ki ilv kii \ of

(Li crni Kii k\ 1.11 Kii \ vandaag ever acht dagen. ,1/7777

kii pis over acht dagen, of om de acht dagen. Li

O -1 1 .O
arntHii^A!K)\ om de maand, en over een jaar. (Li

.7777 kii ^1 11 7^? 7 ,C77 vi \ over tien dagen , of om de

tien dagen. Li 0777 77 kii -h ? 77 -77 \ eiken avond. £70777

kii^iki\ eiken Zatardag; ook Zaturdag over 8 da-

gen; en een week lang, van Zaturdag tot Zaturdag.

<77 xni ,K7 kii _ 1 77 ?j77 1 \ Woensdag over acht dagen.

O ' -O .0
ei 1111 kii ,?\ ör .^1 mi hu ^1 ki hi .^ een

O 00
77 l~77 (7.J Ji-77 ^ 1 77 r77 2 £ 1 7777 77 WTJ X_l Tl TS112 171 OJI !L1 ~ / / W7J

\

tegen aanstaanden Woensdag over acht dagen. Li

erm atn ~m oji\ om de hoeveelste tijd? — ,ti 1111 nii [j\

1. een ringetje onder om het gevest van een kris. 2.

offerhande

doen van een overledene op .den eersten verjaardag

van zijn overlijden, tinu kii ^.i r/ nni \ hetzelfde op

den tweeden verjaardag (volgens G. elke acht jaar.

Een ander sli <nii kii n zie bij ibiiarmKiin). -^— (EJiorn

hii\ 1. voor een overledene een offerhande doen een

jaar na zijn overlijden. 2. iemand of iets aantreffen

(vrg. ^iijifi\).

ti ri nmnn p 1. x., kii hi il i hi r. k., metalen over-

trek van een krisscheè (nam. van de otiki vaneen

ii ci?hii\). 2. KX. een soort van schildpad, waar-

van de dunne schaal aan de ribben vast zit. —
Kil 7.7 11 1 KI 1 Of (El -IS) Kil hl 111LI n lllllKlJ (Hl/)\ N

CxJ
h^

hi
i

k-, met een metalen overtrek, van een kris.

a . j, o .

LI 7777 hll 1\ KX., <£? ,ZC7 7J7 7Y7 7 Of (LI Hl XC1 17} Klfj\ KL,

schouder, schouders. — hiiiiikiii\ iets op het

schouder dragen; en op het schouder van iemand

met de hand leunend.

11 li 11 1111 hu i\ kx. kort; en laag (vrg. n lh riirn hu i

en ii KJiricim kii /i). ai 1.1 11 mm kv ~n :ko \ karig, van

een aanzienlijke (vrg. ojtkui bij hxjij11\).

7; LI 11 7777 11 Kil \ Of 11 LI 77 7777 hll LI 7,1 1 \ Op Zijn

laagst, voor op zijn minst {vrg. (LiixqrjKi\). amxh

mi^ri(Lirnn}iiKiii\ bijzonder lage soort van pi-

sanstruik , viaarvan stam en vruchten veel op de

amajinnaê: gelijken,

ii 1.1 irimm Kiii kx. verblijf, logies, intrek; ook voor

woning van een gering man en nederige benaming

van iemands eigen woning (vrg. am .rrn amn en kii

(Cj\); ergens zijn thuis hebben; ook afdeeling, hoop,

hoopje of vakje, bij verdeelingen (grondvjoord rinziz

KYin). 01 (LV 2 (Elm (UI l 77 0777 2 KT} fl ^ WOUlUg tot logies
,

bv. van santris bij eenpriesterschool. ah in ij trui ^12

<n ami 2 ki n\ zie bij ash, mi mi /j\ — 77 .-ei 2 rimn? hii p

logeren, inwonen, bij iemand; zitten blijven, niet

toe- of voortstroomen, van water in een ivaterlei-

ding (vrg. <m 77 xzi 2 hui). — 77 e 1 2 ij mii 1 aap bij

iemand logeren. — <?7 e? > ij mn 1 kii 77 ^7? \ iemand lo-

geren; iemand ergens logeren of logies geven. —
(n (u z

-nmm

2

kii Kin of .li ij ei ? ii mn 2 kii ki /j\ plaats

daar men logeert of om te logeren, herberg, tijde-
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lijke verblijfplaats, logeerkamer {vrg. oji iiji rrriruTi

(Hi/i en rui arn ri rui zona), rui n oen i on am z am on on z asm

drianna\ naam van een wijle aan de noordelijke

grens van de hoofdplaats van SoeraJcarta , toaar de

regenten van de Mantja-nagara vroeger hun ver-

blijf hadden, als zij .op de hoofdplaats waren.

(si arn arn ruin\ met een knobbeltje,
O O

(U Cmi (Kil (ThTjp KN

.

CJ

van de heel {een onaangenaam gevoel als van een

knobbeltje in de keel hebben); ook fig. van het

hart, als men een onaangename bejegening niet

O
goed slikken kan {vrg. ruiam arn auin)

O o a
rui rm rmi trui/

CJ ^
arn ruin ) . — rei arn mi ruin \ zva. ;eiam irn aui n \ m aar

van kleiner knobbel of bidt.

ruamarnrt'ijj\ kn. ronde verhevenheid, knobbel, bnlt,

-uu-uw O o o CO
hobbel {vrg. ruiom imirui/i\ rui ari i mi rui n en rui

<
arj

arnji). — reiam Kn-run \ met een bult of bulten,

ruin\ kn. kleine knobbel of bult {vrg. tuiarrt

O Qmet hobbels, knobbelig. i&i arn arnarm arn, trui n\ hob-

heiig.

O
rui nn arn z on arn z ruin en 8.

(BICKnruin en ieiam arn rui n\

OO c
(Uiam asn il \ reiam asn r. \

CJ ^ CJ <Ji
amt O O o

(Eiam asn \

CJ "^

O

") D O

enz., K., zie na oji arn n\ ri oji asnn en as: trui arnji\ Het

wordt ook wel als KI. voor asn rei i^i/j gebruikt.

(uiarnasiin\ kn. aangezuiverd, geheel afbetaald; aan-

zuivering; van een aftebetalene schuld {vrg. rui

(hnojiji). — cei am asn \ een schuld geheel afbetalen,

afdoen, het achterstallige er van aanzuiveren.

m^" wh^ n w#: *t<en'Bii™—-
KI., zie rn(Ui!Knjj\ ai rui asnn en as rui arnn\ Set

wordt ook zvel als KI. voor «sinten en asn rei Kin

gebruikt.

rui arn asn \ KN. iemand die zijn geest bezig houdt met
CJ

geestelijke (niet wereldsche) en bovenzinnelijke za-

ken; geestelijke, leeraar; asceet, kluizenaar {Skr.

patidita); als Tj. Sengk. zeven,

pandiet leven, pandiet zijn. na asoi rui ariam asn\ een

als pandiet geëerde Vorst, am (EiKii^iariamasii\

van aard {van gemoed) als iemand die als pandiet

geëerd wordt. — arn oji op? asn an /j\ de waardigheid

van een pandiet

ojiam aji^\ kn. tot aan den grond of bodem; vlak bij

den grond af {

reiam asn \ ais
GJ

o o

am ruiam asn ann\

C O
,vrg. asnam tuin \ ariam (Kin

n
en uj arm

(MJl)-
— cEJirrmoji^s gelijk bij den grond of bij den

wortel af, gelijk af, bv. afgehakt, afgesneden, af-

geknipt of afgeschoren; iets gelijkaf snijden, sche-

C
ren, enz. — a.i amri^ij~iariii\ gelijk bij den grond

genomen, gesneden of gevonden (bv. van obi, in

tegenstelling van «KtEyionarnzmapji).

uiamojin\ kn. geheel {of alles) op of weg, zoodat er
CJ

. . O
niets of niemand van over is {vrg. ruiam ruif). aa

arm ki a.i vn an/)\ alles opgegeten.— <z i am a^i ^j ?i run \

CJ 6- <Jl L ° °
II GJ l

iets, bv. zijn bezittingen, geheel opmaken {vrg. cm

armcui^Atn«rn\ 2.).

_ CJ (

Cl o. O
oji am ikji rLii\ zva. rui <n arn znrKiz auiji\ \ asn oji arti ajj

aruii\ overal als bulten uitsteken of zich vertoonen.

rui n am zoarKiz auin \ KN
.
; aii ii am ? n oji z rein \ als een

bult of ronde verhevenheid uitsteken of zich ver-

toonen , zooals iets diks onder een kleed of in den

zak {vrg. rLiaaiiru)ri,in\ ajiami arn ruin jen ruiaiamz

riarnzruijj); fig. het hoofd opsteken, de overhand

Ci
njiU ' CJ

hebben. (&iriarni(M(hjiar]arn2inaJizinJia\ met bulten
' Ca

' C, )

en verhevenheden.

(Liamaji\ kn. geslachtsnaam van de (vijf) zonen van
CJ

Pandoe {Skr. Pdntfaioa, van ruiam\); als Tj.

Sengk. vijf; en algemeene benaming van een kris

met vijf bogten of golvingen van het lemmer.

n l ; 2 nam z ruin \ KN. ; on (Ei z naam z ri n.i z aiam z ruin \ zva.

,£? narnznrKiz iwip J. — ipuizaiamz rn.i >hnn\ de

haarwrong met den hoofddoek sluitend omwonden

hebben of dragen , zoodat de vorm van de haar-

wrong te zien is.

ruiam oji \ KN. ; ruiainrui\ kd., in poëzie en oorspronk-
CJ CJ L L

lijk (Eiamaji\ een van alle kanten open, op pila-

ren {zie bij (Kiam\ I.) rustend, gebouw vóór het

huis van Javaansche hoofden en inlandsche groo-

ten, waar mannelijke gasten ontvangen worden {Skr.

manclapa, een open gebouw of hal; gaanderij,

veranda, paviljoen), ruiam oji arn na ri asn z art<n\ de

groote pandapa in de kraton. oji arn rut asn ri as: z\ of

(uiam(uixziajn\ een kleiner, die tot eetzaal dient.
CJ

— (Eiamaji\ zich in een pandapa bevinden of naar

O
een pandapa begeven. — ruiam uim n of ajianm rut

ann\ kn. een bijzondere deftige wijze van gang of

tred, waarmee een staatsdienaar den Vorst nadert,

wanneer deze in zijn pandapa gezeten is, en waar-

bij de handen met opgestoken duimen vóór het lijf

gehouden worden; een statige, wiegelende, half

tandakkende tred van de gandeks, als zij na een

tijgergevecht naar de hokken van de tijgers , die
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afgemaaid moeten worden, gaan om het stroo in

brand te steleen, en dan weer terugtreden; ook

een statige tred van een daarop gedresseerd paard,

waarbij het de voorpooten beurtelings fier optilt en

vooruitbrengt. — ieji arn rui anji\ een arn mi (hiji of <sji

CJ

met zulk een tred
O
(Eiam tui on ri

CJ Jl
o

rui arm (vi\KT)., zie (uamiuiw
CJ CJO O a .

(cimnaji\ en cuicn/rt (ui\K. , zie tui

CJ CJ

(Liajn(Ei/)\ 1. KW. zva. xni arn cein

Cd

ui.

arn (uw

2. kn. een sta-
CJ <st CJ

pel klipsteenen van vier kubieke voeten (misschien

ami(Ejijj\ op zulk een stapel

,
— oji arrn i&km/i\ aau zulke

CJ CJ J*

O
CJ
rn (Bi/j).

zitten. — lEiarm t&i\ mv
CJ CJ

stapels, stapelsgewijze. J.

O
cviarn(Eyj\ kn. bet in of onder den grond zitten, bv.

O
van een paal (vrg. mn imi (en n) ; in binderlaag ver-

scbolen, van krijgsvolk; iemands familiebegraaf-

Y
plaats, eigen grafstede (vrg. (LiKiia:n^n (ni/j\ De

grondvorm is ajicaïji). ten <rnwi ~^i arm ceji n\ in hinder-

laag verscholen krijgsvolk; en in een hinderlaag

O O~ a~m
CJ

onder den grond begraven; krijgsvolk in hinderlaag

zich legeren. )f£iyi\ tets, zooals een schat

,

)

leggen; ook, en dan iei asncKnji en tem rj na aai ~jn

nri(hm\Ki., iemand, of iemands lijk of gebeente , be-

graven, ter aarde bestellen. <&i arn <s? arm (of (htkui,&
CJ 'Y

v J
I

arui\) spr. zijn waren rang verholen houden door zich

als knecht of onderdaan voor te doen, van een

aanzienlijke, (ui in ikyi (uiam .£? n\ ook wel (hiknuoji
CJ c-> '

crm(Ey}\ aardvruchten, (utcei^ (of icrjisi) tuthnam

(sy) \ spr. — ie/1am cei \ ergens iets begraven ; iemand

iets (zooals een niiK^) onder den grond begraven;

ook, en dan ie/i asn (Kn\ KI., ergens iemand of een

lijk begraven. — oji arn iei (hiji\ iets dat onder den

Q
cj a

grond begraven of in hinderlaag verborgen is

jQ
grit^:i(cax(Hi\ begraven schat.

cj atui ajii (Ei (Hl ~/n

tuajiji\ verborgen vergif, naam van een slecht tee-

ken in het haar van paarden; wordt ook gezegd

van een vrouw, waarvan de man gestorven is, ter-

wijl zij zwanger was, en die men niet gaarne tot

vrouw neemt. — tui ieji arm ieji n^ het begraven, enz.

aprrioatzitmp Holl. fondament (vrg. asnthajin en

(IJI(UI\).

f
eq arm am \ KW. zva. (kii <zn <wi \ roer , stuur ; KN. opzigter,

die het stuur of bestuur heeft, bij een werk. (uniKiam

rnarnams het bootsvolk (vrg. ajn(ui(Kn{
r
^i(un\). — cei

qj arm aai pi \ over iets het opzigt en bestuur houden.

djinaaiiidon^KN. de vrucht vandepandan. iuiarncHi~m
' CJ CJ

(IJ) (UI

Q

onarmarn\ spr.

a„ o
tui arn \ ce/> ai n \ iejimn <ua\ tui arn (ei (Hin of tui cui mij (Cl

CJ CJ CJ CJ <J< " CJ

(H~)J)
S zva. aai arn \ ona'jn\ enz.

O o.
- -mn

CJ

CJ W
(uimrh\ kn. soort van soep van fijn gehakt vleesch of

visch. — (ei arn \ pindang koken; iets tot pindang
CJ

bereiden.

(uiar>i\ kn. 1. verk. van irruuiarnw — 2. cuiarn\ of
11 C^h B C\Jh I CJl

J

(Ljriarn\ klein heuveltje, hoop aarde; witte miere-

hoop, hoop van door de witte mieren boven hun

nest opgegraven aarde (van tunqnm-\ en vrg. cii

arniHii/)).
(a/t <Jf '

(Li na arn 2 \ kn. naam van een grof grassoort , dat in

de bosschen groeit.

ori cm 2 na arn z \ KN. ; il (Ei 2 na arn i \ iets of iemand met

één of beide armen omvatten en zoo dragen; zijn

bruid met beide armen om de heupen vatten en

zoo het huis indragen, een plegügheid bij het trou-

wen (vrg. (ui (Ei (hij en xmri ieji 2ti iui z \). na (ei 2 1 ) arn 2

tri (en en rm (nnji\ iemand in één of beide armen pak-

ken en dragen op een wijze die als wat ongemanierd

beschouwd wordt). — na iei 2 na arn 2 (ui \ iemand, of
' ' CJ

zijn vrouw , kind en goederen, naar een nieuw ver-

blijf voeren of afhalen; iemand bij zich in huis

halen. — rn mi 211 arn 2 (cichiji\ wie of wat in den

arm of de armen meegevoerd wordt; ook fig.
— (kq

o
(Kii ^t na (ui 2 na am 2 (in ckiji \ spr.

cuivnai\ KW. zva. asriarn .iri,]\\ KN. benaming van een

militairen rang bij de oude Javanen, na on na im ~ji

(um \ titel van een afstammeling van den Vorst als

hij een militairen rang bekleedt, cukuih (of -una on

(Hi-^i(cm) iHai(ua(uinai£i(uiasri\ eign. van een om zijn

ridderlijke liefdesavonturen beroemden prins, zoon

van den Vorst van Djenggala. — (u> urn (ui um \ zie
SS CFn

bij fhTl (TL1 (Hl\\

nriaji2mn\ en en (Ei 2 tuin \ zie na asn ?.trrm\

na (ui 2 na ism cmn\ kn. zak waarin de medicamentzakjes

te zamen bewaard worden; (oolc een geldzak. G.).

asn (ei si ri (Hii —>i 2 na <cni anji \ spr. benaming van de

tui (cki ^ mn ckiji , wanneer de bruid of bruidegom het

jongste kind is , omdat daarbij een oi(U2<ria^i(Kiji

gevoegd wordt, ikii na asn 2 na am~J) 2 na <um (Hin \ spr.

CY .

<5^

ajirm kn. godspenning, wat men vooruitgeeft tot

onderpand van een overeenkomst , zooals koop of
,. . CY „ a . CY a

verhuring, rui xan 11 run cki kh n of (tukki cui xnn ti jq \
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, , cy , cy o q
de morgenster : en (ui urn 11 (ui 2 ri ni\ of cm um oji «n \

*S cy '.

de avondster (vrg. bij auiah\ II.). — (&ncm\ iets

dat lang is, zooals een lans, vast in den grond

steken of planten (in den grond steken en laten

staan); iets, zooals een afgehouwen hoofd, ergens

,
-i

. o/ o/ o/ .

o]) steken (vrg. cun irm \ en asii i:m » on ccm \

)

; een
G, & ^

cy
godspenning geven bij een overeenkomst. — (Bi(cm

m\ ergens iets in den grond planten; aan iemand

of voor iets tot onderpand een godspenning geven.

cv— ojKuw-ncm^ iets dat vast in den grond gezet of
^

. cy
daar iets opgestoken is , zooals een staak, (ui rnri no ah

cni(tuiji\ vlaggestok (zva. asii (Lviam<ricrm rri\). cch

aai fE}ivmnn(hn^ijnj)(V)rj(Kf)^j}A vaste in den grond

geplante bank.

CV ry
aj\(cm\ zva. cuccmw

aji((cmq\ zie lij \as: ^w

(LyjoTT-nxKW. zva. arnirmnn\ (Skr. pandjara, kooi,

vogelkooi). — (uixwn <kiji\ zva. oji o.rrn ni ann\

urn ai rui 2 arn an/i

aji<cm<Kru\ KN. een smidskneckt; ook een medehelper

Ocm m dj) z ca aajj\

van een (Hirucmw

mi umi asn \ KW
o

y
(ia i&i \

y
cui(ij}\ rn(unzrnxrm en (UI

(hnj)<riï>q\\ (waarsch. van 't Skr. dj o et of djy o et,

licht geven. pk.).

o
(UKUinai asi)2a^i/)\K., zie (ui (cin rui ao n\

(ua ajjn rui/j\ 1. kn. uitstekend; uitsteken, boven ande-

ren uitsteken, zooals bv. de middelste vinger boven

de andere uitsteekt; uitmunten {vrg. ari (ui q (lh \ en

(i2J(H7}(nj)\). 2. n. zva. araaji^\ iruiKn\ k., daarbo-

ven, plus; bv. M(tsr)(Kj)~j}<uir)(rLi^jt.m:\ honderd, en

één daarboven, honderd plus één. (uiihnn^Aui i~m

(tuij)\ kn. volstrekt willen uitsteken , een hoogen

toon voeren, ajjxrrn rui ~ni'asi oji oji aai n\ spr. boven

het gewone peil zich verheffen. — cea mm ruijj\ uit-

stekend boven anderen in rang of stand, ai oji 2 (Er

(urntru)jj\ iemand van rang. — aui (Ki(crn aruin\ uit-

stekend, aai ruim>T7mrnnjitr)(U)\ de alleruitstekendste.

— (E.armiaui\ boven iets uitsteken, iets teboven-

gaan; iemand of anderen overtreffen; uitmunten.

cEaajmara\ n. , (iriarhcci\ K. , boven een hoeveelheid

gaan met er nog wat bij te voegen; op een gedaan

bod nog wat opleggen.

tri(uia^(Uïri2ruiji\ kn. niet geheel rond, van iets dat

rond is, maar aan één kant meer .of min afgeplat.

n^(uiz^(uiii2(ruy)\ zva. on oji aicum 2 orutn\ van iets dat

zie bij as:ax,r

rond is, maar aan één kant een uitstekende bult

heeft.

(uirm trui aaji >N . , cui cum ai asii 2 cuin \ k., rottan, rotting,

waarvan verschillende , met verschillende namen

onderscheidene soorten zijn, bv. tui cum rui aa cm oji n\Do O ' o Q- O o
(utmn rti r> an 2 r) taai2 aai n\ iui mr> rui aa oji \ (Uirrmrci

o o on o o .
(hprui\ cm m~n /u on ^* tui asii n\ mi rrm rui

rf
(Hl ^A.n/i\

O . O o
^

enz. crrmi oji (cm aui imjis een soort van pisang.

a
(ui (cin ra \

o y os
(uir:in(ua,\ zie asn turn rio).\

oji (cm jk ojiji\ KN. een kleine schuit of sloep (vrg. a^i

rui (uji ). [oji (mi tuimm as: ojuj \ een sloep

.

k., zie 8Ji(vi\\ — 2. kn. ronde

schotel, van Chineesch aardewerk, met figuren.

(Pers. phandj an, porseleinen schotel). (ui<urn(Li

lasri- porseleinen schotel, van Japansch porselein

(waarschijnlijk om de figuren of poppen, die er

veelal opstaan). — (e.i^irnn\ (ei mfn mi urn tmji\ tui

(cihxn(Hin\ (iai (ui cchi (ui an n en aji(e/iasrn\ zie bij

mi (uih \ J. kav. Sd.

cui ui) \ (Ei (urn (ui\ (eauii) a:tnn!Kii\ en iuia^ma:ia<i/)\ zie

onder (uïkcitïw

(uiajh\ kn. benaming van de tapih van een vrouw of

meisje, als die zoo hoog omgedaan is , dat het bo-

venste gedeelte tot over de borsten komt en zoo

tevens tot om (taant* verstrekt. Op deze wijze wordt

de tapih gedragen in huis bij het verrigten van de

huislijke bezigheden, bij het baden en te bed, ook,

als bepaald costuum , door het dienend vrouwelijk

personeel aan het hof. — (Bnurhxn\ iemand de ta-

pih tot over de borsten omdoen. — (ui azm cui arui\

zoo gekleed, dat de tapih de borsten bedekt, in dat

costuum.

(uj(uiri\ 1. KW. zva. oo\ (vrg. (uiajih\ 1 .). 2. KN.

een geschenk aanbieden aan een meerdere, als be-

wijs van achting of onderdanigheid (vrg. (ukij](iji\

en (uil anii arn ~/n ?~m arnn ) . (un asn om asn ra crn \ ge -

schenk als huldebewijs.— (Ejirrrh\ iemand voor hoog

of aanzienlijk houden, eerbied betoonen, onderda-

nig zijn; hun ouders in hun ouderdom de kost ge-

ven, van kinders ; ook zoo vol zijn, dat het vocht

bol boven den rand staat. (Eirr)ruEirmh\ met kleine

verhevenheden , zooals met mierehoopen , van een

terrein (vrg. (ivfazrnruy)). — (zaiph(ui\ iets als ge-

schenk tot huidewij s aanbieden aan een meerdere.
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— (L>j,rrm(cr>(HTji\ 1. kw. hoogte, verhevenheid, rui

uin run m icrn rui .yi.p £t;öi. av/ ?t?V) rmi tui (crn \\ — 2. KN.

geschenk aan een' meerdere als huldebewijs.

(vi(hqj)\ KN, zeeschildpad {vrg. rui on armz rrrnji en rcnnui

^yj)- akiKn asn ^i imjj\ een schildpadden kam.

il/? rrnjirm on/j\K., zie bij (kjkuiiw

iu(Hyjroyi\KN.; ceji ihon irnyrnjim^\ met gebogene knie-

en langzaam gaan , uit eerbied voor een meerdere.

rui fqnasn

cu^r)(mjj'Hr)ji\ hetzelfde van velen.

O • t.. O O
rnji en rui on (i-nn asnj\ zie bij runtrcicis)iji\

onruioniionasii^}^. indruksel, deuk; door drukking ge-

kneusd; een indruksel krijgen {vrg. rui <n uu\ asu/i)

.

o O
(En (iaorri (Ei ri trui on aai ~jn z nn n tui on (hon ruiiji\

f . *.. /
iu(hn/i<isn\ zie bil (rj>asri\\

<n tui zni ruin ztiuiji\ kn. een uitspringend of uitstekend

gedeelte aan de buitenkant van iets, bv. een uit-

springende hoek aan de grenzen van een dorp, de

uitstekende stukken van een kozijn, die in den

muur gemetseld worden, een tegeu een muur tot

steun gemetselde beer.

cuihn(cmn\ KN. het nemen van iets van een ander. —
(eji rrcitunji\ iets van een ander nemen of wegnemen,

zva. rm trui tuiji\

mjermMS.^. stamper of stampertje om iets in een mor-

tier fijn te wrijven. — tEiami\ zva. tui tui om n\ ook

zva. (im(^rnT^m(vnrtn/j\

(n ajiznrti\ kn. troep, groep, hoop (van gelijke dingen

bij elkander), kudde,. bende (vrg. tncmzrntrviztuiihrin).

O ,

oji on tui z erm \ een troep , enz. — rni&izarm\ groepe-
' GJ ' Cu

ren; in troepen, groepen, hoopen, kudden of ben-

den verdeelen; iemand bij een troep indeelen, in

een troep opnemen. tn (eiz errn ntj(Eiz erm \ in verschil-

lende, afzonderlijke troepen, enz., verdeelen. ont&iz

eirnamaji\ iemand opnemen onder zijn gemalinnen.

— (uicrmiHyi of cüi cuiamn(m/i\ in een troep of troe-

pen, troepsgewijze ; ook troep, kudde, tui &j> oji -^i

nriiarins een kudde geiten, (ki oji erm ernn een groep.

(u(U(rmrn(Hizrn'-nz\ in twee troepen.

aji<nemi\KN. 1. zva. (uitcrn\\ 2. ruim, opgeruimd, op-

gevrolijkt, van het hart (vrg. mnonrHi\ enonajh<m\).

(EJionctrri\ 1. zva. (Eji<jcrn\ uitbreiden, bv. een'TET

o o
bv. van dikke

soort van gewas door voortteeling. 2. ruim, bv.ruim

zitten, van menschen, en ruim staan, vanplanten.

CY CV
tui erm \ zva. mi tip w

ajicmruHnri en (En errnn<nn\ zie rui rqi run n\

arrjnrnji\ kn. het poezelig dik zijn.

vingers of de borsten van een vrouw (vrg. on cui z

(nornzthrnj)). — ten errn ncnn\ en gew. (Eii arm urn errn

"™^ poezelig (vrg. <uri izi^iKrin). (Ejiarnon^monerrm

<KTy)^ spr.

o o
ruirnarnz wiyi en (E/Tri eirnz mi n\ zie on (uizonemiZ(imn\

(t/i nmi <urin\ kn. een hoogte, bergachtige hoogte, heu-

veltje, lager dan ani(Ejiamn\ grooter dan (L/jermw

ook de top van een berg, zva. rui oji aeiin (vrg. rncviz

on arn z noy, ). — rui iuj mni inin een bergachtige hoogte

in het algemeen, berghoogte. — (ei arm ihrn/j\ gelijk

een heuveltje, zich als een heuveltje verheffen; fig.

van het hart, opzwellen van trotsche blijdschap

(een ander zie bij cunerrnnmj)). (Ei erm (ren errn (rrnn\

zich verheffen, zooals van een bergheuvel, bv. een

arm ren arm run (tvi iisn ceji ~ji w

w tui z w nrii z irmjj\ en ruirncrmz&niji\ en gew. on (Enz

on ciip^ zarïift en rEi on arm z chcnji \ kn. dik, van vle.eschigege-

deelten van het lichaam, on (Eïiri erm z vmji\ ook zva.

on di z on hoi z amn\ van het hart. di on emi z (Hrin\ ook

naam van de hoofdplaats van Bangka : Muntok. noi&ji

rei on arm z hiijj (of on rei z on arm z <N77,i\) de borst van

gevogelte en slagtvee, als dat gedeelte daar hel

dikste vleesch aan zit; borststuk; ook onrEjizonnrnz

hoi fi of on (Ei z on emi i im chiji\ zva. on rui z on arm z (rui rmji\

Q
\ (Eii rrui on imzonipnzon cmi i rai/j \ spr.

Q^cmjtMji en ^onanjr,^ ren on arm ruin en run

n o • -•

(Li on rmnritvi z (hni n \ E.N
.
; (ei on erm z <ri (Vi z (K~ii n\ ineens zien

vertoonen, van een onverwachte ontmoeting ; bv.

(mi on asii z on on arm z on rui z irrr) n \ van een krokodil. —

-

erm rUoncrmzonruiz(ioiji\ iemand of een beest ergens

aantreffen of ontmoeten, waar men het niet gedacht

zou hebben.

(uia~mnuij}\KN. 1. klein bloemknopje. % . (rui rui ruij>\ KI.)

tepel, speen, van een borst (vrg. cuiimoruiji en rui

(nanrnzvuiji). — (En arm ruin\ als een tepeltje; klein

knopje, klein puistje; een klein knopje zijn , van

een bloem; de tepel van een vrouw tusschen de vin-

gers houden en daarmee spelen. (uniuiionmtEiarrri

mjiji\ hij wordt kleinmoedig, het hart krimpt hem

in het lijf. — asiï rui ami rruin\ overal met kleine

knopjes, puistjes of knobbeltjes; in kleine knopjes,

enz., op een kleine afstand van elkander hangen,

zooals pluisknopjes aan franjes.
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oji arn cnuiji\ KN. knobbel (^ry. (ut arn rtij) en (uoaarnt

(run), (ki n asn (Li arn cru n\ een soort van saté in de

vorm van een bolletje, van gehakt vleesch met

klapper, suiker en specerijen. (Liini Liaimiu i\

knobbelneus, neus in de vorra van een knobbel.

Zulk een neus heeft een persoon bij de (otajiJionasm

oi(LJ)\ een bediende, die daarom (Liaminn heet.—
(bn (uart-jru/j zva. asn ajairn irvin\ maar van wat

grooter voorwerpen.

ajinacmit(run\EN. een wat dikke knop, zooals van een

deurslot of wandelstok , en elke ronde knopvormige

dikte of knobbel, zooals een knoop in de punt van

een zakdoek (vrg. ajiamruj) en a^) on arn ton 1071 a-u n).

— (Ejioqarni2(injy)\ als een wat dikke knop zijn, zulk

een knop of knobbel hebben, met wat dikke knop-

pen ergens op of aan zitten. — ast) cur} arri t irLi/j\

overal met knoppen of knobbels.

iu on arn ia irhi\ KN. opgeblazen, overmoedig, van een

jonge of iemand, die veel meer meent of zegt te

kunnen of te wezen, dan hij werkelijk kan of is.

O
xnwaay)<wiadi<ncmi<n(n.i\ opgeblazen en overmoedig.

— tEinarn» ,ru\ zien als oji on arn on <nn gedragen.
< Cd < ' Cd l ° °

oji arn trvi asnn\ kn. omgestrengeld of door elkander ge-

strengeld omgewikkeld, tui asri'cüiam\ arm asn n\ overal
° J °

Cd <->*

verwikkeld en door elkander gestrengeld, zoodat

men het een van het ander niet meer onderschei-

den kan. — cEiaiiiiuasnj\\ zich onistrengelen; door

elkander gestrengeld, gewikkeld of gekronkeld.

O O O
(Li arn on oru ast7jj of oji arn on rvi asnn\ KN. ingedrukt, van

weeke en elastieke voorwerpen, zooals de buik door

inbinding of door vasten, een loat zacht hoofdkus-

sen , daar men met het hoofd op gelegen heeft, de

borsten van een vrouvj door het keurslijf, enz. —
O j, Ci O , . -, , ,

cei arn ti ari asnj) of (Eiainon rru osh^n zoo ingedrukt.

nri (Hiaj)om na ari osnji\ ook van een lastdier, dat

zoo zwaar beladen is dat de rug inzakt.

O O O O -O
(ijl arm n ii.) asnn en (Ei ar)i on an asnfj \ zie aj)am 11 ru asnn

\

(uarmmy of ouiaipiicny KN. wijd opgezet of opgesperd

en stijf starend van de oogen, en met groote, wijd

opgezette oogen, stijf zien of aanzien (van apasrw

ir O O a . O . Ovrg. aj)apaua<nn). (ki iru % (vi arn ajh\ zva. a-nart oei

arn ahojiaj) (Eiaiii ish \\ — o&i arm ajn\ of (ei aiii arh\ de

oogen wijd en stijf zetten, ook van iemand die boos

is; stijf kijken; staren. — Ë?tml,ara\ iemand met
Cd CF

groote oogen stijf in het gezigt zien ; op of naar i

iets staren. — oji arm agrarn a<yi\ met groote oogen

zitten of staan te staren, of ook rond te zien ; elk-

ander aanstaren.

(oarn\ KN. : (enajn^ iets, zooals een touw of koord

,

Cd Cd j >

sterk of strak spannen of aanhalen; poet. zva. cei

arh\ een boog door het aanhalen van de pees stij-

ver spannen tot het afschieten van een pijl.

'

. O - . .. ,(uam\ kn.: (E)arn\ tets spannen, uitspannen, bv.
Cd Cd

i L

lijnwaad om te droogen; iets, zooals leer, door
v

spannen uitrekken; een boog door het aanhalen

van de pees stijver spannen tot liet afschieten van

een pijl; een pijl op de pees van een boog aanha-

len, om die af ie schieten; iemand (staande <?ƒ lig-

gende) met de armen, of ook met de beenen, uit-

spannen aan een hout of bamboe, of aan een kruis-

hout {een tentoonstelling tot schandstraf) ; iemand

kruisigen, als schandelijke doodstraf (vrg. ajionarn\

(F) O - x O • , , .,

CÜ

(B)arn\ en asaasm\). — (ui(&)am\ het uitspannen,
Cd üb-

J
Cd L

enz.; kruisiging. — a^i :ti arn as) aa n\ iets om iemand

met de armen, of ook met de beenen, tot schand-

straf aan vast te binden en uit te spannen; kruis-

hout.

ajiafm\ kn. hard in het oor schreeuwen, zooals tegen

een hardhoorige ; fig. streng bevelen.

1 j arm \ kn knupp el , kno ds (vrg. o^i iei ^ 1 7.ai n ) . aj\ oji

arn\ knuppel in den ruimsten zin van het woord.
LU
— (Enorm \ knuppelen; iemand met een knuppel

, O . O * o
slaan, asyj.ïij.tv ei arn \ spr.. — cEiam(o\ mv. —
(ei ar)i r:i 7i Kn \ iets tot een knuppel, of om te knup-

pelen, gebruiken.

(Liwar)i\ KN.; cE)onarn\ iets , zooals een stuk doek of

zeil, uitspannen in de lengte en in de breedte (vrg.

aLiarn\). (ei on arn <n ooi on otli aai p de oksels spannen,
Cd ' Cd ' '

^J'

door de armen te krommen; een trotsche houding

r\
aannemen. — £i7iafnxn(Nip\ uitgespannen, het

uitgespannene.

on(uionapii\ kn. horrelvoet (ook krom op zijde gebo-

gen, van een vinger of hand. J". (vrg. onrips).

tïicutarn\ kn. met in vakken afwisselende kleuren,
4 Cd

zooals een in vakken met verschillende kleuren ge-

vervjde piekstok (vrg. (KiirCi(Kirrh)\). (to aai on tui tarn \

een sabel, waarvan de schee gedeeltelijk met koper,

zilver of goud omkleed is. ckjksi apin (ui zmn\ een

karwats met zilveren ringen, asn oai on aui t arn \ een

takir, waarvan de randen en hoeken met jonge



n
7_?.?0.?\ C3"

(gele) kokosbladen versierd zijn, in gebruik bij of-

fermdlen en voor presentspijzen. — 77 EM<nn\ iets

zoo versieren, dat liet rnajizarfn wordt.
' O)

ajiith(Kj\ zie bij ifiqw

iinKi\ o. naam van een boom, waarvan de vrucht

zeer onsmakelijk is, maar toch wel gegeten wordt

(vrg. >>^n).

il/w\o. voorspelling, voorzegging, van iets dat ge-

beuren zal; ook geraden, van een raadsel {vrg.

(fc? 11 vi ?,->?
] ) . — ti to\ iets voorspellen, voorzeggen;

iets voorzien, raden of gissen (vrg. ojn(&i(n(un\).—
hi Bt >zi\ het voorspellen; een voorspelling.

ïljojl\ zva. <H7i(h5i\KN. de knop vaneen gong of kënong.

m ui<na<j)\ kx. blind aan één oog, maar met één oog

kunnen zien {vrg. aji<napz\). — viaji'najnmjt\ liet

tn(ui2 3o\ Eoll. kx. potje, klein trekpotje; ook ben.

van zekere van meel gemaakte lekkernij.

O / O *

(i7/iK!)<?\ kw. zva. t?7 ?t_7\ <vin.i\ <ai ïqy xmi\ tv)

n ?7_7 ? \ 77 L-N ? 77 lv") > \ É'/i 07/ E) lij \\

i)?ino. stellig of uitdrukkelijk verbod (vrg. wazp

en wi ojiz <ai\). ,l?ljxt?\ uitdrukkelijk, stellig ver-

bieden. — &ic&iaji$<un\ iemand iets uitdrukkelijk

verbieden. — <&iaji$ajn(niKn\ iets uitdrukkelijk ver-

bieden of laten verbieden aan iemand. — ia iq >

imaon of mi ojioj) imn\ uitdrukkelijk verboden, mi

ojkOJtan^JiojLicnafiji in vorstelijke nawalas zva.

11 l? i ti ii vi i £?\\ en zoo ook v:el u iq ui ii ki^i i e7\n

• O
(U)tn»Jieq\ zie diim^'W

(ti.ia^\ kx. stukken, in stukken, gebroken, zoodat

iets niet meer heel is; ook gespleten, en openge-

barsten; open, van den huid, door verwonding

;

in stukken breken; splijten; spleet; fig. in zijn

deelen of bijzondere punten ontleed, ontwikkeld,

uitgelegd of uiteengezet (vrg. asn 777 77,7 ?\ .?> tsrp oji

ii ia 2 ast) /j\ ajKEJtaaijj en -11\0Jinmn). oji (of xivasn)

(bi ooi %\ kleingeld , kop ergeld. il / ?o ; 1,110:11 xa \ ont-

wikkeling van den geest. — (&ioji%\ iets in stuk-

ken breken, splijten, openbreken; zich breken; zich

openen; opengaan of openbreken, en opengegaan

of opengebroken, bv. van een zweer. — eti ?o q xh \

mv. — <EJtaj>$a.m<n(Hn\ maken dat iets breekt; iets

doen breken; iets, zooals een steenpuist, open
j

doen gaan; iets in zijn bijzondere purten uiteenzet-
;

ten of ontwikkelen. — ojhui ^tunmny een gebroken

stuk; gespleten; breuk, spleet, ajiajiaji^ajnao^ ge-

brokene stukken.

O
\-iaq? kn., zva. »rn<Ea\ (vrg. ^w\).

(utr]()o?i\ en (w«i»oi2^\en. pikken, elkander pikken,

van vechtende vogels (vrg. 001 iq ? \ en <n in ? n 707 1 ^ \ ).

— è??7 7o?^\ of £()|X7?^\ zijn tegenpartij pikken.

— m(qajizq<un\ of &i(q(KM$ajn\ mv.; fig. iemand

door een menigte beleedigende woorden zoeken te

grieven of te wonden.

<?7 viij ia tmji\ zie bij 77 t_7 11 to w

(L 7 77 TO 77 7C7 \ ,75 7 77 90) 77 70) \ dl OJ 77 70) 70) UI OT 707 77 931 \

zich voordoen en spreken alsof men heel wat durft

of aandurft (vrg. iwnnm)fnorvi\).

liKiiai-up kx. opgespalkt, wijd opengehouden, van

de oogen (vrg. (uiapcaaaaijf). — .^iai3.ivj,j\ der
oogen opgespalkt houden. — (uiaSaStruitHyi of 11

ff07ffO)«7X7^\ met opgespalkt gehoudene oogen.

ukwjv kx. »##»& »«» é?<?» £00^ met welriekende bloe-

men en een kleine ronde vrucht, evi ikd .707 !hn\ een

bijzondere soort van patjar. cu in un 1,11 > een soort

van patjar , waarvan de bladen gebruikt worden

om de nagels rood te verwen. <uia<j>a?nan/i(of<nasn2

xu\) een soort van balsamien. (licuiojj isn^\ schroot;

schiethagel; een hagelbui (groote menigte), bv. van

/pijlen (vrg. (Lammis en 7777?? «5»\). — e?707\ de

nagels met !u in im hij rood verwen, t&i-ojmjiasn q\

met uiajiojiasn^ schieten; als hagels in menigte

vallen.

hiia'-n\ verkorting van (uii MKnmw

<uioji<rfnvtm/i\ kx. stinkend vuil slik, zooals van rio-

len of geuten; een poel van stinkend slik (van aQ

J-77 ~ KW. zva. ui vi hn 1)

LI j- O
(LH^aih-ni Of ,7_J(ÏOJ7.-77 7>KX
O

x. naam van een zwarten wa-

tervogel, die visschen eet. M\vqini^iivrn^n\ spr.

tUHgnajtns zie cLiacj-^ii\

(uiaotiai/j^ kx. de vereischte of voorbeschrevene vorm,

houding of beweging ; naar den. eisch , naar de voor-

geschreven regel, volgens de regels van de kunst.

2. 7_?7C7 7,77 7\ gew. oji (ukkh iKnjt\ verordening, voor-

schrift, om zich daarnaar te regelen. 2. L7 7C7 Kilmjl

f)
en ajtro kii ?\ van een vnel (vrg. ,rvi\ I.). .t_7

^ Oicihn^j.v<\ zva. cui cern nm _-A«éc\N \ ru itti dj oji 001

!taijt\ ordonnantiën van den Vorst of van de rege-

ring (vrg. (vncmiunmmi^), aji<ui*j>intHn~m9(&iq\

een eigen huishouding opzetten; van iemand die



638 (ui oo) aaiji\
O
(LI 11 70) Z Oaijl\

getrouwd is. tui tui aaim ojui\ ergens gestationneerd,

in geregelde orde op een post staan, van troepen;

ook van apen die zich in een troep ergens verza-

melen. — e.i oji aaui\ verordenen; iets fatsoeneren,

er de vereischte vorm aan geven; iets ergens in-

passen, inschikken of aanpassen; iets naar den

eisch of met kunst schikken of zetten. — (Eiojiiai\

of (Ei(hj)(nn\ mv., en iemand order of orders geven.

{Zoo ook (êji (Ei(KJ)!hm\); een kokosnoot de harige

schil afdoen. J. — tui (Ei cm aai /i\ het in de vereischte

O

2T
o

o
(UI 00)001

orde schikken, enz. — cui oji aai aan of ojiajiaai aaji\

nieuw aangesteld, van een ambtenaar ; kleine piek,

kinderpiek. mummum (ui(hj)h£i(hnn\ ijzeren punt van

een pijl in de vorm van een klein piekijzer.

1. zie (ui ooi aaijjw — 2. naam van een

borstkwaal , benauwdheid van den adem met pijn

in de borst; en van een soort van bloedzuiger in

bergachtige streken. J. {vrg. auioriq\).

(ui(hJiiK-nn\ KN. bemiddelaar, in handelszaken; zoo

wordt ook genoemd de persoon, die uitgezonden

wordt, om op een bedekte wijze tut te visschen,

of de ouders van een meisje , waarop de keus voor

een zoon gevallen is, genegen zouden zijn het ten

huwelijk te geven. — (ei mt aai ri aai \ iemand aan

een ander koppelen door het aanknoopen van con-

nexie, en zoo een huwelijk tot stand brengen.

ojkui aayi\ kn. het zetten van den voet op den grond {vrg.

asiiajiaaiji); mansvoet, als lengtemaat {vrg. aaia,n\

II.); een soort van vischnet, schepnet met een

CY
korten steel {vrg. qjhei\); ook een mengsel van

zoïct , tamarinde en andere ingrediënten, om ëm-

pal, visch en dendeng in te wrijven en dan te bak-

ken. ai xjii zm.Eiaam (üi oji aaijj\ geen voet terugtre-

den, (ui ttJ) ,wn ~jiM cm /i\ eerste voet, dien men zet.

rhi cm (ui ui aai ^i (ui aan\ pas voor de eerste maal,

Z. 7 O O
bv. ergens komen, mi asn aa aai ^*(ui oji aatji\ spr. —
(eji cui <K~n/i\ ergens of op iets den voet zetten, op of

in iets met den voet stappen of trappen; met een

O t O O a ,
ajiojiaaiji visscnen. (Eiooi.ioi^uuKKioajix voor de

eerste maal den voet ergens zetten, (rui cm iej mi aaiji\

pas voor de eerste maal iets doen. aai oji (ui aaiji\

bij ongeluk in of op iets trappen. — (biaji«ai\ iets

met de voeten afmeten; iets met cüi(uiaaiji inwrij-

ven om daarmee te bakken.

aji(Uiaaiji\ zie (U{0J)aain\
O ^zva.a^a^wnjf

tui Ti ooi z aaia\kn . TP. kapmes, oji ai mi z aai ^aojti \ naam

van het fatsoen van een piek. — (ei ai tui i aaiji\ iets

met een kapmes kappen of doorkappen {vrg. en tui

ai mi z aai n\ (£i^n\ en urn ai mi z aai n).

ajiajiaayi of iuiaciaaij\ kn. blind, van menschen en

beesten, en van een oog {vrg. ai oji ai acn\ (ajasn\ (lti

o x o - o O
thn\ en (kji Thi (un <N7 n ) . — (ekui aai ai aai \ of (Ei (70) aai

77 7,17 \ iemand, of een oog, blind maken j iemand

voor blind houden.

o O o
tui (ui laiji \ zie (ui (ui aaia \

mi flo) <Kyy]^ kn. de top of kruin van een berg {vrg. tui

(tjiaaij\). — (E.imiaaiji\ tot aan den top gaan of

klimmen.

(Uj(U)aain\ kn. de punt, top, spits, tip, het toppunt,

van iets, bv. van een naald, doren, piekijzer ,
pen

of potlood, laars of schoen, vinger, disselboom,

enz.; ook het toppunt van een berg {vrg. miajiaaiji);

ook naam van een boom, waarvan de schors als

medicijn gebruikt wordt, (Li uj oji aaij\ het eerste

begin van iets, bv. van een twist; de eerste, voor-

ste, bv. in een gelid; een voorvechter, die een ge-

vecht begint, cm ai oji ui«ui (uiaaï\ui ni \ aanleiding tot

oorlog geven door de eerste vijandelijkheden te ple-

gen, a^i (tii (La cui (WKrifi\ een oorlogsverklaring. —
(Eiajianifi\ tot aan den top gaan; de uiterste punt

of het toppunt bereiken
;

gelijk de punt of top van

iets, bv. (EiajiKn ^rini\ gelijk doornpuntjes {zoo

fijn van topjes, van vingers). — (E
j|

<K
5J'$?

> me^ ^s

een eerste begin maken, (Eiajiaai (umi\ iemand aan-

leiding tot oorlog geven door het beginnen van

vijandelijkheden.

O , .

ai (ui(maain\'K.~$.; ai (eioji aaiji\ zva. (Ei (ui aaiji\ op Of va

iets met den voet trappen, bv. in vuil of'modder. J'.

oi tui oi (ui z aai n\ kn. een ijzeren hak met een houten

steel, in de vorm van een timmermansdissel , maar

grooter , waarmee de grond schoongemaakt, gespit

en kuilen gegraven worden {vrg. oji (uirui/i

01 TC) Z Kllfj). 77 (El 77 TO) Z 'MTV)'

O

met een oiajioia^zai (Ui oii

.. O
aaui werken. {Een spr. zie bij (unoif&i^JizouLa).

ai tui z ai ooi z aaij]\ oi (Ei z ai (uizaaifi^TX. po'êt. zva. tuiaiojiz

aaijj- (ei ai ojiz aai n\ anders afsnijden, doch alleen

van lijnwaad; en invallen, voor een tijd het vjerk

van een ander opnemen, bv. oi (Ei z ri oji z aai aai aruin\

voor een poos voor een ander een last dragen. ^ tui z

oi (Ei z ai (ui zaayi {of (ti oi (Ei z ai iui z My)) een ergens



O
oji (kd asriji\

metterwoon ingekomen vreemdeling. — 01^121113)2

i,n 71 mi \ een werk of vracht door een ander laten

opnemen. — m tu tri oji zint !hn/i\ voor liet tijdelijk

opnemen van een anders werk. (un,o rj asti ~ji i ai a,T) 2

amaajis het daarvoor verdiende geld. rtajizmtmt

on(KM(tfnar>jj\ tijdelijke inwoner.

mi lui asnjj\ KN. een kleine soort van bloedzuigers (vrg.

rui&gj>\).

(ui floi asn n\ KN
.

; iei a-j) as)iji\ geslaagd in een kwadeprak-

tijk, van een dief of opligter. — uiajiosn (m/j\ wat

als (ui-uiKiimj) bij liet rooken van opium gebruikt

wordt om het genot te verkoogeu; ook naam van

aai (ui(Kj) aai (Kin \ het

cüiOJioJin 639

ïïf

O

een regentschap op Java.

Patjitansche.

(ui (Kst asnj)\ kn. ontbonden, afgescheiden; ontbonden,

afgescheiden worden , van iets dat aan iets anders

verbonden en er mee vereenigd was; ontbonden,

van een verbindtenis ; los geworden, van iets dat

onder verbindtenis lag, zooals een pand (vrg.riajiz

rnijizasiiji). (cm uirian (ui dei asnj)\ de ziel is geschei-

den, hij is dood. (Li «o) api asn \ ontbouden worden

. O O (F) o, , ... . -
en sterven. imo<ji asn <m ontwart (Hri/i\ de titel of

naam van kind wordt ontbonden, hij verliest den

titel van kind. £ji iW) asji aai asnj ^ afspanning van het

trekvee, zva. lïiiKJiiLii^AiViasnj) (zie bij a^ajiasiij).

cuta-zi 'i asmcmn\ zie bij masnimmw — <&iaj) asnn\

iets ergens uit of van losmaken of lostrekken ; iets

ontbinden, ook fig.; een gespan afspannen; zijn

Meeren uittrekken. — <&i(Kaasn\ mv., en met de

dood te worstelen liggen.

(uim asna\ kn. zweep , voermans-zweep (vrg. (ui ,ë? op s ).

— (&iQd)asnj\ zweepen, met de zweep slaan; als een

atiirjiasn\ mv. hl Eioj) un/i\ïl hetzweep zijn. — <&i(Kj)asn\

met de zweep slaan.

rui (Xj) asiyj\ 1. kn. losgemaakt, losgedraaid, ergens van

afgenomen (vrg. or> ajizaia-jizasn/i). 2. Majiasiiji of on

(iö)as)ij)\K.N. bleek, bleek van gelaat (vrg. miajifciji);

(ook de geelzucht. G-.). — csaajiasna^ iets losma-

ken, losdraaijen, van iets afnemen, afstroopen,

aftrekken.

O
(Li (&) asnjt\ zie a_j ui asn i\

(tiajiznrinjizasnji of 01031201 a^i2as)in\ kn. los, niet meer

in zijn verband, losgegaan, uitgetrokken, van iets

dat ergens in vast zat, zooals een spijker en een

kurk van een flesch, of waarin iets vast zat, zoo-

als een schoen aan den voet; uitgetrokken hebben

of de schoenen uittrekken; afgezet, van een hoed

of hoofddoek; uit zijn post gezet, afgezet, van een

ambtenaar; afzetting (vrg. a^iajiasiij en iLaioi asna).

— oi (Ei 201 K3i 2 as)if) of n vin 2 oi oji 2 asnj)\ iets, zooals

een spijker of schoen, uittrekken; iets, zooals een

hoed, afzetten; een ambtenaar afzetten, uit zijn

post zetten; ziju post neerleggen, uit de dienst

;aan, van een ambtenaar.
7

oi oji 2 ai (Kn z asti anjj of 11 aai 2 wi oji

(Ei2Yjij)2asii\ mv.

afgezet,

ontslagen; bv. asn oji asn ai aji2oia3)2asnar)/)\ een ont

slagen regent ; 01131201 oji 2

Ïï/P

is>i(hn(Ei\ een afgezette

lem an g. — l i rt e? ? n >o) i as)ijj\ afzetting.

O /«O 7,7 o
oji (Ujnjiji of iui{*3)(ij)j\ een plat woord voor ojtkkiw

O O •
. o O

\ aai (ei mij ii ikjiz "~n oji (ui uij) \ en an iiamdJi t an mi oji

(k»*^\ spr.

ojia \0Jin\TSJ$: naam van een oude munt, waarschijnlijk

het Holl. pietje, pietjes (een achtste van een

Zeeuwsche rijksdaalder); ook geld in het algemeen

(vrg. a^ajiasnj)). <zi <?.? ^i 031 ojia\ goud en geld. OjKKji

<naji2(naruiz\ looden penningen, zoo groot als een

Rijksdaalder , met een vierkant gat in 't midden,

die tot behoedmiddel aan de goenoengans op de

groote feesten geregen worden, cm on oji iui <k» aJtn\

zulke pietjes maken; en valsche munt maken. —
lii),kii\ als pietjes; en iemand het vleesch in

kleine stukjes van het lichaam snijden, een dood-

straf voor valsche munters in vroeger tijd; thans

nog voor doodstraf in het algemeen (trg.imiajiiuiji).

iei Ki (ui asn ,? \ als gestorte pietjes, voor met fraaije,

fijne krulletjes aan het voorhoofd. — (ei ?oj oji _b*\

o o
zva. a.11 cim ui asn \\

Cdb «*,

0j1 kj)7uijj\k~n. naam van een riviervisch. tui a-3) ruin of

ajiifj)!rLi/j\ kleine wig of keg, bv. om de sluitboo-

men van een buffel- of paardestal vast te zetten,

voegen van timmerwerk in een te doen sluiten , de

hoepels van vaatwerk aan te slaan bij het kuipen,

ook om het hout te klieven (vrg. ojiok\). — oiaj)

auia of (ei (kn (tlij)\ met zulk een wig werken, iets

aanslaan; van iets een wig maken; fig. voor een

oogenblik meehelpen, bijspringen, bij een werk (vrg.

o
(EliljKTLn ergens een wig in-tn (Eil 2 tl 3-3) 2 (KTI /})

.

slaan; en hout kloven, zva.

O
oji KD ruij)\ zie aj)iU)(rLij)\

Oji (Ujaruiji\ kn. een groote hak met half houten half
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ijzeren blad en een wat gekromde houten steel, die

hij het bewerken van den grond tot spade, schop

en schoffel dient, tot onderscheiding van een rncui

v> cui 2 aaiji ook wel eens cui cui\vui tui ixnia genoemd.

— (E* ajirvin- KN. met de patjoel werken, hakken,

den grond omhakken , omwerken of schoonmaken.

<&ia^<nn(En-Ji\ een toempëng met een patjoel door-

hakken, een ceremonie hij de eerste bijeenkomst

van hruid en bruidegom, indien de hruid in graad

van bloedverwantschap ouder is dan de hruidegom.

cea (Kn (nji .^i cum ^(ktji\ een pipisan met een patjoel

doorhakken, een dergelijke ceremonie hij een hu-

welijk van JcleinJcinders van twee gebroeders of ge-

zusters, aai tui (KJirv)ji\ met eeen patjoel geraakt wor-

den. — ieicujvli\ meervoud,

cm (kj) (tli /)\ kn. naam van een kost, gemaakt van ver-

schillende groenten met een bijzondere sambelsaus.

tui cui vui ~ji asn aai n\ pëtjël van aan vezels gescheurd

kippevleesch met een saus van sambel en kokos-

melk, tui tui vui ~m tui vi.armq\ een dergelijke petjel

van visch. aannam -^KU)Vhiji\ een soort van kleine

citroen, gew. limmetje genoemd, tui tui truien trui \

O O
spr. of scheldwoord: stugge vent. — &iajiaruin\

pëtjël of rijst met pëtjël, bereiden; iets, zooals een

kip, tot pëtjël bereiden, ten cm vui aq'arn mn \ spr. <e?

O OO oo
tui trui ~jïi vui \ zva. tui tui vti ~/n trui w — aai cei tui vuij)\

een jonge kip, juist geschikt om er pëtjël van te

maken.

O
cüi on mi vuijj\ KN., v) cuinticxJicnjijisIV. &va. vi tui on cui vuin

O v

" O
(vrg. (ui (nap vuijj). — (fji rn cm amji en <Y)CEiv)(U)Vhi])\

hout kleinhakken. — iei rq aj) tli \ en ontEionaj) itn

mv., en iets kleinhakken of afhakken. — ceivicu)

en en (ei ri ui vui rn aan \ met iets, zooals een

O
petel of bendo , iets klein- of afhakken. — cüivi

vuiaaji\ afgehakt stuk. — tui rn t) vi oji ruin of ai i cui

v>(uivhij)\ met veel inhaksels of kerven, asii oji vi na

(ncui(rutji\ overal met inhaksels of kerven {vrg. \vrn

rnajivuiji).

O
v)ajiv)aj)vuiji\ tn (Eivicui vlijj\ enz., zie cui ri (kji tnjin\

' zva. (H7i(ncrui2cmji^ (Skr.tui cu> (sin en cuiKj) (Ei\ KW.

pastjima).

o . o
0JI(U)(E1\ Zie (UlOJ}(E1/)\

(n (ui

i

(kj) tut -ji aaj\ zie hij (uncui (uijj\

(Uia3i\ kn.; <&i(KJi\ zva. tem oji \\ — t&i cui cci rn aai \ iets

bestemmen voor iets of iemand; een kind bestem-

men om later te trouwen met een kind van een

ander, verlooven. ajiaacuis verloofd om te trouwen

met een meisje, cm aa tui tui tui \ door wederzij dsche

ouders verloofd. — tui tui cm aan \ wat voor iets be-

stemd is; verloofde; verlooving. cinv) tui tui tui tm aaa\

een meisje hebben, dat men voor zich bestemd heeft.

(innncui cuKuicm aa vui ojii \ voor een onheil door het

noodlot bestemd zijn.

rtjï(KJ)"\KN. naam van een teer struikgewas. nsnamaJi~i

tuï\ als patjing (zoo gemakkelijk en ineens) afge-

houwen, bv. de hals of een hand.

cukuÏ\kn. zva. aai(Ksi\ (vrg. ajicuï\); iets stinkends dat

dienen moet om wilde varkens af te weren, of ook

om booze geesten te verdrijven, atj ij asnsnaj)\ spr.

tui<i3)\ kn. de stam van een pinangboom (oji asn on ceji \ ).

tufojicmajis een pinangboom, die licht gele vruch-

ten draagt, a.a\tui vui vui asnjr\ een piuaugboom, waar-

van de vrucht, als die rijp is, een groene schil

heeft. — ceioji\ cuit&icui\ en cui cei oji cm aaji\ KW.

en kd. van cckhi\ ajicuiaa\ en tuiaaiaacmaajix

ajicui\ KN. 1. naam van een boom, een soort van mi

aai aan, en van de vrucht daarvan, die, als ze ge-

droogd is, aarituiaayi genoemd wordt. 2. naam van

een zangwijze. 3. een soort van Spaansche vlieg.

aaivicmi2uicu)\ naam van een roode langwerpige

vliegende tor.

vinjizrnoj)2\ 1. kn. bosje, zooals van rijstplantjes
,

sirihtakjes en gras. 2. k. , zie v> xrm on aai z\\ —
rn (ei 2 ii (ij) i \ iets in een bosje bijeenbinden, ook het

hoofdhaar bossen, in een lang bos bijeenbinden, wat

dan cui aai asn ^ati cui 2 ai tui 2 genoemd wordt. — oiceii

rncu)2!!Gi\ mv. — mi cu) 2 rn oj) 2 tui aoj)\ m een bosje

bijeengebonden; bij bosjes.

cui(iJi[aai(Eiaaji\ zie bij aj){aai,Ei\\

iuiru)(uiru)/)\ kn.; (Ei (ui cu) tui i \ grijnzen, met breed ge-

trokken lippen de tanden laten zien, van pijn, van

kwaadheid, of ook bij het lachen (vrg. uuiiuitijifi).

— (ei (hl cci (ui _b*N tegen iemand grijnzen. — tui cui

(ui(ui^Aaaf)\ al grijnzend; grijnzend lachen.

uui\ tu\ of tui \ ook wel tui geschreven, kn. I. een

voorvoegsel tot vorming van zelfstandige naam-

woorden, een wijziging van het voorvoegsel iui\ pa,

maar altijd met active beteekenis, zooals in nui

(i^n^runji en (tuin asn 2 enn \ (vrg. n_inn\ III.). —
In Sanskritsche woorden, die in hei Javaansch
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zijn overgenomen, zoodis uu)irnni\ en (ouia.7n(ui\

Jieeft /iet die beteeïcenis niet, maar komt het over-

een met de Latijnsche en Fransche voorzetsels pro,

prae of pré.

II. verkorting van ajim\ L, bv. in uuasnnirLiz

O
o<yi (zie bij asnarviy); in poëzie oolc

bv. in (tunoasn\ voor OjI <r>m asn
:

\\

II.

o o
111. kw. zva. oti iie) p ojiafip (U)ni\ en ojiktliw

oji\ zie uuiw

iaj)\ 1. gewone uitspraak van iu> wegens een vol-

gende ctvi\ bv. m i(uihiiilli\ en iaj)npivizrm\\ —
2. verkorting van uuttwittis in uuinihrmxniw

ajt\ kw. zva. cam asn en rui aa iei/j (vrg. uui\ III.).— iu

/ o . . . ,

(u\K.TX. zva-. nopjasriw en naam van een riviervisch.

— (eioji\kn. iets effen of gelijk maken, (hakken,

snijden, schoffelen, strijken; zva. \xnasn.\ Vrg. cui

ajianin en aj) oji rtijj) . — £.ia^im\ mv., en iets,

zooals een boom of haag , scheren, afscheren, ge-

lijkscheren (vrg. (E) (LI

CY .

(ui\ zie iojiw

y\ 1. kw. zva. (fsntKJHuiw

run).

aj)\). — (Lnajjnitn\ (in (ü (hni(ho\ iemand' teleurstel

-

oji \ of ajnM i 1

2. Eoll. kn". veer, zoo-

als van een rijtuig of van een horologe. — ikd tut

nn (hi n of noi rwn (hnn\T$. , arn (ui np non \ k. , teleurge-

steld, in zijn verwachting hedrogen, gefopt (vrg. oji

o O o
30

len, foppen; teleurstellend, aan de verwachting

niet voldoende.

p I. KN. gelijk tegen gelijk, gelijkop,

kamp, kampop; onbeslist, wie het gewonnen heeft;

vereffend, verrekend; vereffening (vrg. (nasn? rui n).

— <ti(Ljni\ iets vereffenen, verrekenen, met iets

anders er tegenover. — an (Li nq rn ooi \ als kamp of

gelijkop beschouwen ; een schuld voor gequiteerd

houden, als gequiteerd beschouweru, kwijtschelden.

— a.jmoon\ of cui asn cü) <n noj)\ zamen quite zijn,

het met elkander vereffend houden.

S
niaj)\KW. zva. ai ooi q^ (Lm oojj\

oncu)i\ of (lv <n (Li

z

\ 1. kn. het dwarshout, waaraan

de draaijende as van een pëdati met touwen gespan-

nen is ; en een houten , met een boog in het midden

ingesneden , boom , dat de wever (of weefster) ach-

ter in den rug heeft, met de asn nru) ni aji z aan de

[Li (i7) mi asn/j verbonden, en waarmee de schering

van het weefsel aangetrokken wordt. •— 2. niajiz\

(L7)r)(Li?\ en ajnrnajiz\ slap, in de leden, van een

mensch door ongesteldheid; ook van trekbeesten.

CV
ajint\ I ook verkort :(ui\ iu\ of aj)\ in zamenslel-

ling met telwoorden, kn. deel, gedeeld, gedeelte;

lv. ajimasn< dr
O

leen ; cuim asn n%r<w het

O
een derde ; en oji ojiderde gedeelte ; óji tui -n asn (tlv

O j. O Ot) om vi iu z ,rnjj of (ui ioji iisnni (rui?. (Nijj\ een derde ge-

aeelte ; (ki
;

aj) mt (tsii[)\ (kv oji <~n (ki om aj) o-r>/}\ een vier-

de:
O

' uu oji asn/ii

O O

O
de gedeelte; aj) aj)nifnniziruioj)^A(hi/j\ een twaalfde

gedeelte; oji ajinia-jiasrjjKn^AoojjK een honderste deel.

rn tui (hi aai \ ) het

beste deel is dit. — o<"n\ iets deelen, en zich dee-

rt? "~n rn cru) zrnnnz\^.,

O o o o . .
aj) ti aj) ^n (uit ooi om ~rn (mi \pf ajioni

len (vrg. taany&i^m&n (E)/)); bv.

f&mifhm (Thiq\K., iets in tweeën deelen ; zich in twee-

ën deelen; in tweeën; ook ieder één van de twee.

o o o r. cy n
(Ei ni asii (np u&iasnmp (Eiasnnrujx of (Biasixwix en

(eim (un cm \ enz. , iels in drieën deelen ; zich in

drieën deelen; in drieën; (zie ook bij ammp). (ei

nn rnm z ru) ojui\ in twaalven deelen. urn tum oim z

irud-ip in twaalven gedeeld, aximm no nrn rui aj)n\

in twaalven gedeeld worden. (EimakKEin of [^(hi

in zessen deelen. ook een zesde uitma-

ken, bv. van het loon bij het padisnijden.

o Om\ (Eim (ei óp (H)j)\ een hoeveelste deel maakt het

uit? (hii <hq art (uin <

"J
deelb

O
aar zijn. — itEiasntnc

asii\ de regenten

:

° '
Vb/j,

(iKnn(isr>/)\ de krijgslieden; cuim (U) otli oqn ctli orn /)\ de

(hn\ van iets een derde nemen, bv. van de opbrengst

voor pacht.

II. aj)ni\Ki$. een voorzetsel vóór benamingen van

standen of rangen , wanneer van een bijzonderen

stand of rang collectief gesproken wordt; eig.,

naar het schijnt, zva. de divisie; bv. (wnaTnim

(u)miEi[(K)\ de mantri's; (unqiajt
Vb7],

' O

geringeren van stand; (utm ri (en t on asn
z
p de spe-

lers. Van zulke benamingen worden sommige ook

als enkelvoud gebruikt. Zoo iu)'~ncni(K.i\ een prin-

ses, en (U)mrrn(ur)\ een hofdame, hofjuffer; ook

voor concubine. Het wordt ook wel gebruikt vóór

andere collective benamingen in tegenstelling tegen

iets anders: bv. cu

m

oji rei om ao n\ de schulden,

in tegenoverstelling van tuim asn asn nutn non \ de

nalatenschap, van een overledene; en omm oji as) ax)

avxhiny de regtbank, in tegenoverstelling van de

gedaagden. aj)iiajn(Ki)ajhrncniz&j)\ de verzoekers.

IIL rtj»To\KK., ook soms aj)m\K. een verouderd

41
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woord van eenïgzins onzekere beteekenis in zamen*

stelling, zooals in (umn (uian\ N. , wn (uiunon/i of

tui^(ui(cnaaji\ K., een twistgeding (proces) hebben.

ajia^ncm^iniajKcnmjis met elkander een regtsge-

ding hebben. Wanneer in het woord nog een r

volgt, dan wordt het (uirnj7\ zooals in mi rui a<n i

w

i\

(ui rui {Mn (&i \ en andere. {Waarschijnlijk is het de

oorspronklijke vorm van icui\ I. ).

IV. 1. kn. verk. van (hrnaji^nw ~— 2. (umi\ of

cui(wn\ met waren rondgaan om te verkoop en, van

een bakoel in goud- en zilverwaren ofjuwelen en

kleedjes {(uicnia). (ui(ui^n\ ook zulk een bakoel.

—

- oCY oCY
KI, van luycrti xn cmjj of (&i na (si na \ een3. (ÜMT1\

toertje of toernée maken, van een Vorst, Prins of

aanzienlijke (vrg. cun rèitun r&?\). — Em\ 1. kn.

naderen, nader treden; meer nabij komen; ergens

verschijnen (vrg. i&inruKrtn). 2. N., imo«)\ K., (in

aj)amn\ Md., kom! komaan! toe! {vrg. mtj^). tzi

m (U) (isii(un(i^rninm(ix.i\ nader aan bet venster tre-
' CxJ

den. omti\ al present, tui on oji ~m z no <eji ni \ niet

mee komen (verschijnen), (in oi cm on (haon arn z n (ui &n

*o? ~rn (hhoi(unz^n(&inn\ waarom kom je niet {in mijn

presentie) als ik je roep? — <n %jn urn ceim tun"<kji rui

r
en tun urn is zooveel als oji tui 3^^ — arn (umn\ en bij

verkorting cuinn , overhellend tot iets, bv. tot drift;

en in zamenstelling met een ander woord, om te

beteekenen, dat iets daar naar toe gaat, daartoe

overhelt, naar die kant gaat en niet naar de ande-

re; bv. arn wil ito ui \ aan de lange kant, wat lang.

tfrriajini(Ki}irL7(Hr)/)\ aan de kleine kant. (irn cumi

o O
(KO (LH <lO Ml ,1777 (Hl

wr
(zicmi(U)\ wat naar de bovenkant

(ui ni (tvj (in % {of (ui^nruirüi^) zestig jaar en wat er

over (of eer er over dan er beneden), iaiauina {of

turnn) (HVfU)\ wat naar de linker kant {bv. zetten),

arn mi t) «77 (ui tui n\ wat naar voren; ook fg. zich wat

veel op den voorgrond stellen, wat te veel één van

de eersten willen zijn, eerzuchtig. cuiitunonarrcunadi^

arncui'~non(U)zonnn\ 's nachts, nog naar de kant van

den avond {wij zeggen: 's avonds, nog al vroeg).

(uinrï(W(Ei~Ji$\ spotachtig; (wn (kji (e>i ^,i ^ tun imn\

spotachtig van aard. (hti (uim azn cm \ wat gelukkig

{bv. in het spel), arn cuini asniuiajin\ wat ongelukkig.

arn (uinn(inrr)(ui\ N., (un mi nncm tui

q

\ en gew. a^n tui

nnonruizfn(inj>\ K., vrij bemiddeld. — ikjntüi'^naai

rncui oini\ hier te veel, daar te weinig; nu te groot,

dan te klein; nooit van pas! — (zi^h\ {voor (&ima3ï\)

in officiële taal zva. (E>inhn\ of ten ahn <utï\\ ook in

deftige spreektaal, doch gewoonlijk alleen als voor-

zetsel, of wel bepaald in den zin van in de na-

bijheid komen van iets. — ottn en /<e.j\tp. en in

poëzie, zva,. smw \(&Tri(ujanjj\ zva. (ea <n iun (ui

a. . O
onjj\ en ue,iirn\ zva. (ei nq mn kti w — arn oji m\ m
arn tui ni n tin

z

? \ ver verwijderd raken, voor uit de

familie raken, van een meisje door het trouwen

met iemand van een andere familie. — ajirnchin\

!ett)(ki\ en (emnarn ^mcnarn\ zie (uiinann\ ben.

V. (ui na\ en i£/ï T7 \ -N. , verkortingen van tui aai

o o q a. - 7
(hh<~n\ en (ETKini\ zva. a^mns en (un(Kj)aaj)\ m de

hoftaal tot jongere bloedverwanten, die eenige

waardigheid bekleeden ; bv. cuii oji (ka nn cun (vateji ~ji (hi

truiiLvi (umn\ Ik heb ontvangen een brief van u. djin

o • v -, . O G)
(iJKui c-n\ uw jongere broeder, (uiojniithcui thn^n\ mijn

Hoogheid.

VI. iuti\kn. van een minder waarde of slechter

soort. (iKT)/M^»Ti\ een paard van weinig waarde.

kleêren van minder waarde.
O

(uimm (Cl oa~mn<

(nJi(uiTi\ een mindere sëlir, die onder een andere

staat. (K/j cm (ui no \ zie bij a~j)rm"\

(M(Ï77\KW. ZVa. (UI (UI (KT)
'JJ\

ajino\ 1. zie ruino\ III. - 2. KW. zva. cmiaajiji\ asri

ajn\ asn (Eji dn ,i\ icnni\ (ruiaji^ (unrLi^\ cctkk.i\ en

(uicK-icnfEjiiaajis {In het Sanskritsch is het een voor-

voegsel, het Grieksche TceQi
t
om, rondom, van al-

le kanten, in alle opzigten, enz., doch even zoo in

Javaansche woorden, bv. in (um^t rn cui z nrut ^\ cuinn

itKn(&i\ en andere). — 3. (umi\ n., (uidnaaji\ k.,

rijst op het veld of nog in de aren, in 't Mal. pa-

di {vrg. cmccn^\ en ajnnncKJiji). (ui cm q cui nn cun ca

tui urn ~m (ui rtfn en ikti \ spr. — mi en <n cmj)\ KN. een

soort van wilde padi, een grassoort, die veel op

padi gelijkt en waarvan de vruchit bij schaarschte

ook wel gegeten wordt.

cuioinn\KN. naam van een slingergewas, waarvan ver-

schillende soorten zijn, als tui on na ajn etui (kqj\H'.

, tui

(r)
<~n(uion\ k. , wilde pare {ook naam van den zetel

van god Narada) , (ui n t? run (uui iuiji\ oji on nn tui crui

o , o
\snji en (uicn^ncmas:^ of tui on nn (kji ihi\\ — cuirinn

rj(hnZ(Eji/)\ N., (uioi^n(uncn(hn(EJiji\ K., of (ui^ricun

onmzcEJin en mi to tun en (h\ ieiji \ geel met een groene

(tm
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streep er door {de Teleur van de jonge pare), zoo-

als het vaandel van Prins Mangkoe-nagara , en

van den vroegeren pajoeng van den Rijksbestierder,

verguld met een groene streep in net midden; ook

naam van een melodie.

DiTinN., (Ui/ru{\K., helft {vanw 11 z\). (ui iuicnmz\

een helft, oji ajinnizriari\ de helft, oji tui on ni z ipiaji

mm\ de helft van de boete, rui <r>m z um ojli \ als het
CO '

misschien gewild wordt. — csitnni2\ (&i(rui%\ iets

halveren, in tweeën deelen; splitsen; zich in twee-

en deelen, in tweeën {bv. scheuren); om de helft

{van de opbrengst of winst) iets doen; voor de

helft van de opbrengst land behouwen. {Een ander

(EJt(ïLi^\ zie ben.). (ei ari nm asn o.ji oji ,i\ en (Eiaimzasn

(£)(iv7jj\ spr. het oog op twee dingen of tweeërlei

doel tegelijk rigten of gevestigd houden. — tBiiinm

m\ cea aui ^ (tm \ de helft van iets {bv. van de op-

brengst) nemen. — ' (ei ai nnz arn ~m r> arn \ (ei rti

%

(un im ar.ji\ iets in tweeën deelen of splitsen; land

voor de helft van de opbrengst laten bearbeiden.

— oji iei onm z \ iui(&itnj}q\ het in twee helften dee-

len; splitsing. — (urinnzanji of oji oji no ni z aaj]\ en

tui aui q ojii an a\ cui i/l; <ti? on n of oji oji trui tuin onji\ bij

helften, voor of om de helft; ook oji nui ojui anji \ kn.

Omedezuigeling, zoogbroeder of zoogzuster. — asn oji

O Q
7rnnnz\ asn (LI aD ^\ Zie boven.

<l/jtï\KN. droog en niet kleverig of aan elkander kle-

vend, zooals van gekookte rijst, als de korrels

van elkander vallen; niet klonterig; niet klam,

van het lichaam {het tegenovergestelde van ani iet

(TUJl).

(Cmi\ Pers. kn. een soort van schoone en goede nimf

of fee, toovernimf: (kw. fraai, schoon, behoor-

lijk. G.).

mti\ n., (uiananp k., vragend voornaamwoord van

quantiteit: hoeveel? of ook hoe weinig? en' hoe

groot? Vóór een naamwoord in benamingen van

onrii|iw)«\ hoeveel duizenden! d. i. vele duizen-

den! oji Ti ai <r* z wnn (ki\ hoeveel ( d. i. hoe weinig)

is zijn kracht! wat kracht zon hij hebben! ai (unz-n

a_aT,ajn\ het is niet hoeveel {d. i. hoe weinig) het

zij, het is niemendal; het is zooveel bijzonders niet;

het zou wat! oj)(umi\ oji oji an anji\ hoeveel? hoe

groot? wanneer er spraak is van een maat ofgraad.

nioj) (wn\ hoe groot is de hoogte er van

?

van wat hoogte is het? asn ai (ia
z
^cui ou) ti \ hoever

zou het wezen! (de afstand is zoo heel groot niet).

O o . , .. A o o
(ui (la n^i coi ,vn ^ nn ajn\ wat is hij er blij mee \ oji iwn

(un\ hoe veel, of hoe groot, het wezen mag. — cui

o
7 a . a . o O o O ani(uim\ ook (w-nimni\ n., oji an onzoon an/i\ o

zooveel! ik weet niet hoeveel wel! ook het al

o . O o
(Ejinn\ of(cni(uiTi\ en

heel veel (men mag er tevreden meë zijn) dat, enz.

(K/i (umi xji<~n\ enz. hetz.

iei on anji of (an tui an onjj\ hoeveel elk ? naar de

hoeveelheid of den prijs van iets vragen, (eiti

amartis hoeveel voet elk? iei <~n :eim \ een hoeveel-

ste ieder?

iujni\ KW. en KN. zva. jdot)ti\ en ani <wi rn asn z cmji\

rijksstad, residentie of paleis van een Vorst {Skr.

po era), a.a
em.anr)\ zie ben. (Ei cuyasiiojn ajinri\ zva.

(Ei (ut x:n tuil K7j o,j> rn (mi z (i-o/i \ \p arm Lfj Ti \ spr.

(EinruHis ergens zijn hofzetel of residentie hebben.

— tui tioji m\ zie

, , <?u (Lu (Li t^, \ roodaarde.oti\KN.; (UI (El ^t|^\N., (i^i (Lil (LO nri \

io^\KW. zva. (uiti(isii\ en arui\cEi\\ {volgens G. dood).

(ui irui en oji [oji <> \ zie bij rrLirituiw

((ui{\ of (uimq\ 1. kw. zie (Ltniqw — 2. kn. pijn,

smart, zooals van een gekwetste huid; bijtend ge-

voel, zooals van azijn in de opene huid; zeer doen,

bijten, schreinen; hongerpijn, het gevoel van hon-

ger {vrg. vkyic&is en rwr)\). — o. \aji%\ ofnrit(uiq\

naam van een soort van waringinboom , maar klei-

ner van blad en vrucht, e7i met een witachtige

schors, door de bergbewoners ook (kyioajis ofriiaaiz

(lli\ genoemd. — iurinpn,rrnzm.(ui(ha(iJi-^ini ^runn

(V)Ti\ allerlei ongemakken en leed ondergaan. —
o o o O O /.

'(ui^iun (unonjM^., (lui^iuiTnasiiZd^ii^K., a^t <un orviji of

dj) aai rui ^jiï om rui ^\ KI., bedrukt, bedroefd, neêr-

slagtig, treurig; bedruktheid, droefheid, neêrslag-

tigheid, leed, harteleed; bedrukt zijn, treuren {vrg.

^\ en q^iqj){\). t(ui?(un (lii an/i \ volgens G-. ook

KW. vermijden. iun arn<i tui % (un asii cm n\ het doet mij in

mijn hart leed.— \&i?(unasn(i<r\ u&t j mn nri asn z cui ^#,\

(L7i7i(hhi(ri.i\ om iets bedrukt of bedroefd zijn ; iemand

O o
0-1 UI

leed aandoen; droevig, bedri id. — e? ?iun asii(3?

<inn\ enz., bedroeven, bedroevend.(hnnnni\ enz., Dearoeven, Dearoevena. — (kuuui^

o o O O
iun asn ito an n\ (hrn ifui^ajiirn asiiZ(i-Ji.^A(hi/i\ arn cui aai rui

ann of urn (ui (kïi rui an rui ?\ bedruktheid, bedroefd--

heid, leed; bedrukte, bedroefde. — iajiq tun asn (hn

41*
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n

o o
anjj\ laji ^nfnasiiza^i ^ianj\ qji !nri axp tm tna q\ droef -

tig, ligt bedrukt of ueêrslagtig worden.

<ntajiq\ zva. \ou)?\

ajmi?\ 1. KW. £##. aiax.nasi?\ en (Kicmw — 2. KN.

een zeJcere groote maat voor drooge eu uatte waren.

— (&inryq\ kn. iu drie of meer deeleu of stukkeu

kloveu of klieveu (vrg. <uinr)\ en <uït7\).

O o o
(uinrio \ zie ioji ?\\

(uim^\ kn. , im^kw., poging, wat gepoogd, • waar-

naar gestreefd, wordt; doel, oogmerk {vrg. ounnn^

O o . o o
(K,icurif\\ en (Kn;aji%\). — (Eini2\ KN. , :£'^ en (Ei

i ei' > \ kw. , 17.77 lei ; n KW. m kn. , ï>^5 o/ iemand po-

gen o/ zoeken te bewerken; iets pogen, bedoelen;

zoeken uit te werken; iemand aanstaan of zoeken

te bewegen of over te balen om iets te doen; met

oogmerk om of dat, ten einde, tot, om. aiviuni

,ty>7 on ito <ui t? ? (en (hj) 77 ihti \ er is geeu goed aau te

doen. amc&i-Jiorui-Jnm^ ligt te bewegen of over te

balen tot iets. — <u»<E»Tïf\ kn., (u <m%\ kw. en

kn., bet pogen om te bewerken, poging, bedoeling;

ajiiS?\ oo Je in den zin van bijoogmerk. asnaa^i

ojii(ei?\ zouder bijoogmerk, belangeloos".

O - o . o
((7.7.L/77N (UI^KUns Of (Lil ni (LIJS N., (LTTI OJÏI (7577 \ {(LTTI (UTt

iasn\ oj.) k., vaartuig, scbip, scbuit (Skr. wahi-

j TT O ° \ - O O
tra. Vrg. (Kiri hm.io\). <rn/Kji(ui(Li]\ ajiaoxmn/n

asn \ bet Praoegebergte. — uEiajip mn (Eimnasij \ te

scbeep ergens naar toe gaan ; en iets of iemand

scbepen of insebepen. (&iasni{&i<un\ te scbeep (an-

ders ah erh ioji om \ ) . — [tEiri ajn d(H7i~fnari(H7i\ tunc&i

clw asn nsn ~n mi anji\ een vaartuig doen varen; iets

of iemand met een vaartuig ergens brengen , over-

zetten. — tajirnmm aaj\ om h nasnanj \ een nage-

maakt scbeepje; en scbuitjevaren , spelevaren, een

togtje op bet water maken.

tn[(ui clii \ Holl. vrij.

(umnajn\ zie \ajiajn^

/(?_/7^.7_77<77\ zie l -VI .Lil UW
a o . , .. o

t(uiqajnasnonji> zie big \oji?^

Q 7 .. O
IOJI % (LV 77 ,75)7 g OJIJJ \ Zie OÏJ \0JI9 V.

[ajiari(unz(Hin\ zie bij fOLamnw

Lin) LH ft) (hf) (ElV&^l l_imillllin?Ell\ Zie ül) {Lltl-tlWfi&"2jr n
(

taj)fLnni\ tajiq<LmT}\ ofxfi(unm\ 1. KW. zva. iojiasn

(kii^w — 2. kn. storm, orkaan (Skr. pr ah dr a

,

slag).

(7 7L77 L7n of 7.7 T) .7.77 OSll \ KW. ZVa. 777 77 \ (vi'g . XJI TT]

cui ni (tm asn \

(lvosii\) uuanrun (Skr. prahita, gezonden, af-

gevaardigd en asn cm

?

>* (Skr-. par a hit a, vreemden

weigenegen, niet vijandig); volgens G. bet menseb-

dom (van asn asn \).

o . o
OJl T) .7,77 .7577 \ Zie l(L1 ILW (7577 \\

(LinjLiuvm\ kn. onderwijzer, met op een.se/wol,

maar aan huis; onderwijs; onderwijs ontvangen,

Iv. (Li nr» run asn (uu & ?^r lsi \ onderwijs ontvangen in

bet Javaanscb (Skr. po er o hit a, buispriester. Vrg.

oTT warrig en cui^^^). _ ^
(Ln asn \ zva. (sjotqtin en ojïi :rr) 777 -77 \ en zicb tot

leerling maken.
11T

o o
(&l Tj 0- 7? <Ï577 pi ^ ^^ o! . (L77 077 -77 -71 g

O

1

7_7 7)7.77? 1,1 n,K., zie lO-ianw

hiinyi\ ook wel \a.iv^~\ eign. van een titan, patih

van Dasa-moeka (Skr. Pr ahasta. pk.).

(uinrinriajnajicKi(mn\ kn. wat stuurscb van aard (van

(77 t.77 oji aoji en vmi\ IV.). •

tüiojruruns aüi

m

mi axyi en (Lini a_,ri avi/}\ Ar. yè) r
'},

phardïzl, kn. de volgens den Koran aan de ver-

schillende bloedverwanten toe te wijzen aandeelen

in een erfnis, en de keuuis van de bepaling en be-

rekening van die erfdeelen (vrg. ajinriojijj). — u&i

(vv tnjiji of oei T7 run n\jji\ een nalatenschap verdeelen.

O Q Q . .: Q
a_i ni lii i\aj) en (ui*~n aun aruijis zie ioji x,iiaajn\

77 li? l.j 7,7 7 \ Md. , zie bij aai cia \ I.

o
on ioji un 7_7 rma \ zva. on \ aji ? 7.7 onjj \

(0jiana\ ook wel \aj\\ Holl. vrind! het gewone ant-

woord op w e r d a

!

ajinr)ma\ 1. N., Liniona\ K., een 'gang, togt, reis,

koers, rigting, die gemaakt of genomen wordt er-

gens naar toe; ook een plaats, daar men naar toe

gaat (van L.mn\ (Ei<y->\ IV. Vrg. tn.iKn\ (tyynrLiarn\

en TLixnaaj)). — 2. KN. verk. van ajifasiann als

vocatief: Heer! Prins! (vrg. ai a^i^noriji). — 3. KW.

a.i'-nfHin ofajnajino(Nijj\ zva. (cwouiw \(hinoai(Hi

q„O o , - O - O o . , , ,
*
, „

(Ln vi hi (of ei (ki i t: 77 hi \) waar gaat net neenr

waar is de reis naar toe? o^ti on ojïi ajinn ann\ onder

weg, op reis, bv. sterven, iki nsn un iwn tmji\ van

een reis o/ togt, iv. terugkomen, oji nn 00 ~m ai aa g ?\

of (Li *77 77 (m 2 ? \ een verre reis. a^i w~nag\ al waar

ik heen ga. (ki ijiniaa^.1 n^an/j \ in alle rigtingen;

al waar het heen mag zijn, op het geval af. ajajit

a^i oji (Ki ojï)(L:7i ï~iii (Ltz ? a_,ii 0.1 ni on /)\ een bereisd man.^ Il
°yi

s

o Do
arnaxi M77iw\K'ff. zva. arniaj>iTa,u\ en ajinna<iaxi\
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zva. mmojKcnoM^ — lEini-ins lE/in^ams naar

iemand of iets toe gaan; op iemand of iets afko-

men; een afstand gaan of bereizen; om iets er

naartoe gaan, iets gaan halen. — (ui^naa^JiiHr^n

hn on/) en vi nn cm _ 1 ki ni 111 .tt) a\ OOK mi ni ki _ 1 on

mnn/j en vini on^.i iKinn cmn\ op elkander toeloo-

pen; ooi. elkander op dezelfde plaats komen ont-

moeten, door naar dezelfde plaats te gaan. — e?

t> (hv ~m ri iW7? \ /Ei nj cm kii on i \ met iets ergens naar-

toe gaan; iets ergens naartoe brengen; iemand tot

iets {bv. tot een misdaad) brengen; iets aanbrengen,

teweegbrengen , veroorzaken , berokkenen ; iemand

in iets, bv. in zijn ongeluk, doen loopen, {ook iets

aanwijzen, aantoonen. G.). — mi ajinmtnaans vi i

j

ni cm (hn n\ een plaats daar men veel naartoe gaat.

cm n nn on n\ zie bij iviniw

(wiini2Kin\ 1. N.., zie bij vir)ni2\\ — 2. kn. zie bij

tu nn w

(L>jnioaji\ kn. halve zij van een geslagt beest {vrg. oji

(Eji^.i ix-in). oji ij ni(hna:n\ een heele halve zij van

een varken.

(tl ti Mjj\ k. , 1. van iiiMW 2. van cmur.Eir, — vi

kii vi nj ki ki n\ om vj nn vn aan en kii ei in nn aa i of
Q 7 .. O

kii .ei ij ni ki i\ zie bij ujffow — Li^jKifrci/p zie

bij «Ji(Hr\ en bij mi<viEir,\

rn (ui nn ki n\ verk. van cui nazin! (Kin als vocatief: Heer

!

Prins! {vrg. vinnanix 2.).

T a a * a a
[oji (Ki \ 1. kw. zva. (uniuii\ amiui\ vi rui cmi (uii \ ooi

jui\ en tiajihiii {Skr. pr dna , vol; adem, levens-

adem, levenwekkende kracht; levensorgaan; zin-

tuig; enz); kn. raak, op de juiste plaats treffend;

doodelijk, van een xoond ; juist ter suede, snedig

{vrg. (^ e i (ki \ en ik
O

tj on v^: 2 ki \ ) ; ook zva. oji tisn min

iemands aard; KI., zie vu asii rviji\ \ (kji i&a (vii ajiaa\

KW. zva. (KvuiauiiiKj) iui\ niet beantwoorden aan de

voorstelling of wensch. cuiuvi ui ^iï ui ki \ kn. zva.

asniU)i<iJi~i)'i5riii^\ een ongelukkigen loop nemen,

van iemand die naar een kant gaat of iets gaat

doen, waardoor hij in zijn ongeluk loopt ; ook on-

gelukkig opgegroeid, van iemand, die met een on-

gelukkige kwaal is opgegroeid. uviKinncm\ kn.,

( oji (ki nn cm \ kd., ook wel luiaann cm\ en tuKKinn

cm\ naam van een regentschap en hoofdplaats op

Java. — {fciihntKi of ((Ei(KitK2\ op de juiste plaats

treffen; doodelijk verwouden; juist ter suede, bv.

antwoorden. vi ei rui uu kyi vm aq ri ik z vq t kh ui ui

<Kj(Ki-jn iun<ri!Ki\ die raadgeving trof doel en vond

ingang in zijn hart.

II. (Uni(Kl\ Of \0JI(K1\ N. , ViniKll\ Of !(U1(H71\

k., wat naar ginder gaat; het naar ginder gaan;

j. a ,, a
.vir)ni2 7iKi2^ Of on \ajnr\ rq *\ N. , vmnhni\ OJ uui

(Kii k., wat daar naar toe gaat; het daar naar toe

gaan; en i;«^)in\ of v uni pn\ n., <uiii(n-n\

of \ajiKn\K., wat hier naar toe gaat; het hier naar

toe gaan {van de grondvormen <ii(Ki\ on <rrizoniKiz\

en iiniriKi\ zva. ,hii!Ki\ <r) kiiz on i<iz\ en on kii on ui \

o o a a .

N, niKii\ nihil \ en niKii\ K.). on lui on (KI 'El\ je

hier komen. <m on \xji on rcj^ (kii!li.
,kii\ al den tijd tot

hier toe, tot heden toe. — (ei-ii(ki\ of u&khi\ en

(Em~),hni\ of t^i>Kii\ naar ginder gaan, naar ginder.

j, Q j, Q
(Eirinmio in?\ of on ^iz on (hn z en (Ejmnxri\ of uei

rap daar naar toe gaan; derwaarts. <Ei<nmrnir}\ of

>) ci)jki\ en (Emi(Kn\ of le.ikh\ hier naar toe

gaan, hier komen; herwaarts {vrg. ri.osinitKi^). on^i

))f,7un kom hier! on rni uiiiii hn r??j<mi omri r.i2ui

(Kinnen ui mui (Bi acn n\ morden zal ik zelf de eerheb-
(J ca <-'(

ben bij U te komen. uE1i(Ki[(Ei(hci\ naar alle kanten,

o O
El hl Kil ^1111 «T)\ IElKllh-11 ^11 htlwaarheen ook. ^3^ 15

'

;

!Kin\ iets naar ginder brengen; met iets naar giu-

der gaan . n ei?iiki2 kii ^n on kii \ [fcïri hoi 2 Km ~ii ikii

(Kip iets daar naar toe brengen; met iets daar

naar toe gaan. lUEionhnKii ^iioikii\ lei on kii kii ~n

(hrn(hnn\ iets hier naar toe brengen; met iets hier

naar toe gaan of komen, ^i^ï^ja^^ kom er mee

hier ! s;eef het hier

!

'T) [ UI V) !KT\ Zie (iUlKl(5^ II.

ui?yiKi2\ zie iuion\ II.crii(L.i2riKi2\ zie ruit

hl!Kl\ KW. ZVa. (U),Unj?\ ni(El~1\ UI KI (El \ (KI <E1 -ui

O O o o , a7 ^ -Ti
(hn\ (Ei ui kii \ en uiiviox {bkr.poerna, vol, vol-

komen, compleet, geheel, al), vi ki us uu \ in d

vorigen staat teru2;keeren , herleven vi ni ui ki \

zie ben. — cki ei~i!ki\ zie boven.

(viriniriKi\ zie uui ki \ II .

(Uionnn? 01 \.jr

o

nn?oi K7^^ zie iui 'Ki > II.

vi vi (ki \ zie bij ojiikv^

ajiho^ kn. situatie, ligging, van een plaats in deze

of die rigting , bv. ten zuiden; betrekking waarin

iemand tot een ander staat als bloedverwant; met

iemand' in zulk een betrekking staan; goede geschik-
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te plaats; op zijn plaats geplaatst, zooals net be-

hoort: schikking of beschikking van iets, dus of

zoo ; aanwijzing van een plaats voor iemand of iets;

ook zva. \ojian\ do o delijk verwondend, ri 1,11211 ai

(Ki^iri<rn2(KiiiKi\ of enkel r> a^n ? nn ?_? ki ^ \ niet

op zijn behoorlijke plaats, niet op een voegzarne

plaats. M
f
(Ki^asnaJ)\ onder zijn dan een ander, de

oudere zijn. — (ejioq%\ zich plaatsen of schikken,

zijn plaats nemen; en iets op zijn plaats zetten. —
kyi (ui .ra <>\ gelegen, gesitueerd; tot iemand staan in

een betrekking als bloedverwant , iemand bestaan,

bv. als neef; op zijn plaats gezet. Zoo ooi' cuiim

ffo^w — ^Kjqunii kii\ iets op een geschikte

plaats zetten; iemand een plaats aanwijzen, bv. om

te gaan zitten ofte vernachten; iemand de weg aanwij-

zen en geleiden naar de plaats waar hij vjezen moet.

i(vvhnrni(Hijj\ KN. iemands kroost; ras, van beesten;

bv. \aji(Ki(KnaoaiOj\ van een paard; van gemeugd

ras, bv. <w> <mffoiMKnjHyi\ een halfbloed Chinees

{van (unrnxnn).

i tut ra asn \ zie bij asn asnw

[ttji(taasn\ kn. in alles met nauwkeurigheid handelend

. a a a o .

(van on tuil \ zie asn asn ^ ).

(ui!hn(K.in\ Holl. kn. vernis, vernist {vrg. tui il>

-LI KlKl^l hl)ilf
oji/i). — (eoikiojiji^ vernissen,

gevernist; vemiswerk, lakwerk.

in)M.wivKN. minnekozerij. J. (freq. vanownanajin

met verandering van kii in (Li ). — iitiyw^

(htji\ wulpsch van aard en manieren; wulpsche gek-

heid maken. (un(^(wo(i<hnaj>^a.J<)ji\ wulpsche taal.

— ,^1-n hi -ki ^i\ iemand wulpsch toelachen, door

wulpsche manieren en gebaren zoeken te behagen,

coqnetteren.

nuiKiis:\K~w. bloem. Gr.; KI. zie i~iici\ (zamenstelling

van i(ui(Ki\ en x^\ ?).

/fljj,t777\ of mm uin \ k.\. gespecificeerd, specificatie,

zoodat de bijzondere zaleen, posten ofpunten niet

te zamen bij elkander genomen en globaal genoemd,

maar ieder afzonderlijk opgegeven of genoteerd

worden. (Het grondw. murn beteekent grensafschei-

ding van een bijzonder gebied, zooals van de kreits

van een demangschap van andere demangschappen.

— iikiviii\ speciaal beschouwd in een bijzonder

opzigt. Ook nrnziiiKiii beteekent speciaal). — \geïi

<jjw\ iets afzonderlijk noemen of opgeven; iets,

zooals op een nota of rekening te plaatsen goede-

ren, specificeren; sjjecifiek; in afzonderlijke porties

verdeelen (ook specifieke opgaaf of- rekening vra-

gen. J.).

iuix.iizm\ o. verspreid, de één hier de andere daar
S Oir

L

r) /
(vrg. ui.inn\). mi (t,i asm (vi xji asm \ naar alle kanten

verspreid.

O O . Q Q
(Li «?) asm \ zie

(
ili uin \\

^<cm^ay(cmj>\ zie bij (ft|ffoi?\\

(Lim rj (ki 2 ^ \ zie bij (uim,Kifi\

{(Li rianri ki\ zie tui nri on on ?7 ki \\

(Uiniri(KifriKi\ of uu) il ki rj itn\ en (ki imiri (ki n kj > of

Q /,

gew. (KJ1 (LI 71 KI Tl,Kl\ N. , (U1 11 on op 2 OJI ^=1 UI (Klfl OJ

I(L1 77 KI l KI ^r? LI KI ) \ e11 (KI UUI 71 (KI l (KI _Ü (LI Wijl \ of

gew. ? i 7_jt? KitKi^iui ki p ookioel(Kji[(Liii (Kizri(K.i\

k., evenwel, met dat al, des niet te min, desniet-

tegenstaande, in weerwil daarvan.

7_J )) 7.7 ? 7 ,7 _r-J LI hl 1\ Zie 0.1H 11 KI 11 Kl\\

C-
tui nn on ki 2 (ki ^n,j (ki/i\ zie (LI Tï

iil'ij^Ï\ of ui'i
r

'uhi\ kx. rilling, zooals bij een aanval

van koorts, zoodat de huid zich zamentrekt en de

haartjes opstaan; kippevel krijgen (vrg. \an u\ en

KiiK-tKKiiï). [£ihït\°ihi\ herhaalde rillingen hebben

of krijgen. — HEJiop\ rillen, van het lichaam.

li ki\ zie bij nnofiw

Q O O O O O • 7 .. O
u^t>,7\ .e?t)(K7\ en (EiniriKiKi\ zie bij timw

?ƒ li hi ? \ zie uirim rn q \\

(Li 79m ki j\ of fnuuiKi j\ki$. bevel, gebod, order, van

de overheid of van een heer of gebieder ; een be-

vel geven; de overheid of magistraat, het bewind

of bestuur (vrg. uwm)|\ (uionamzmn ^Mon).

uninirp ^iLvnri\ de hooge overheid, het hoog be-

wind, de hooge magistraat, het hoog geregt, na-

melijk van den Pdjksbestierder ; en veelal verstaat

men onder (uitihki2\ of lupij-Tino/n den

Tdjksbestierder zelf, onder (LiijmKij alleen ook

den W'adana. uu tui rim ki ? kt? &i~ji kii ki/i\ een ver-

gadering beleggen, on uv 1 11 ri ?_rj 2 ri tui ^ (li rj ni ki ^ \

geen order van de overheid gekregen hebben, een

regtsterm voor onbevoegd zijn. (Li (LinnnnKi^ de

een of andere order geven; bevelen geven; regeren.

— (&i<nmiHiq\ iets onder zijn bevelen hebben, over

iets het bewind voeren , iets beheerschen. kyi :l?

iiniKi^\ beheerscht worden; onder de bevelen
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staan van iemand. onajnz <~naaiajion rnaa^\ onafhank-

lijk. — ©i n tï ag
^
mn \ iemand iets bevelen, ge-

bieden o/ gelasten. — (EJinr>maa?ajïioriaai\ een be-

vel overbrengen, uitvaardigen of afkondigen; om-

trent iets bevel of bevelen geven. — iliie>i on -d aa

^

\

regering; de bestierder, rijksbestierder, bevelhebber.

j. O— oji ai n-i aa ^ ajn aan\ of cui aj) on na aa ^ ajii aan\ ge-

gevene orders of bevelen; bet bestuur; heerschap-

pij, regering.

uuiaaaain\ kn. het geluid van een al verder voort-

gaanden brand {vrg. onuuiriaaaaijj). — uEaapaa)ji\

al verder voortgaan en zich uitbreiden, van een

brand, fig. zva. on uEion aa aai n\

V^u,) nlaQ !H
7\/l^

KN - ^et knetterend geluid van vuur dat

aangaat en zich uitbreidt. — on ueioti ag (K~n/i\ knet-

terend van vuur; ook fig. zich uitbreiden, al verdel-

en verder gaan, al grooter of erger worden {vrg.

u&i ag aaijt en uei isj aan of on i ie i ri cei aan )

.

uuiriagz(iJijj\ zie bij nnaa^\

uu)igcKan\ KN. kleine pukkeltjes of bobbeltjes, zooals

kleine opzwellingen van den opperhuid of de kleine

verhevenheden op den schil van een chinaasappel

,

eerste kleine uitbottingen van bladen, en kleine

puistjes op een blad door het steken en inleggen

van eijertjes van insecten veroorzaakt, cumsri\cuiaa

ajin\ overal met zulke pukkeltjes.

lajiaa aji ^Aoan en u&tag oji ^&\ zie bij ni aatKnns

(wagauinxKN. dikke ergens aanzittende of aanhangen-

de droppel, zooals van olie of bloed.

oji irm aa \ kw. tijger.

iwicin aain\ kn. naam van een vogeltje, waarvan het

geluid voor een voorspelling van een geluk of van

de komst van een gast gehouden wordt.

\CLaaaj\aain\ zie bij cut aan uiin\

[cuiaan asii \ zie bij icmiunw

<uiaa<&i\ kn. de volle maan (Skr. poer na ma), cui

aa iEiiKj}im\ of oji aa cei oji na \ en cki tiojiz aai cui aa

tzi(Kjiaa\KW. hetzelfde.

^ ar7*23T KN ' kleine krul; fijn gekruld, kroes (vrg.

^aQj^ en cur-w^aro^). — imcrmcn^ji^ krullen;

omkrullen,

a o-cucrrnn^s zie bij cu crni ,run\

iLQ'cnrj irL)j>\ zie bij cu)crmn,in\

cinoncrrnicnjiji\ zie bij cuionarmzonjij\\

aj\on<KS\^\ en cuaiaoiq aj^aiaji^ kn. vochtig uitslaan of

doorslaan, bv. van een aarden pot; leken, in ge-

ringe hoeveelheid aanhoudend ergens uitvloeijen,

van vochten (vrg. orjuuionaj)^).

{jljoji^\ KN.; [»ji oji
^ (*J on oj» q\ ook wel (a^3!crn^[aji

onnrn%\ veel moed vertoonen, maar inwendig bang

zijn; veel praats hebben en, als 't er op aan komt,

niet durven. J. — {jeioji^ iets kleinmaken, in

kleine deelen verdeelen (vrg. niiKnyy).

m,(wm»j)^\ zva. cutfncKji^ en kn. leep , van de oogen;

leepoogig, bij een langdurige ontsteking (vrg. ai^n

«y<K»{\ 2.).

o . , .. o
uui(Knqaa\ zie bij aoiqiiaw

i oji rjajiz arm \ kw. zeer hevig (Skr. pratjanda), bv.

in tli iKj a-i UiAriajizarmw ook zva. iiui(unno\ en tui

coamni aan\ \ n om z ni imti o<ji z arrn \ zie bij onamz

Tjw \ aa aui uu on ojizmm \ zie bij aairviw — aai iuui

en oji z arm \ wordt verklaard door aai ast) c&i -jij curi'uut

ajnni\ doch verg. icutria<nzarm\\ \am cui aai uuiitioo) z

anm\ spr.
Cd

1

O • 7 ..

i(Lioj)
l

crm ced an\ zie bij cujaprnw

i(uioJirriti\ zie [cui ii oji zarrnw

^aria^zarm\ of uuiitJiorhi \ KW . z\
n

Cl
aaiaaiaaaan en asnasriw — nEiajiarm\ zva. aziasri

nrm\ zva. aai
.CO

asiin\ — aai i cu) on ikh z arrn \ ofaaitcuictJi

aai on aan en aaixmcrrnw

lajiriajirinis zie bij ria<Jirini\\

icui<naj)zri'-r)\ zie bij rjaoizrinnw

(^ywaayj of aai nw uuiaSiaaijj\KN. toestel om vogels te

strikken, een aantal strikjes van sëpët naast elk-

ander aan een snoer en met stokjes in den grond

vastgestoken.

uui <n oji aai \ kn. kunstige beschrijving, kunstige voor-

stelling door beelden, kunstige afbeelding of af-

schildering, kunstige bedenking; kunstig woorden

bedenken (Skr. tjheka, opzettelijk dubbelzinnige

uitdrukking; en een zeker poëtisch kunstje door

het kunstig herhalen van bijna gelijkluidende woor-

den, pk.). £itncmzuuirria3iaai\ met schilderachtige

kunst, asn cui om on cui uui n ooi aai : (ui aai (isrp het kunsti-

ge van het dobbelspel kennen. — i^i^(hj)Kn\ kun-

stig bedenken; iets kunstig in beelden beschrijven.

— uui ri oji aai aan \ tot kunstige beschrijving, arvicuiii

uu) 7i 90) aai aan \ een boek tot beschrijving van iets

in kunstige beelden, of ook met dubbelzinnige uit-

drukkingen.
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-

ioj> ojim \ of leter \i.iriKiizia\Y^s. zva. (Ki;Eiip\ {van

't Skr. pratj o ed, voortdrij ven)

.

i (ui (kd ri na z oji n of ui kj) ki aa z (Kin \ zie icui (kd ojui \\

[tLiojjisiiiip kn.; {M(K>)asii{~i(Kyaïn/)\ telkens op de een

of andere wijze uit de handen glippen {vrg. on^oui

magi iisn /?) . — ^Eiajju»n\ uit de hand of handen

glippen of glijden ; uitslippen. aan :x.j 1 » <isn 1 \ uit de

handen geglipt raken {vrg. afn(^na^aayi).

n~i(u)'na-j}aayi\ kn. glad {vrg. un biojiji en {uiojiisnn).

t^ii (Ei rj rhi u~i 77 ki asii ,p een klein soort van kokos-

noot met een gladden dop. \Moaoriuuitn.a<jiasnji\ een

afdanimiüg in een stroomende rivier met een kleine

opening, daar een fuik vóór ligt, die de met den

stroom afglijdende visschen opvangt. — n t&iriaj)

<un/j\ glijden {vrg. ook m-e&i&i kkui]); ook spiegel-

glad; en glimmend van nieuwigheid, van iemands

kleêren. ikii ri (uiii kji aayp uitglijden, komen te glij-

den. — r)iaj)n(K7)asniHT/i\ gladde plaats; verguld,

niet echt van goud {vrg. (,™,io (tan)-, fig. verguld of

glad van ivoorden, listige taal.

nri[(Li2in(K!)zasnji\ KN. ; <n[CEjn<na<5izasnji\ zva. {jaajiasun

en r>) ei naai asnji\

oji ij tut

z

oji <K7rt\ kn. naam van een melodie op de ga-

melan.

(uajiirvijt of ajnuiojitrvin\ kn. een kikkertje, joüge,

half volwassen kikvorsch {vrg. ri Kan 1211 z\ en iihiiz

11 un z hu 1).

(ji/>(ol at/ra\kn. zonder horens, zva. (Kphaioan, van een

lok of geit.

rt
;
?_ 1 >7 (Wj 1 l ) 1 of ,l 1 11 ni 11 ia il in \ zie lij ui 7? jo iuin

\

o O o
aji

rr)
i

(U),.n.i\K\Y. zva. aoinri(Knji\

iu\

o

iajiaJianaasn\ zie oij oji rui asn \\

uuiiKixLii'. 1. kw. zeggen, gelasten. G. — 2. \auiajt

of-ajajtoM\ en gew. ajiasnajui\N.. tui asn as: \ of aji

asn r> aai (Kin \ k., uli(kji 11 na

z

(ki p kd., vertrouwen,

geloof; vertrouwen, gelooven; vertrouwd, te ver-

trouwen; iemands vertrouwde, gecommitteerde; de

grond van iemands vertrouwen {Skr. pratgaja.

Vrg. aziaaqruin). 001 'hui asn xn\ niet genoeg ver-

trouwen, nog niet gelooven. — ^Eiiai-in gew. (ei

lus., ;£i.i£iiik\ k. , iemand of iets vertrouwen.

O o o o
ama<iaxiajiasnaAJi\\ te vertrouwen. — ue/ioji aAfian\

"o o o (P) o o
ew, (Eit asn aum aa\ N., <ei usnis; xa\ en ^iiairixaz

fl^^.L.., iemand iets toevertrouwen, iemand com-

mitteren, iemand iets in commissie opdragen, iai

i(LhKJi(Liipranr,^ enz. het vertrouwd worden; ver-

trouwen, dat iemand geschonken wordt. — ttEiaji

o o G) O
0/W Kil ~?7 71 Kil \ (El ihll (LL1 Kil ^,71 Yj Kil \ ,£ 1 ;b77 L5 ir) ihOl

(Hij) of (e.) asn ri ia

z

(ki ^iAnai (Hin\ iets of iemand toe-

vertrouwen aan iemand; iets met vertrouwen ter

beschikking stellen van iemand.

taji(Kn(Eji\ kw. het oosten {Skr. prdtjina. Vrg. a.i

o<ji iEi ).

oji oji aji cm (Ki />\ zie lij a^i <ni w

^Lihii/ix zie lij Liiihiip

ajin^arnn\'Ki!ï. verk. van hiiuipiraij in zamenstelling,

zooals in alana iai a^risins — iEa^rharna\ KI. van aa

xzi li j\ in de nabijheid van een vorst, vorstin,

prinses of aanzienlijke vrouw zitten tot opwach-

ting {vrg. ajiajutcnji). jli mtj wj n\ eig. opgewacht

worden, KI. van iljuijw — un tuina itfnjj\ KN. de

trawanten van den Vorst, gedeeltijk pradjoerits

,

naar hun wachtposten onderscheiden in (Hnaji^nam

(binn,! en miaji'niHvaji\ die leide onder een af-

zonderlijken TVadana staan, ooi ajinri aai rim z {of

O v O . /. o . ..

agyi:ii asini) en itaiajiniitaiarn {of a*c«J>\) zijn vrou-

welijke trawanten van den Vorst, waarvan de eer-

sten linnen aan het hof, de anderen luiten, dienst

doen.

li li hii i\ ajiaZnorcnn en x.iiaKii,i\ kn. kort bij, digt

bij , niet ver van iets of iemand af; kort op han-

den; naderen {vrg. faian-n/} en ucmwii). oji oji

(Kimi a.11 hip digt bij mij, niet ver van mij af. a.n

oji oji oji 9<nji\ is het kort op handen? ajuwnaaid

triioz\ weldra gehuwd zullen zijn. — (eilikh/j\ cei

irthii/j en >ei aïi (hm ,<i\ naderen, in de nabijheid ko-

men; Ei.Lihiij ook KI. zva. (Einomi/)\ en (likjo.1

K7ii\ OJ. zva. itui.rnm asnjis — ,zi.Lihii\ iets of

naderen. — oji ojiom aan\ ajiajiornooa of

li in k?7 Kip vrouwelijke hofbediende, zva. vrouwe-

lijke arniuirnarnji of (Ufnazmojn^ {volgens G. ook

in iemands nabijheid zijn). — ei li kii 3<yi\ zva. (Ei

o
na iTiii asn \\

imKri/)\ KN. rij, gelid; laan {vrg. ixmiKini en xp

niKiifi). ajina aai~jim <hkiji\ in rijen tegenover elk-

ander, Iv. van huizen; in gelederen. — cBinnaaijp

een rij of gelid vormen; zich aansluiten aan ande-

ren op weg om mee in de rij te komen. (EiniKtim

(kii/j\ in regte lijnen of gelederen. — oji na aai (ki n\

zamen op een rij; ook als een liedje gezongene zin-
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spelende uitdrukking , en een als een liedje gezon-

gen spreekwoord (d iinuoi.iA

iu)niitcnfl\ x.i(ij)!hnifi en tuuï-ji mi p kn. nabij, digt tij,

naast, bv. van een persoon die digt bij iets of

O
iemand anders komt of is , terwijl tui iui aoyty tuian

j..7i ï «z ojHUJiornn van iets gezegd wordt, dat kort

, .. . O /.O a„0 x /.

tfzj is. tuinoanj m.m ? o/ om mi ^u ui ui iui 7,7 7 (o/

(To *
,. . ,.. 7 . n DO

£?77?\) digt bij, o/ naast, de weg. ,ui z:i ij hii ~.u i i

tHrinjn (of ii.uiimii\) digt Lij den oenend, <^<ui<Kri~m

cT ^ o o o
!t57)\ ZVa. I £7.7,7? _7?,fc/7\\ tiT)M?)\ Ellimi/1 dl

'ei ra mi.p digt bij iemand of iets komen (<??/* awa-

«« ,£7^7 7,7?? ^£ ö«£.). ;£? "77 7,77 ^77 !UH\ 0J Elhll^ll

asn\ o., .£)77Mi~?j 77 t7? 2,7^71 kd. , innemend, be-

vallig, beminlijk. t&i ni cmi _?? asn 11 m \ zijn (of haar)

beminlijkheid. — miuiiomii of mi ui in mi ? digt

lij gekomen; van den eersten rang, van gemalin-

nen; ook benaming van personen voor de dienst

van den kroonprins en van ambtenaren , die tot bij-

zondere diensten geroepen worden (vrg. .mi tui "77

,7,7) ,i); in poëzie zva. hnrasn(&i\ en mi ui m^w —
f£?"77 7,7)\ ti in ?. ii en Eii:>mi\ di°'tbii iemand of

4 1
z^rs komen. — ?_? wj trn mr. zva. tui cui urn tma\

ui ii mir. kx. naam van een soort van blauwe kleur. J.

tnnr}ifmn\ kx.; Emimii\ iets, zooals een geslagt

beest of een grooten visch , in stukken hakken of

snijden. — .?_?£? -77 ?,77?\ het in stukken hakken. —
Li niihrrnhnp aan stukken gehakt of gesneden. —
(Li ei "77 7,7? na

i

\ zie bij cun ni mi n

ianrtncnn\ kx. het huis uitloop en , of van zijn woon-

plaats wegloopen, omdat men liet er niet uit kan

houden, zooals om slechte behandeling of voortdu

rende cneenigheid. — Eini.mi\ om iemand of iets

verstoord het huis uitloopen.

77^7077,77^ 311. zilver,- ook voor gulden, zilveren

gulden.

on n ui mi i\WJ. zva. tui <uiacnji\

77 tui zr)nii^n)\ Holl. vork.

o j. a q • 7 .

.

;,7_7K7?\ Of ;L?"77 7,7?\ LEl.hll\ CllZ., Zie bij UUlhlW

Q O j, a O O O -7..
i(ui<Hn\ of m~-)-ihii\ \<&i(HTt\ enz., zie bij t(uian\\

il? 7.77 \ of .umi mi \ Eimp enz., zie bij luixiw

ajmi.Kiipr\ in het spreekwoord sji(gbioo (of cmom

<najuiz<Hyi) umi.mi.Ki\ met gekheid iets gedaan krij-

gen, waarin umi waarschijnlijk zva. u?i 77 is.

O O . f) G) OO G)uimiKi\ of ui mi ui \ zie tuivrntihw

.ui mi m\ kn. stekend gekriebel of geprikkel op den

huid, door warmte, ui mi .m ui kv •m"\ gekriebel en

geprikkel. — (ejimyi<hï\ steken, zich prikkelend

doen gevoelen, van de warmte.

o . , .. o o
ui 11 mi 1 -cm \ zie bij tcut&na&MW

i(ui3<iini n., uuitHri(U)aji/}\K., zaak, geval, onderwerp,

artikel, stuk; geschil, kwestie, regtszaak; ter zake

van, aangaande, betreffende (Skr. prak dra,

geval; gelijkheid; soort; wijze, manier. Vrg. mi

<77\ en uu mi 1). i^iiwi uimr~ïi\ een kwestie of

regtszaak hebben, miri m uimim\ kwestie maken.

mi uj vifiuimini\ tot een kwestie aanleiding geven.

.ei üi uimini\ in een regtszaak gewikkeld, ui mi

-77 vifaai ni\ derde geval, artikel drie. osnon-Jt ui

mmi\ zonder iets te zijnen laste te hebben, oinit

ui mmi\ twee verschillende, tweeërlei, ook van

personen. Zoo ook dsii rui ui mmi\ enz. — 1^7^77

m\ i.Eimiuiuii\ iemand een actie of regtszaak

aandoen. — ui mi -11 ni\ luumi ui m ^mn
;
i\ gepro-

cedeer; met een ander of met elkander een geschil

of regtszaak hebben
; procederen.

,ui mi "77 \ zva. f (ui K77 "77 \\

7_? Ti mi ei of ui ïii: mi iei \ kn. volkomen beleefd en be-

schaafd in ziju spreken (Skr. parikrama, rond-

7,77 ei de beteekenis van nmi ei \ I. gegeven. Vrg.

urn], 2.).

uih-nm/j verkorting van uiuimi!Kin\

(üi<nwnasnji\ KN. benaming van een oud en heel groot

wild zwijn; volgens sommigen ook van zulk eenoud

en heel groot hert. J.

CY
ui mi uu mi 1 of ui mi .un mi i\ kn. geknetter, zooals

van iets dat in een braadpan gebakken wordt, en

van vele tegelijk afgeschoten geweren (vrg. ajiarn

o
N

CY
.unmijj en x.1 ri mi > ii uiu mi 1) . — ei mias>nmin\

knetteren; ook benaming van het rijstgeioas in de

vijfde halve maand , als de vrucht uit de halmen

geschoten is.

ui mi uu mi
-f
of mmi uu.mi i\ kn. geknitter, en het

CY
knitterend verbranden van haar of veeren -{vrg. x.i

Miasumii). — 'ïei mi £1 7,7?
y
i\ knitteren; knitterend

verbranden of gezengd worden.

tui KiixsnKnji \ en (^(mitfiimi/is KN. ruw, met bobb ei-

tjes, grooter dan ;uimiKi/i\ en een uitslag op den

huid, die veel op mazelen gelijkt, asniu i<ri asri viiji \

overal dien uitslag hebben. (Eihii.uii.mi/i, ook iets.
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cy
oji on ikii on asn tKit/t («3'. °yi

zooals gras , ruw uittrekken of uitrukken ; iets met

geweld afnemen ; iemand met geweld dwingen
,

ge-

welddadig pressen. — aAornasn|mi ann\ ruw met ge-

weld uitgerukt.

cy
cu ri (kyi rn asii a-fan of (uon asn on >isii chiijj\ KN. knetterend

geknap, zooals van brandend hout (vrg. ojukhosii

cy
arnji). — (Eji on (hen ii as)iaai/j\ knetterend knappen.

cy . cy
oji rn (tm z on asn z (Kilft of ajionicnzon a5nz lKii/]\KT$.; CEioritKiiz

on asti z tKiijt\ zva. mi (hti asritKii n\ maar erger, of met

zivaarder geluid.

cy . .o
oji mi asn asnji of (w int asn asnji \ zie asn aai asn asnji

\

Q . O
i(uiihh^a\ zie ojihkii^aw

i(UiiKrtiJl\ (tuton(trnz(Kf)\ en [tuitKrjaJtn\ KW., [OJionarnz

im\kn.j magtig, sterk (Ml. përkasa, zoodat uut

on sten z (ut een verbasterde uitspraak schijnt te we-

zen, en uut (tot (Kit voor oji tut nat tt^i eig. beteekent

waar men zwaar werk aan heeft, daar moeijelijk

tegen te kampen is); [ajirt ,-kh z tui \ oolc naam van een

boom, toaarvan het hout alleen tot brandhout

dient. n vnt uut on ikii z tt^i ojj cm ^ om rti\ een magtig

vorst, rijk aan volk. onasKKi tui asn cm cmqinji rnaai

z

oji\ sterke en magtige (krijgshaftige) veldheer.

ti^ni(Ki\ (voor prisa) of n tui(UI 'H (Kit .-ü»\ {(Ul(K~n^A.\ (UI

tui\ en (Li ii* n 1. kn. inspectie, exploratie, onder-

zoek. 2. K. en KI. zie tui ii?\ (Vrg. (utam^iw Skr.

parixd, van pari, zie ojih\ 2., en ixa, zie

bij ojnacmdis). asn asth tun ^a\ tut tuin tun ^&\ en tun

tui cuih (mi ,i*\ onderzoek doen. — ast 11 <kh ^a\ en

(EJt(m.\ iets hezien; naar iets gaan zien om het te

onderzoeken, iets inspecteren, onderzoeken, explo-

reren; iemand ondervragen, bij een verhoor. — (ei

q
van (EihIKI\ Of [(EjltKll ^Ain\ 1. KN.

. o o aS
(mi -iA\\ 2. i(Ei(Kit^ji(Ki\ en (Ei (va(kj\ k. en ki. , zie

7 • • O o o
bij tutniy\\ — [(EJiKii^ACKn ^montKit\ kei ikh ^kkv ~m

(Kiia<iji\ iets laten onderzoeken of te onderzoeken

geven; k. en KI. zie bij (biii?\\ — tui cejih (kh _b»\

of tun&itKn^.\ het onderzoeken; exploratie, na-

vorsching, onderzoek. ajitEnayi\ KI., zie bij óti^w
o o . o

OJIH (Kil ^=fMKlJI\ UUI Kll^AtKll Of OJI ( OJI Kit -^f) (KI 11

en tun on ncui (Ktjj\ onderzoek, dat gedaan wordt;

ondervraging, bij een geregtelijïc verhoor.

ojih (kii (kji (&njf\ eign. van den zoon van Abimanjoe

(Skr. P arixit) ; ook naam van een batiksel.

(uton(Kiiz(Kfi\ zie i(ui(KitthJi\\

{aji(Krtajtn\ zie [tui urn tui \\

[tuiarntuiaJiji of ajtiKiiiVi(uijj\K., zie [tui om uw

(uiKitanjiji of (uarntru/i\ KN. een middelmatig groote

bijl met een tun'trui tut~m trut tui</i\ (vrg. tui ah \ die

zonder kop en om, (rut xji~m trui tut n is). — t&i arnorujj\

met zulk een bijl werken; iets daarmee bewerken.

(tuin tKii i-^iz\ kn. klanknabootsend woord voor het ge-

klets met beide handen op de billen.

t ajt kii out ~ji \ kw. en kn. schudden, daveren; daverend

geluid; aardbeving (Skr. prakampa , schudding,

beving. Vrg. ikh tE>i-^iasn\).

o . 7 .. o
; ajitKii tui ~ji asn \ zie oij ikh (eji ~^i asn \\

uuitKrirntEii-^izs KN. zva. ar)amiiajuiZ(Hiji\ \uuitKit

on (ei {-Zi z art art on arn z on ikii z \ kinderspel door met de

billen tegen elkander te stooten (vrg. uut rt ikii [^iz\).

ncy o /
i (ut (Kit op \ KW. zva. <r>7^'7T|^ om(&iaa\ a$:(Ejiarn\ m

ni(KHjj\ OOk
o o

on tel \ om il tuil (Kin \ on am on cm \ en

zva. (ut(Einsnn\ (Skr. prakata, luid).

ituitui\'sn. 1
{M<ti\jiiz(Kfiji\TL., verguldsel, zooals op hout

of leer (niet op metaal); goudblaadjes tot vergul-

ding (Skr. para da, kwikzilver. Vrg. a.najin\ II.).

uut fio tui (uti ^ \ zilverblad tot verzilvering. — i©)(in\

(3V 1 2*^\ iets vergulden. & asri ? \ verzil-

veren. — ,(EJiaxi(Kii~mritKn\ [osion ajn z tut ^AtKit kiji\

iets laten vergulden. — tcuiaxi tHin\ [tui oq am z rui .st

o-nj)\ verguld, iets dat verguld is. [tui axi art ~ji(l»
$

(of ^rvi(Kn\) verzilverd.

o cy o y o j. o o
\ax\s ajiaxi\ ajiaa\ of ajiajiaxi\ KW. zva,. ojiikii^aW

— (Enaxt\ (e/im\ of (eji aa

\

KN. iemand aanzetten of

dringen tot het doen van iets; iemand onder de

tucht houden tot naarstig en gezet werken of lee-

ren; een kind een goede opvoeding geven door ge-

zet onderwijs; in iets gezet onderwijs geven aan

iemand; op iets met inspanning en naarstigheid

zich toeleggen, op iets studeren; iets bestuderen;

naarstig (vrg. asiaxis en asnauiaiasixKij). ojkejiotui

(of ojKEi-ntKYijj) tEiaxt\ zedeleer. — ajit&iaxtx tucht;

opvoeding ; naarstigheid, benaarstiging ; tuchtmeester.

y o cy o o . o
ojioxi\ ajiaxi\ en oji tui tui \ zie ajiaxiw

s
ir*

ajinriajiji\ kn. ; (E>inoaxiji\ een sleepnet trekken, op-

trekken, ophalen. — ajinaxitKin\ het hijschtouw,

daar het zeil op een inlandsch vaartuig mee opgehaald

en neergelaten wordt. J. (kw. en kn. anker. G.).

ajinrtaxin of oji nrt asn n\ kn. rasp of raspje. — (eji "~n

axijt of (Ei ii asnji\ raspen. — ajiiiapaaji of (uti).

astiiKiji\ geraspt; raspsel.
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(üi (Li mi /j\ kn. stroef, niet glibberig {vrg. ik/i tui asnj))

;

taai van huid, niet ligt te kwetsen; taai van le-

ven, niet ligt dood gaan.

a/ as o/ .. ry
(ui (ia Yj run 2 ck/iji \ tui (ia am ojiji \ cuirirtxiz (Kin oj tui (nam

ojui\ Pers. Ar. phir claus , kn. Paradijs.

cm (ui Ti (ia oan \K., zie lij om ah

w

Kui&nihas zie bij ananw

,(uirn (ia 2 tui

\

kn . geschil; gescliil hebben o/" krijgen (vrg.

(tJi(rui(üui\).

n q
uui (in on onn > KD . van uui in etui v

Q S Q
(tui (ia om \ zie tui axi om w

tui na om \ of uui na om \ KW. zva. os-(l»\ verklaring, uit-

legging (Skr. wdrttika, commentaar, glosse).

uki\ (Pe
/ a / a o X o
(si tui aai \ en <s i (ia om on * zva. iun azin rui ori \

ander fsimoni\ zie ben.). — mi csi &a om \ zva. mi

a a o . /o
(siaez\ (ui(si(is:\ (ui (ettj (ui \ en onnK(ziji\ — (uitia

(hniaaji of ulo (ia on) ann \ KN. een priester of geeste-

lijke, door den Vorst met landerijen beschonken,

met de verpligting om vorstelijke graven te bewa-

ken en onderwijs te geven in de godsdienst, cuina

om on ~rr> rm\ hoofd-pardikan, hoofdonderwijzer aan

een pësantren. cli na om on onm \ pardikan op de

hoofdplaats, dienstdoendepriester bij de Soeranata's.

uuian on) ^&\ eign. van ee?i hoofd van Sraioanti-poera.

uui(in(K7i^Athn\KW. een beweging, waarbij men iemand

uit eerbied of beleefdheid de regterzijde toekeert en

zoo hem voorbij of om hem heen gaat (Sier. pra-

daxina).— rm uui na urn ^ithn \ die beweging maken.

uui ia asn \ zie 'bij (ia asn w

'CY . o/
cm ri na 2 (i^i /) \ zie a_i ia ri run 2 oji n\n na 2m n nr> urn 2 (Kip

Cl/ . cv
minn (ia z (kiji\ zie tui na ti im 2 mi(i\

uu) rn (ia (Ki \ zie bij rn na mv
o o j. cy o -ti.

uu)(inrLi\ (U(irjiD\ of cuanaL/)\ kn. zich laten ge-

legen liggen aan iets (Sd. padoeli, lietz.; Ar.

L^j, p hozloêli , iemand die zich bemoeit met

diugen, die hem niet aangaan. Vrg. na prnvion/)).

— en (un z n-i ioji in o li \ onverschillig zij n omtrent iets,

er niet om geven. — \^ytc\ru)\ aan iemand of iets

zich gelegen laten liggen; in iemand of iets be-

lang stellen; om iets zich bekommeren, aan iets

zich storen. 7i(L7)2^iuEiLnirL)\ onverschillig. -— uui

cirjrn tli on/j\ belangstellend van aard. rn run 2m uuian

01 rui oaji\ onverschillig vanhaard, om niets zich be-

kreunend.

o j. cy o . o
(uirjauis of (V)(icj(rLi\ zie uu (in trui \\

uui na tui \ of mi on mi \ zie bij (iniu)\

uui na aji\KVï. glans, schijn; de zon (S/cr. pra dipt a

,

ontvlamd, vlammend, flonkerend).— usian(Li\ fon-

kelend, blinkend, zooals goud.

uui (in cm asn \ en [tui ca tui asn n\ zie bij ajnaxi\ 1.

o o
i(wnamax)\ zva. tajirn in ? on \\

aiuui2riah2riuui2onaxi2\ of 01 111201 10x1201 ajinri /<io'«\K'N.

door zwakheid van lenden wankelend gaan, zooals

van een kraamvrouw of een zwaar beladen paard,

ook door groote bedroefdheid en neergeslagenheid.

uuioiahzaiixKW. zva. cm csunn onn (Skr. mrëdangg a,

een soort van trom; en geluid, geraas). — tsyriaht

an\ gelijk een gamelan.

o O o
uu asnj) \ zie om (Si t-^i asnj)

\

• O
'uuiasnn\ zie cm n-j asn /j\i-iasn/j,

r)(M(isnj)\ kn. klanknabootsend woord voor getrom-

petter , en van een veest. — (n\ajiriasi)[-^iasri(H)ji\

gedurig trompetteren met den aars; rusteloos en

levendig, van een vrouw uit levenslustigheid ; dik-

wijls uitloopen, om te spelen of een bezoek te doen

{vrg. n^uu^uu^asiiariji).

O
ai UU12 asnji\ zie ooi r/ uu)2 asnji\

LI

coll. mv. van i>[£, zie arnaji-). (ui)(kj:

2asnji\ zie (kji<

(tji\ bijnaam van Ardjoena, den derden zoon van

Pandoe (Skr. Part ha, d. i. telg van Prëtha, na-

melijk van Dèwi Koenti, genaamd Prëtha). iu

tip asn (in tv) -. Partas zoon, bijnaam van Abimanjoe.

oji op (ifc (ei thn\ eign. van een zoon van Krësna.

ajinoasnjj\ gew. arn ajinn asn/j\ een scheldwoord: deug-

niet! of godlooze vent! (Ar. sJ^, kap har at,

un ajinaasn/i\

vervloekte hond! -- (si-nasnn\ bijsnijden; bijhak-

ken, de scherpe kanten wegnemen (vrg. tsm-i asnj). J.

a.rinriasnji\ zie aji-najaj\\

oji Ti asnjj of [ajiasnj)\ Ml. de buik (vrg. (uiasn\); KN.

omgebogen, tezamengetrokkeu, van een oor.

mi na asn a\ KN.; <Einnasnji\ iets ergens langzaam door-

heen halen, zooals de punt van een natten doek

om het vocht er uit te drukken, of van kaarten,

die men tusschen de vingers houdt, langzaam één

achter een ander uitschuiven; fig.
iets ergens uit-

trekken, van ontleenen, overnemen; getrokken uit,

ontleend of overgenomen van, iels; ingeval, en

overeenkomstig; ook zva. &nnrinsnji\ (zie tuim asn n).

Q„ C) o a a a » O o
uu) asn om ^ rn asn om onajion'-n asn aa aj) oji irui om oji om

/j
\

uit zijn gedrag kan iets getrokken worden tot goe-
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de leering, {zijn gedrag kan tot een goede les ver-

strekken) . (Lm (Ennt mi) ^a. ui) umiui qji hui ui (ei \ inge-

volge en overeenkomstig je antwoord. (kh uim mi ^&

aftïa^snon~^mi\ overeenkomstig de voorstellingen

van den ouden tijd. — tui <ejim asnn\ het ergens uit-

trekken, overnemen, enz. — tuani »™ <kiji\ het er-

gens uit getrokkene of van ontleende.

mi (ui (unji

\

kn. geschrompeld, in zijn groei belemmerd,

zoodat liet klein blijft; ook Holl. 311. voort! ui

tui un ~m uirï\ voort, hond!

tui Tl 1575^^ kn. benaming van een geurige chinaasap-

pel met een schrompeligen schil (vrg. (loui (uru).

tun tKnuj ^rj asnn\ ruige hond, van een ruigharig

schoothondje , maar ook van den kortharigen Ja-

vaanschen hond, als die door schurftigheid ruig

is; ook als scheldnaam.

nnuunnazur^^ kn. 1. scheef rond; scheef, scheef ge-

trokken, van den mond.

rj(uiz'r]nm(unfi\KN. met schade of nutteloos verbruikt,

voor te geringe prijs verkocht of verkwanseld. —
^ <Ei z

<rf
m 2 tuil 7) ooi \ iets nutteloos verbruiken of op-

maken; voor te geringe prijs verkoopen, verkwan-

selen, verzwendelen.

nu asv -tl ir») rui \ zie big urn ui t~i cuiiri

\

o
^

. o
[iui asi i xm asn q\ zie nuuniLii tun^w

<n <nuz Ti (isi? tHyi\ of mi (tim z on asii (Ki/}\ zie bij tinizasiiw

ivrn tuil £i\ kn. wat tartend, snoeverig (van (uiiah\

met (Lim\ -va. biuu-nx).

nunncuiizcirii\ en ueiasiinmitq* zie bij ti (utizam^

(unii(is)r\ zie uiruiiuiw

o Cl . _.. O o
nuihiiun\ zie big iuv ui ^iiuru\

Onu (uil toi _sïa of nu asii (kh _ü\\ zie \ui (uiifi hoi _b*w

[^(ui!hii(ruij^\K^. regeling, voorstelling van een wijze

van handelen, plan, raad of raadgeving om dus of

zoo te werk te gaan; maatregel; ceremonie, cere-

monies, bv. aan het hof of bijplegtigheden; inacht

te nemen regels, bv. bij het dansen; zitting, van

een regtbank. (un «üi nu,ïasii ikii (tliji\ drie zittingen

(zitdagen). (incynnuiuii mi run \ boete op het niet

verschijnen van een gedaagde op den bepaalden zit-

dag. — nEimi ikti irui^\ een maatregel of maatregels

nemen. — n&i(uii<Kri(nji\ iemand iets als maatregel

voorstellen , iemand iets raden te doen. — urn un ikii rui

vj(hti\ iets regelen, de regeling van iets leiden, als

ceremonie instellen o/verrigten, als plan ontwerpen.

/ o O af' a O aS „ /
ui un un aui\ en oji (i>n ui) ru\ (in Krama ook wel (u

(un (hm ru ui (Hiji en (uaz:q(KrirLi\). Holl. particu-

lier; ook voor officieus, niet officieel.

o a
, ui mimn iui\ zva. i (Li (un ~rn ,mi rui \\

O O . Q O TT
nUltUl) UllUl/j\ Zie (Uil iUtl (K1JJ\ II.

nu(uii(&k\ KW. zva. (êjcrri^x tê>rjcrp\ arjCEi ah\ (Skr.

pratisthd, plaats waar iets staat of zich bevindt,

woning; roem, vermaardheid). (uyun ii yhun ui\ ge-

zeten op stoelen.

/ a . a
uiuriui\ of nu (un ui\ KW. zva. nnun\ ui om ui \ ui

nwi\ en uuraM <uui\ (Skr. part hiw a, bezitter of be-

stuurder der aarde; vorst, prins; van (u(hnui\).

O O j, Q Q a i , -.

(Utip<u)\ of nui(uiicui\ kw. zva. (un (ei \ de aarde, de

natuur; ook eign. van een godin, die over de aarde

heerscht (Skr. pret hiw i of pret Ai wi, de aarde).

nLi(uriui(Kin\ zie bij (urj<ui(m/j\

nui(uii(uiciYin(Kiji\ kw. zva. (ui ui (un mi q \ (Skr. p rat i-

banda, beletsel, hindernis, teleurstelling).

nui(xsiirLi\ zie bij (unruiw

nuiisri>rhi\ zie nunfiasiiziuiw

o
i(uirj(Uii(nji\ [oei ri tuil (rui rn\ nEini tun rui ihti ^m ri imi \ en

(tuien mn iru (Hin\ zie bij (nasiuruiw

i(urj(uiiz(rLi\ of nuiuncnji\ kn. benaming van een bij-

zonder soort van Kiimn\ met zilveren of gouden
CxJ

beslag (Skr. prethoela, groot, wijd).

i (ui <fcw V nrui z on tl of (u *~n (uiiori aui z chtjj \ zie bij iui nrui \\

nu mn tui \ uei (uii ui \ (ei tuil ui \ (Ei ti run mi \ en .oji tuil

(uthn/)\ zie bij tuil iuw

nu (unn mi ^*\ nu ^O O
U11/1Kll^l\

(
(UI (Uil Kil „i*\ ((LI (Üll (KV ^A\ en (LI (Uil Kil \

kw. zva. oji (ui ^.i na \ en vi tuii n tuii rui \ (Skr. pra-

tyaksa, voor oogen, door de zinnen waar te ne-

men; perceptibel).

o ~ o O
(ui un ixi (mi ^\ of lUiiuiiun (uii^\ KW. zva. (uikki~i

O O O QxQ/" , 07 j 7
on na z tuilji ui ui hii \ en mi m (ki \ (ofcr. ap rati/ia-

tah, onverhinderd, onafgebroken, ongedeerd, on-

verzwakt).

ui^i(uri(Eij)\KW. zva. uiukkii\ (misschien van umi\

3. en un uu).

nu(Uïi(EJi\ KW. zva. ui nn mi (Kji uru en ujuriv^ (okr.

prathama, eerste, voornaamste; hoofd).

iui(un(Ei\ 1. K. , zie bij a.si rj (in z ^ w — 2. KW. zva.

nu uil (Ei \ en mi cm rui -^i mi rui rui uyi).

nu un (Ei \ ui na u)i ui \ zie b ij <wi ri cuvi z ^ w

a
nu tuil ui \ KW. zva. cnaiizrirLKKiij) en ukkji\ pop;

beeld (Skr. prati ra d, gelijkenis, beeld, afgodsbeeld).



w <Y) VI on

'

653

a • 7 .. O
in.Jiastmrnhfi/j\ K. , zie bij asnaujw

o o . ,.. c") o
ioji asn on irwji\ zie bij mn ie/i {~jiasnji\

iiu){ht)aii,p kn. poet. zva. tui fhnon\ (Skr. pratidj-

njd, belofte, verbindtenis). — [^uvnoypiarijjx elk-

ander heilig beloven.

q„ . 7 .. a«
(tuias}nKnj\ zie dij asmmi^w

i(uiash(rr)iu)iis})\ KW. zva. ikiti cvnootvris (van het Skr.

patangg a , de Zon, met pati, lieer. pk..).

O
(ui tJifi \ zva. (ui mi (ijvo \

{tuirnoj)sKi$. de bronstijd van de tijgers.

[JUikqs zie ajirinizww

\mi3i\ kn. kopergroen, Spaansch groen (vrg. \aajaj)\

en asnzfns). — iMtui\ iets, zooals een wond, met

proesi behandelen.

;ki\ zie sul ti aai _^\\

Q/ .. • 7 •• O
tui 039.\ 1. KN. , zie bij ajinnKii ^a.\\ 2. k. en ki.,

zie aj)
o/

ti?nn — iei m\ 1. kn., 2i<? #$ <ut^n»cn^A

• n— 2. KI. , Zie (Ui Tl < \\ — KI. «»#. (Eli 1>Ï. N O/

(Enauui(m.\ booren, door booren vernemen; zie hij

niasiw \ tun tui v*\ pass., en KI. van f*o?(fc»^\ (zie

7 .. O v cV a . ,.. O o/
bij (tJ>TTj^\). — <e? i:si/K7nKI., £2<? 6»?; (Vinjiw — ^ej

(uz om ~Jti tj <un \ 1 . zva. r (En a~ni ^aihti ~/ïj ai kii \ KI. van

(Ei nrt ^ (un on aai \ iemand iets laten zien (pass. mj

cv . o/ a /
(ui(VA(nyi^/nvj(Kn\). 2 (ei i_s lai^ia ai aai \ zva. isnaM

(w aai ~jii on aan \ zie bij tj vi \ (pass. aai (vi vh aai ^.n

as . et/ ,

onaai\ en mykeji afkarn ~m on urn *). — i-i ei m\ KL, 1.

zie bij ajiTjqw 2. KI. van (vaaa (ayao aaji\

ajinnojin\ 1. ki., zie (uiiaiw — 2. kn. zacbte steen-

achtige grond, zacliter dan ajiajioJM\ pijpaarde,

kalksteen. — <&i'
rnoji^A\ 1. kn. de schil van een

kokosnoot aan de kant van den stengel afsnijden

en dunner maken, om er een gat in te maken,

daar men het vocht uit drinkt. 2. ki., zie bij (ui

aaiw — (vi &Tn ojij en tui (Ei

m

m ^&a-n/j\ zie lij

TT'
(ui^n^ijj\Kiü. een langwerpig schild, in onderscheiding

van asnandiw (311. paris ei; ook Tamïl, schild).

(vi (LflfMfl\KN. uitgeperst. — iei (ui a^ji\ iets, zooals nat

lijnwaad, door drukken uitpersen, uitwringen; mel-

ken, een koe melken (vrg. cci(ui%\). — (eji tuim _^n

mv.; ook naam van een visch. — oji oji oji ^A.aan\

1. kn. het uitperssel, uitgeperste. 2. k. , zie ojj^p II.

aj}ni(Ki/j\iiN. turkoois, een groen edelgesteente (Pers.

SJ»Jki)- — (Einj(Kj]jj\ gelijk een turkoois.

(UjnirtJi/js 1. KW. zva. rui (tvi ijnra (Ni /j\
— 2. KN. de

pees tusschen scrotum en anus (de wortel van de

O
oji ru» pi (vn a^/j); ook de spie of punt (het verdunde

einde) van een balk, die in het gat van een ande-

ren balk moet sluiten. — iui -n *.? ^a (mjj\ met een

spie, van een balk; en platte uitdrukking voor de

vrouwelijke schede.

^L7^-n^\KN. gelijk met de rand, boord of oevers;

boordevol. (K.inn(ui(n^naj)n\ een boordevolle of gelijk

afgestrekene maat. — nn(Eiir)ni(KJin\ boordevol, ge-

lijk met den rand, van een maat van natte of droo-

ge ioaren; en een maat gelijk afstrijken.

^tuizn^nmaJijp KN. pakje van sirihbladen, zooveel als

er gewoonlijk in een peperhuisje van pisangblad

(^a^zn^amz) bij elkander gestoken in een sirihdoos

klaar liggen (vrg. ajtcrmaai^). Zóó ki ij ui
i

^ -n % w.p

orf ni i
ij

tui irj-m ojiji \ enz. — ?i ie ? zrj^m oji p een

pakje van sirihbladen maken. — <n(EM<nnizaj)J*\

mv., en sirihbladen in een pakje of pakjes bij elk-

ander doen. — tniLafnmiaji^kihnp in pakjes, in

pakjes te doen , van sirihbladen.

(vi n~i rro.' en gevj. ajinr)amsn(EJi\ of T)£ioTiaM.\

eign. van een Djaioala (Skr. Parasjoerdma,

eign. van een halfgod, den eersten van de drie

Pamas, de zesde incarnatie van Wisnoe , die op

aarde verscheen als zoon van den heilige Djama-

dagni; vanparasjoe, bijl).

cuini%Ji\ zie cuiri'-m qj> \\

o
(Viinnni(K.i\ zie (ui tj ,kt7 ^t.w

(v>i(nni2(K.v\ (va rrioji\ of ^mw\M. geweld (van tint?

(k.q\). ;ui (EjI ~7 (im _7? rj i~m mi nim \ geweldgebruiken.

(ko !up mi rn n-> 2 x.i \ en on rrn ? oji xji rnm z (k.i \ spr. —
(zmj(K.i\ of [ies oji \ geweld gebruiken; iemand met

geweld dwingen, forceren. — aji[mojt\ geweld,

dwang.

(vi Ti oji \ KW. zva. rru)ihh\ rui arm rvyi en arn fui oji \ (Skr.

p oer o es a. man, een man; pauroesa, manne-

lijkheid, kracht, magt). (ui 11 i^a asn iei \ een uitste-

kend man, een groot held (Skr. poeroesótta-

ma, een uitstekend man). a<i om on (k,q a^n oji iim\ spr.

m rnm !k,i on /j\ zie bij tumn.hm^w

o -n0v,?ijmKN. een soort van ijzersteen ((u>asnkaiM\)
,

ijzererts.

^(KaMooyj\ (^E?^?(K7ff07fl en iiuiajuniam (hn/i\ zie bij

(Kiihnihriij\

* o
(a.fion(K7zrtm\T'D. zva. a^a^w
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uloojiojis (tUI OJ) CÏY) 0\

(tui(ij)thj>\ zie hij ojiasnnw

ojiaj)imn\ kn. grof, korrelig, niet fijn genoeg ge-

stampt of gehooid ; grof, stootend, stuitend, hin-

derlijk, onaangenaam om te hooren, van iemands

woorden. J.

CY
oj) n tw 2 tunj)\ Holl. voorschot, vooruit ontvangen

geld (vrg. tun tEi-^ïantm/i).

((uiojiilci\ kw. zva. cm on oji 2\ en om tui on asn 2 anti (Skr.

prdsdda, een tempel of paleis). uionojiaxi\ in

een prasada opgesloten.

a / a „ o o
,ojiojjoxi\ ojioyiaxi\ of ajiojiaxi\ KN.; !tEiajjon\ enz.,

dringend, sterk, vurig verlangen; met verlangen

naar iets streven; met inspanning en ijver zich op

iets toeleggen; of op iets studeren {van ojioxi\ en

vrg. tsioxi\). ueo ojionasriaxi (of il n tui p? on \ ) sterk

studeren. — oji ueiojj on \ het dringend, sterk, vu-

rig verlangen.

oji no oji asn o of tumitKi asnj>\ Ar. phirdsat, KN. fi-

sionomie, iemands fisionomie. (naxouitvin^ojiastyis

gelaatkunde.

ajfr~ni(M\ zie tui trui, tui w
\bn {<M

tiui oji tui \ kw . zva. tui oji~ion\ tun tui ojiji en ui oji (asn

tui tui arin (Skr. prast dw a
,

gelegenheid
,

geschikte

tij d) . — itE/i oji tui om anji \ poet. zva. tui cui ^i na oni

oiomw

lajio^i asn/j\ zie bij ojtasnnw

,.. O
tui o*) nq tK.) ^-anaj) zie bij unoinnojio\

tajioji oji asnji\ zie bij oji 0^,1 asn o\

(ajioJitui\ kn. vloek, vervloeking, verwen sching; pleg-

tige gelofte met een vloek (van oj)tu>\ L). umuiM

tui\ een vloek of plegtige gelofte uitspreken, ohion

ituoj)(ui\ door een vloek getroffen worden.

^oll. perceel, amcEi oji a^)auiji\ land of

grond, die van het Gouvernement gekocht en per-

ceelsgewijze in de verpondingsstaten opgenomen is.

ttuioj)(iK\ zie (uioj)(ik\\

oj)tm,jj\EM. omhelzen, uionayip pass.

ituioji ta.'i\~K., zie bij ajiatnw

tuim oj) (e/i \ KW. zva. tui ou) q tun oji q \ (waarscli. van tui

T \ °
°rj\ 1., en oj)(EJi\). tun (Eo oj)niaj)(Eii\ spr.

(tu)oj)tHi/j\ Holl. Fransen man, Eransch. oioji2 tui

Monjl of (uiv^trut(^(aLnoji(Kiji\ Franschman. oicrm

17 (tdi 2 (tup-i
\af>JI^

een geneeskrachtig kruid, dat in de

tuinen gekweekt , en tot genezing voor venijnige ver-

loondingen, zooals een schorpioensteek, gebruikt wordt.

CY o
ajiajiowi

i(uioji<rnij\ kw. behoorlijk, betamelijk (misschien verb.

van het Skr. pr asj asy a, prij slijk, lofwaardig,

zeer goed. pk ).

uu (kji tun aaji\ kn. verwittiging, vroeger berigt of me-

dedeeling; vooraf of vooruit verwittigen (waarsch.

Kramavorm van (uiojiam); ook gunst, genade (Kra-

mavorm van prasdda, gunst, genade, pk.). —
((ejiojira jN?\ iemand vooraf te kennen geven, doen

weten of omtrent iets verwittigen. — (tEooji tan on

onom\ omtrent iets vroeger of vooraf iemand ver-

wittigen.

toj) on oj) i un asn o of aji on oji i am asnji\ en uuioi oji 2 un osp

tmo\ zie bij on o^n ten asnjj\

(OJiy&\ zie (tui tun t&i\\

t(ui(vi\KW. zva. (OJitunw

{tui tui \ zva. tui ui w

/ „ / o a
tui oji \ of ui tun KW. zva. ui ui asn on o \ onion\ enoioji

asnonji^ de (of het) eerste , voorste, vorige, vroe-

gere; ook het oosten, oost (Skr. poerwa en poer-

ba). as:(EJi(Mr~JiaJi\'KN. de voortijd, de oudste tijden.

ouir)(Km-Ki.^jitui\ tooneelstukken over onderwerpen

uit de voortijd, ojiojvhuj aj)\ vertooning van die too-

neelstukken, en de poppen en figuren daarvoor (vrg.

Ocm oi oei 2 cm
. /

o osi op tuil oji tui \ die poppen enfigu-

ren vervaardigen, dui oji om erm \ zie ben. tui ajinntm

oi xm 2 om ~m ojvi (Ei \ de vroegere geschiedenis van je

oudere zuster, om oji oji oji oen \ zva. cei arui oji oen w \

\tui tcnoncmni\ kn. de zonnebloem; ook naam van

een batiksel. ui om osi ri oji o^i\ God de schepper, asn

tÈiuiasn\ of enkel ajiam\ grondwoord, de grond-

vorm van een woord. — (Eitui\ of (Eiam kw. het

eerst iets vervaardigen, de auteur van iets zijn; (ei

am\ kn. scheppen (vrg. on asn q uiiri urn \) ; en zva.

(Eimi\ onder zijn magt of beheer hebben, bestieren.

(ei n iu) cm asn \ poet. een gedicht het eerst vervaardi-

gen. oni(Eixm\ kn. de Schepper. oaK&ioiuria&cm

anfi\ de Schepper der wereld, tini am (Ei arn am ui on

tuioxojj\ de Schepper van het gezigt, of die het be-

stier heeft over het gezigt, die het oog van den

geest verhelderen, van het zinnelijke ontdoen kan.

a a /
asnoji^om 0.0 am un ri oji 2 < nog onder het

f

<oion'

beheer van zijn ouders staan, (ei oji om tli\ (eiojio*

o S o a y a
7)7)\ en (Ei am asn asn ? \ spr. — (ejojiihis KN. de

eerste aanlegger of auteur van iets zijn. (Eiomon\

iets bestieren, dirigeren.
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O
tuinivis zva

i tui (ui on
/) of ojinnuianj)\KT<ï., om onj)\Ki. , maagd, on-

gehuwd meisje, van twaalf jaar af en daarboven.

lojitvi on iui\ een meisje van over de vijftien jaar

O Y
onosrn'

o Y
i mi rui on ^bfo rn \ en t(ui (ui on 0101112 \

o
sjor., zie bij tmiuiri\ aj)cnri\ en <rnnriarmz s\

Ca)

Oh
CY CY
oji,uu 01 on \ kn. , oji oji 01 on z oji n\ K.D., in de spreektaal

^~
. f" O O'

2#<z. tri (um ni (Uini\ of 01 rm 2 osn onoi on\ \ (Ui (Ui ti ar)

r)0<l\ ZVa. (Kj {(Ui 01 op il pi \\

iiui(Vini\ zie bij iujtïVn

(aji(vim\ £» na)(aji>vi<-ncmji\ zie bij (vimw

&./] (U) om \ KW. 2t>#. osi oji ojiji en tui ;ui osn on n {bier.

poêrw alca, eerder , vorig , voorgaand , van p o ér-

/ / o o o
wa, zie aj\(Ui\). — (si(uiom\ zva. (ei oji osn w —

Y Q
oai o_o (V) om onjj \ zva. ooi ia osn onn \

mi (vi>uiicrm\ kn. zamenvoeging, zamenstelling , zooals

van een gamelan uit verschillende instrumenten,

en van twee of meer woorden {zooals (ui oi on t oji (ei

od\); ook een vers of verzen, zamengesteld uit

een aantal woorden met gelijke klanken, die dik-

wijls niet veel meer dan klinkenden onzin behel-

zen; en naam van een gebouw ten zuidwesten van

de prabajasa, binnen den ringmuur.

uuioi(ui(ia\KVf. ontmoeten. G-.

(ut ii dj) xn rui m^kn. wat klikkerig of kwaadsprekend

van aard {van (uia.noruiji en ojmi\ IV.).

(U)(U)osii\ of uuixji osn \ ook wel uuiosiiosii\ KW. zva.

crnao\ {Skr. parwata). icn apnn (ui(uiasn\ en ruhn

i(ui(u)(tsn oji asn\ namen van Batara Goeroe, icuiaji

osn oui is?? \ een vulkaan. — t&i(uiosn\ als een terg

(zoo groot), en <£iiuiasn(Kfi(isn\ of (Eii<viasn(ui(ui\ als

een heuvel (zoo groot), vergelijkingen om een hoo-

gen graad te beteekenen; bv. orui oni osn ui q tui tui osn

oji osn \ hij was opgetogen {of in de wolken) van

blijdschap.

injifui osn \ kw. zva. (ki cun acnji\ oorzaak, rede {van <ui osn\).

o o
(Ui ni (ui osn \ zva. (ui n/i osn osn w

£3''
rnaj)asn/]\

m>r

mi osn n \ KW. zva. osn ooi osn n \uui tui osn
(j

I0JI (UI OJI \ OJI (UI OJI"

ar
(ui(ui\ of oji rui (Kji \kw . zva. osn

(E/i~n^\ iasnaK\ ni(uiomn\ asnosn\

onn {van mi oji \ en eig. zva. (uni/ui(KJi\ maar ook zva.

(uiasn!K>i\).— i(Eiiuioji\ enz., zva. ianak\ (eooi(uioj)\

o
{osinji omn en on oi osn 2 on \^

zwaar gewond aan den hals.

ltui(Uiajiam(nji\

[oji(U)oji\ zie uui(U)aji\\

ojmKuioji^ kw. overmeesterd, overmand {Skr. para-

was ja, aan een ander onderworpen, in eenanders

magt. pk.; van w asj'a, (ukui\ en vrg. i oji,ui oji \).

— (eji to tui oji \ overmannen , overwinnen , bedwingen.

[tui (ui trui \ zie bij (uitiuvw

irj {moj) osi opj\ ook wel ^i(uii(ui(ui(Hij)\ kn. een dui-

vel of booze geest, dien iemand tot zijn medehel-

per heeft, door hem waarzeggende droomen of vi-

sioenen te geven, en met wien hij ook wel spreekt

als met een kameraad. (icioi(uirn[(uiaji(cionji\ of en-

kel oi[oji(ui(uia<ij\ met den duivel omgaan.

^{ojioijiji- kn. klanknabootsend woord voor het plot-

seling breken van iets plats en duns , dat door zijn

broosheid bij de minste aanraking breekt, zooals

een slecht gebakken aarden schotel {vrg. oi uuo 2 oiju)).

— oq(ui7iijuinjij)\ van broosheid bij de minste aan-

raking breken.

oi {(uytiruin kn. zva. vi[ajinruiji\ maar van grooter voor-

werpen; en vanzelfs bij de minste aanraking afval-

len of uit- of van elkander vallen, uuioi orui uuit (ruin

zegt men van iets dat zonder moeite bijna van zelf

gaat, te doen, te maken of te krijgen is. — oiieaz

oi uui 2 ox,iji\ bij de minste aanraking door broosheid

uit- of van elkander vallen.

iu-rinmrLin\ lïoll. kn. parool, wachtwoord.

CY
(ui(wj\ of (uioup kn. wat noodig of noodzakelijk is;

van groot belang; het belangrijkste; iets noodig of

noodzakelijk te doen hebben; noodzakelijkheid,

noodzakelijke pligt of verpligting; groot belang;

dringende beweegrede {Ar.
L

*D r
3> pharzloe,

noodzakelijke pligt). oji cni oi (ui osui on ~i orui \ verpligte

religeuse handeling, die men niet nalaten mag.

oi asm oi rui ^ioi i^ooiojiojn ojiajnono^oijjino<i\ heb je

iets van groot belang, datje hier komt? ojnonioM

o^uj osiiasii il orn 2 on ^iïoi orn z oi iui\ ik heb je noodza-

kelijk iets te vragen, oi

onnoodig, niet van belang achten. — }ëi(ruf\ iets

ajntnn ojioui\ onnoodig; iets

CY

. CY
on (Ei (Eiuruiomals bijzondere beweegrede hebben. on(Ei

oi mi ojioyi.{Hi(mnTif:asn(vi\ geen andere bijzondere

beweegrede hebben, dan om Batavia eens te zien.

— iej ri oui 2 ani^m oi om \ iets als noodig, noodzake-

lijk, van groot of het grootste belang beschouwen;

van iets zijn eerste werk maken; iets als een zaak

van de grootste aangelegenheid behandelen; {ook
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nopen, dringend bewegen. G.). om oji ti cun ^? wn cu

en crui ? rrn —) rj ru z un _y>? mi chiji\ niet alle nauwgezet-

heid, als een zaak van het grootste belang, onder-

zocht worden.

(OJimjiiHis zie bij auian\\

o 7 .. O a T
aji cu irui cun n\ zie bij cu trui miji\ 1.

iajirui!uui\ en tcejiaiji om \ zie bij auia,vi\\

cu ti trui (EjI anji\ zie bij truceiw

lajirui (eji ^.n asn\ kw. leer, onderwijs; zedelessen (Skr.

pralapita, gezegd, gesproken, verklaard).

(tui trui tèi\ zie bij trui cèi w
\-J co J CO

[tui rui tan \ zie bij rruiirnw

O O
tui cu n of cu cu cu

jj
KW. zva. asnciK\ (uchncKrij)\ asnem

trun \ mt tui 2 ai cm 2 run \ asn cu - i trui \ en -n cui eren n \

, O O ^
•— cei cun of cu cu cu#> zva. *9<t^p a-qcm otli[i\

O o a„ O
on hei i on cm 2 cru n\ chic&i ^,1 trui\ en (jo cu imji\ KN. m

het nauw brengen, door al nader en digter te om-

singelen; ook zva. (Eicuirmj]\ G. cu no cup passief.

cu ti cujj\ zie cu ti xmn\

7 .. o
(OJi'n oji cm ij\ zie bij cun cuw

icuucmjjs Md., zie bij nrnaxi\ I.

r Cl 7 •• o
cu T) n cu ana of oji tui cu crn/i \ zie öij cun cu w

q o . 7 .. o o
(cucu^\ zie bij cucu^w

(ut),ijt)\kw., cuj Ti errn ^n Ti trenji\ Ml., veinzen, voor-

geven; schertsend, kwanssuis, bv. driftig zijn {vrg.

o o .

tuil cu un cu ).

/ o O O
cu Ti in an\ KW. zva. cu cru ^\ onuioji/) en cui,asn^\

{Skr. par ip oêrn a, volkomen, compleet, geheel;

voldaan, van au on , met cui ti\ 2.). — t^jiTiCLi cm \

in den vorigen staat herstellen; volkomen uitrus-

ten, in gereedheid brengen, opschikken, uitdossen.

w
<ri icu ri i cu cui cm/j \ kn. een aanhoudend geluid

,
gemom-

pel. G. (waarsc/i. hetzelfde als tq\iutricui[^icuicmji\

bij cn(Masrijj).

CY CY CYO cm
cucucKiiji en tE.1 cu cmij)\ zva. cucuiuiiji en cei cuicunrix

{vrg. (Lfiiunou).

CYO O o
(U(u(Hru\ cucuchti/i of cu cu cu cunn\ kn. aannadering

cr
e ^ o \ cyo o . .

{vrg. cu cu arnj en cu cu cunn). cu cu crni \ enz. , iemand

of iets naderen, op iemand of iets toeloopen.

cu Ti cu crcn^AML^. dwang
,
geweld, geweld gebruiken

; ge-

welddadigheid, geweldenarij {van (uicim^is met cut>\

2.). Zoo ook tn Ti z cm cu Ti cU'irn^A\ {vrg. bij nriTii(ui\).

(njicu\~Kyi. zva. asncrrn\ tuithoicNin en (Ui asn cm n {Skr.

prdpta, bereikt, aangekomen, verkregen).

cu kit) cu tia\ uitgedost.

\ajipui\ kw. zva. (cui(u\ {Skr. prdpti, verkrijging,

bereiking, enz.).

icu cu cisiiji\ zie bij cucuu\

cu oji cu asn/is kn. iemand die tijdelijk bij een aanzien-

lijke als cucHi^mcuicHiji dient. — cei cu cu cuijj\ tij-

delijk bij een aanzienlijke als cu ,ki nm tui cm/i dienen

of in dienst gaan.

O O O DO
cu cu asnn\ KN.; cu cu cun -~\cu cisiiji\ zva. cucucui^imi

(isiitj\ en donker worden door opkomende dikke

wolken; ook donker worden van iemands gezigt,

zooals door het stijgen van het bloed naar het

hoofd (vrg. ajiasnn). — ce/i oji asn/}\ verduisteren,

van het gez'gt ; en zich zamenpakkan van de re-

genwolken, zoodat de lucht donker wordt.

q o ~ o o o q . o a
icu cu asiiji of cu T) cu cisnjj\ en ,r&i cui cisiiji of czi ti cu

7 .. Q Q
asiiji\ zie bij cui cli asaji\

tri[cuiricuasiijj\ tri [c&l'n cu (isiiji\ zie bij tn cu n cu asnji\

ajiTitncuz*u<i$\}LN. de geheele gedraging, het doen en

laten, van iemand {van tncuzni^ met cu ti\ 2.).

cu ti ri cu clvi chi(i\ kn. de betrekking tusschen zwagers

en zwagerinnen, namelijk tusschen de mannen van

tioee zusters of de vrouwen van twee mannen;

aangetrouwde zwager of zwagerin {van cunri(u\).

icutci .?\ 1. KW. zva. cunicn?\ en cunxmw — 2. KN.

gul, mild, gastvrij {S/cr. pradah, een gever; gul).

cuiintcuiicjiq\ gulhartig, mild en gastvrij van aard.

O S— (tEiiiJij\ 1. kw. zva. (uncsiiji?\ en cuncEimnw
VJ> ^ co ^ en

— 2. kn. van iels een goed deel afnemen, bv. van

zijn geld of goed, er een goed gat in slaan; ook

iemands goed in beslag nemen. ihtii(uioi^\ in be-

slag genomen worden,^, van een vader, die voor

de regtbank getrokken wordt voor een misdaad van

zijn kind. cun ^nritmiz rui ^ t cen cu uii icu in q \ spr.

icuti^\ kw. zva. on cm ti \ {Skr. pradjd, volk, on-

derdanen, pk. Doch in het Javaansch schijnt het

woord genomen te zijn in den zin van cutuis:\

van tu^\ dus: vorstenzetel, residentie van een

Vorst),
f
cu i^ cucuii\ zva. t> as: \ {Skr. pr a dj' d+

pati, Vorst, koning, enz.). f
cu as: urn asn trui rsi

tm\ spr.

cuok\ of cuas:\ Ar. j, p har dj, de schaam-

deelen.

uu cikti asn ,j\ kn. strijder, krijgsman; held {van cwem

asnji met [cu\ I. Vrg. ci^i ti o.ji &di.\ en [cucum'i\).

ti a<m ni asnji\ voetvolk, infanterie. (cuasjTiasii
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n^;hri(Hiji\ paardevolk, ruiterij, cavallerie. — uuas:

n>iasiiaaj)\ corps pradjoerits; de krijgsmansstand;

de krijgsmanskleeding; als krijgsman gekleed; ook

benaming van een soort van beambten in dienst

van een distriktshoofd: distriktsbode. — aaiuuns:

maspaa/i\ de stand van pradjoerit; als een pra-

djoerit gekleed zijn, wanneer men op reis gaat.

uua^ihrn\ KW. zva. rn aai t en aai 2 aa aan of cun asii (ko _ïa

(Kin (Skr. prddj aka , voerman).

tui ns: tui asii aan \ kw. vley enj . Gr.
(
Vrg. (ui ik; ui (min).

(uid^(iM\ uuq^ajuiy (uokojli\ en tui nn uk iuui \ KW. zva.

o a o O - Ö
asii (Ui(Kiji\ (cm aui ajn \ nai,aa\ {asri(UK\ en asn (E1~ji.^\

(Skr. par ddj aj a, nederlaag). — (&i<ikomi\ enz.,

1. poet. verslaan; ook zva. ^aa,uk\ of ikke/i -jiqw

— 2. (eiukilui\ kn. twijfelachtig, onzeker {Skr.

apratyaj

a

t twijfel).

aji^nns; t£)\ kn. een op de bergen groeijende kleine

boom, waarvan de vrucht, in trossen van groote

,

donker roode , zoetachtige, eenigzins ivrange bes-

sen, door zwangere vrouwen gegeten wordt, om

een schoon kind ter wereld te brengen (Skr. pd-

ridjdta, naam van een boom van het paradijs,

de koraalboom, Erytlirina fulgens).

nnnuirnaks KN.; tni(&i<haïk\ een ruwen boomstam vier-

kant bebakken. — rn uEirn uk ui \ mv., en iemand

verbinderen iets te doen; ook iemand iets door de

uitdrukking van zijn gezigt te kennen geven. —
inuu<nnkiuiaaji\ vierkant bebakt; en iemands uiter-

lijk voorkomen of gelaatstrekken.

uuojk(uk\ zie bij .«.kw

uui 11 uk 2 cm \ zie bij en aëc 2 cm w

uu (lli\ 1. kw. zva. (t.v(uii\ (UïI(lo\ aai cu ojiji\ aai tui

(Eif)\ ai ,7v? 2 11 Ti 2 asn n en aji^ntiw — 2. KN. de ge-

stalte, bet voorkomen, van een paard (Skr. pr dj a,

lijkend, in zamenstellingen). oji rn run aai uuajui \ KW.

zva. asncmerm-irai tui cuinw (ern axi uui (lvi \ zva. turn

axi aai aui ajiim aa n\ iets doen, dat niet voegt voor

iemands rang of fatsoen. ai aa aai na i~ji uli \ spr.

o o Q-wunCT. zva. (tui?\ mi [tui ^\ ojjiu uli \ en poet. zva.

auiaa\ en hnoa<n\ (Skr. prija, geliefd, bemind;

de man van een vrouw). — {aji(uuicrfi\ zie bij itui

o
(UUI (UUI w

((uirn(Lti\ zie bij aaiaxi\ I.

(tui uui aaaa/i\K., zie (ojiuui (lui \\

O /.O 7 •

[oji a.ui waai \ of [(ui ai iUbi 2aaaai\KN. benaming van een

corps pradjoerits van den Soesoehoenan (van teut

uti\ en (un aa aai\).

O o
• oji uui asn\

(
cm uu asn\ en gew. •tui (tui asn \ KN. voorzorg

,

boede, omzigtigbeid; op zijn boede, beboedzaam,

bedachtzaam, voorzigtig, omzigtig; voorzigtig zijn,

zijn voorzorgen nemen, op zijn hoede zijn (Skr. pra-

jatna, aanhoudende inspanning; omzigtigbeid,

hoede, vrg. (ihiasn\). — if&iiuui asnan\ voor iemand

of iets op zijn hoede zijn, zich in acht nemen;

voor of tegen iets voorzorgen nemen.

o
(mi (bui asn\ zie icui (uui asnw

Q O
uui (uui rui aaij\ KW., zie 1 iui rn uui 2 cm \\

o O
uui ri uui 2 us aa \ KW. zva. as7iia\ aai oji au n en (uitiK\

(Skr. praj o djana, motief van handelen, doel,

bedoeling).

UUI MJI (LUI \ UU (LUI (UUI , Of (U (LUI (LUI \ N. , UU OjUI OQ (HIJI Of

ajKuuianaaji\K., ambtenaar, beambte; man of vrouw

van rang of aanzien, aanzienlijke (waarschijnlijk

voor oji ni rum /lu \ de jongere broeders (namelijk

van den Vorst). uui(uuiuuiajricm\ en verkort uukuui

o o
uu (uti (uui rnaai 2 urn

kameraad, medebeambte, ambt-

genoot; waaronder verstaan wordt een aan een

hoogeren toegevoegd of ondergeschikt ambtenaar.

O Q Q ,— [asqoM iuui\ uui(Luaaaaan\ als een pnjaji, zoo

welgemanierd en fatsoenlijk. — uejiojli ai ojui ihi\ uei

a,Liaaaa\ fatsoenlijk voorkomen, fatsoenlijk, bv.

van iemands kleeding en manieren, aaiuuajuirnajui

aan\ aai[(uiuuiana£iKiji\ rang, ambt of stand van

een prijaji; iemands rang of stand.

a - a . o
iajiuii(LLi\ zie uu (lui ojli w

o j. o OUU IM (El 0XI\ Of [OJI UL1 (El OJI \ KW . ZVa . (U {JUn [03 (EIJJ \

liefkozing (Skr. prijamwada, vriendelijk in het

spreken, vleijend). —r- uuuuui (Ejiajri\ poet. zva. («3

Q O ^

Kj3(Ei[) en (Uin^^ajnna^rnaji2(ui'ri(uci2aaji).

. Q Q . Q
uuirnuui2cm\ Of uuirna^ui2ctri\'Si., uu nr> Ojia 2 cm \ of uu

rncLui2cm\ K. , best, best voor het gebruik of om te

gebruiken; het best, wat het best of geschikt is om

te doen ; de beste wijze om met iets te handelen

;

wat door iemand het best geoordeeld wordt te doen

{Skr, praj oga, gebruik, aanwending; van <n(uui2

cm met uu\ pra). aainhuuri ajii2cm\ minder ge-

schikt, niet geschikt genoeg, (un tui asn {^iai om 2 cm \

of [(urj (uui 2 cm tun tbiasn^ heel best, uitmuntend.

o
(Ul OJI /—.? rn (uui2cm\ volkomen geschikt, onverbeter-
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lijk. uuir) cuuti cïr)<n(hn\ het best is 't. (uniKimjirjcLviz

cmr)iHi\ zooals liet best geoordeeld wordt, a/niiui^

i ru) 7i dim cm \ een geschikt middel aan de hand ge

ven, een goeden raad geven. — (it^ntnOTn (tui

(n(uiMcni\ iets op de beste wijze schikken, regelen,

verordenen; naar omstandigheden bepalen; aan iets

de meest geschikte vorm geven; iets op de meest

gepaste en bevalligste wijze voordragen; ook iets

het best keuren; en iets naar zijn oordeel als het

best bepalen. — i&vntuvizcmicn ~jnonun\ i&tvjOMid

rt cm iun sn arn *aji\ iets als het best of meest ge-

schikt beschouwen, best vinden, heel goed keuren;

iets naar zijn goedvinden verbeteren. — tunEiiiitiz

cm\ tui{tEi<ntuuizcm\ goedvinden wat iemand het

best vindt; wat het best geacht of als het geschiktst

voorgesteld wordt, een goede raad.

/ tui rn tuui z cm \ K. , zie [tui on uu z cm \\

o o o .

injicn(tinzcm\ en [tuion(LUizcm\ zie [ajin uuz cmw

iaj)(uui\ kn.; uui(tvi{auiaM\ een koortsig gevoel, een

koortsig gevoel hebben.— rEiiü\ hetz., en de koorts

voelen aankomen.

i(ui(vw(bvi\ itEittiitwi\ zie bij
^Jj^

uu<n(iMZcm\ en [Mtuii tvi (unji\ RW. zva. nqtiJio^tui\ of

iu uw (ei runn {van <n<uhzcm\ of iuh cm\ en tvn mi

(hoi/)\ met i(uicuvi\ dat in het SJcr. ook in den zin

van eigen gebruikt wordt, vooral met tanoéh,

lichaam. De zamenstelling prij dng g a is evenwel

in het Skr. nog niet aangetroffen, pk. Vrg. oji ten

tw\). iiaitHitNi^i'ntüuizcriis alleen achterblijven, [tui

o o o
(uuicmtianri\ %va. tui uw iei tnii ili tH7ji\

itui tvw 071 tHin\ zie bij tuh/jw — (tmeuü azi aajp zich als

een prajangan vertoonen.

iukeiji\ kw. zva. 0571 -n\\ — ^A^Jl en <&i <&1<&>ji^ zie bij

OJI
(&1J1\

(VI CU (El (H7J]\ ZVa. (U(l57iri r
riZCHTJI\

t(uti&i\K'W. zva. cnjjiui^\ en (U
j)
(lsn

,

(

^yi
{Skr. parama,

beste, uitstekendste , voornaamste, eerste), [ojke^hh

cui\ een dichter. (vinKEjOJi^s naam van een boek,

dut regels bevat voor het Kawi of de dichtkunst ,•

ook voor spraakkunst {vrg. (u\ji(unnntui\).

tui tEi\ KW. zva. thcn tHiicmtun arifi\ ov. tui tE7tHionaxitui\

de zegen der goden, tui tei tnréjji rui ^ \ door Gods ze-

X O
gen. — tui iei \ zva. thiicrntun\ en tHioruiojin (zie ook

(ejkei\ ben.). — tui rui (Bi (si \ zie beneden.

(u-ntBij\ kw. overtreffen, tebovengaan; meer dan;

alles, geheelenal {Skr. param, het onzijdige van

para, verder (dan), hooger (dan); ook als voeg-

woord maar. pk.).

tui (ei \ kn. affectie, toegenegenheid {Skr. prémd). ,

(&ïcsi\ voor iemand genegenheid hebben, iemand

toegenegenheid betoonen. — (uinrui tui ,ei\ zieben.

tui tui (Bin\ kn. stillend, verzachtend, pijnstillend mid-

del, een aromatisch smeersel van allerlei tot poe-

der onderelkander fijn gestampte kruiden, dat men

op een lichaamsdeel smeert tot geneesmiddel. liet

wordt in balletjes gekneed, in de zon gedroogd, en

dan bewaard, om in water of gedistilleerd opge-

lost te ivorden, wanneer men het gebruiken wil

{van <vufy])- ^— (E7tuiiBi\ iets met parëm smeren.

'(ui(Ei(mjj Pers. ^Loi, hoog bevel, vorstelijk man-

\(hQ3J&(nj)%\ een

Allah brengen.

O o

bevel

O Q
i(ui(Bi(mji en. tui tui <ei tmji\ kn. bedelen {vrg. tui iei tui n)

.

nri(uizituitEitH7ji\ een bedelaar, truuHn tui ituit&i tm/i\

loopen te bedelen. — [tEit&ithn\ bij iemand bede-

len, iemand om een aalmoes vragen. — itBitEJijri

<rt(Mi\ voor iemand bedelen; en met iemand bede-

len, iemand, zooals een kind, bedelend rondleiden,

bv. tot voeldoening van een gelofte.

<ri uui (ei (hij \ Holl. vrijman, on tui z on ituitsi a-aji en (hti

trui on f (ui (ei tuin \ vrij e arbeider . (uzniapmm on chi uji iei

(H7j)\ postpaarden, die aan particulieren toebehoo-

ren, maar aan de gouvernementsposten in dienst

zijn gesteld.

(!ui(Eitm\ of tutEithn\KN. 1. het kloppen van het hart,

als bewijs van leven. 2. duidelijk en van nabij , bv.

tets zien {vrg. asn tui asn
ff)

; ook duidelijk blijkend of

bewezen, bv. van iemands schuld {vrg. asn en asn trui \).

3. goed raak, op de regte plaats getroffen, van een

wond {Skr. p ram dn a , rede, beweegrede; grens;

bewijs, gezag; maat, hoeveelheid, enz.). oo{axi[nji

o o
tEi(H7\ arn\tui asn tui ten itui tsi(hn\ en tun ^ on cei tuui (tui

tBithn\ spr. — [(EitEJUHitKn ^jnrntKTis maken dat iets

met juistheid en nauwkeurigheid geschiedt; iets of

nauwkeurig opnemen.

tuimtEi(Hi\ KW. maat, grens {Skr. parimdna); {ook

in schijn zich tevreden toonen. G.). tuiaj^tcnpftui

<7i(Eian\ spr.,fig. van alles waarbij men, tot een

zekere grens genaderd, deze niet overschrijdt.

o
tui ri nn (ei oei \ zva. tui t) iei tm w

i(ui(EiiK7\ of turi (ei z tHi\ bijnaam van Doerga.
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o • . o
((uiiitEUiq^ zie ((ui'E.ithqw

'oeM«fl\KW. zva. (uhaai(Bi^\ en [cej^iei aa (eji^\ zva.

mn <&i aai (Eiij)\ \a£ii<iJ)(Ei(~i(E>i(Ki(£J)ji\ KN. spr. voor

een gepleegde moord of verwonding verzwijgen,

niet aangeven (zie bij im/ijke^s maar waarschijn-

lijk is ! (ui (eim ieiji het Skr. p ram una of pra-

mdnam, bewijs, zoodat het eig. bcteekent de be-

wijzen verzwijgen).

(uini(Eian\KVf. zva. iajicncuui2am\ (vrg. (umi (Biasii\).

/^ » '
iuini(Emsn\ of tuina iei asii\ en ojkhjicei asn\ KW. zva.

tr

iuiajjni\ tun 05n (cnnrj(Kfij^\ luniti iejiji en (ui(ijkei\ (okr.

par am art ha, in den boogsten zin van bet woord;

het of de ware en wezentlijke; parumreta, re-

nen). (w~n(Ei(tJ)(uami(isr)\ de ware pandiet. ojïhei
' x Oü co

aai^mi (Einsn\ of cun iei aai ~^i ixi (Ei (mi MLN . edelmoe-

dig , edelaardig ,
goedhartig, iei iasii aai tun (ei aai ~? n,i

CY
nsn\ een alleredelste, ware, waarachtige, vriend.

mi na (ei asii mr(ui\ naam van Batara Goeroe.

QQ/ . a as
(Ui na (El (Bl\ Zie (Ui cru (El (El W

O
iU(E|mi\KW. zva. tui (Cl (ui iuijj\ aujna^\ en (ui am ri (iji \

(Skr. pramoekha, hoofd, voornaamste, enz.).

i(ui(Eina(ia\ zie bij (Ejiitanw

a .CY o a
ituiiEiinaaas of mi (Ei na ah\ zie uuirui (iaww

a a a
uu)(E<i(iaasn\ en uuitBitiaasnp KW. zva. (Wiui^\ cnunz

iei\ aairiam^\ curi(bn\ (i^cniaaji en ik mi (ia on im i>\

(Skr. pramoedita, verheugd, gelukkig. Vrg. (ei

(ia asn \ ). 0b: om (ia t-ji (Ei na asn \ poet. de geheele wereld.

o . o
i tui (E/i na asn/j \ zie uui (Ei (ia asn w

uui te-i asn \ of (ui (Ei tun \ kn. bijzonder uitstekend, puik

( Sd. Ml. permata, juweel) . turi am m (ei asn \ puik

van wijn. ok na on ^j ie/i asn \ een pracht van een

paard.

a a a a a
ajma (ei asn\ KW. zva. oui(ui^\ aai rui <vi q tun aaji\ anroiq

a a O > -, n
tun\ (uni^(Kj]\ (unasniEi^ en na(Biaai^a,\ (volgens Gr.

ook medelijden. Skr. parimita, gemeten; gere-

geld. Vrg. (L,mi(Eian\).

rmi (ea(Kji\ kw. Vorst. G. (vrg. ajiayicrn).

a
i (Ul ri (El OJl na \ KW. en KN. zva. uui na (El (Kjni\\

ixjirn (Eicm.m\ kw. Vorstin, gemalin van een Vorst

(Skr. paramésw ara , opperheer, bet hoogste we-

zen; Siwa; en Paraméswarz, oppervrouwe, ook

benaming van Doerga; zamenstellingen van par a-

ma [zie bij uui(Ei\~\ met isjwara, heer [zie (en

rmm\], en is wart, meesteres).

{(uiri (Ej1(va\ bijnaam van Batara Goeroe (Skr. Para-

mesthi, een naam van Brahmd, van paramestha,

hoogste). Zoo ook uunacBi(VAnaa?n2crn\\\

(OJiiEAinjis zva. (Eiauiw

{(Ei(Ejirui\ zva. (zjiruiw

CY a a j, a a „„„ ....
aji(Eirvi\ of tui (Ei rvi\ Holl. familie.

(U(Ei -Jj^fun aajj\ 1. Mal. prampoe an, zva. (uiniaaz

aaj^\ — 2. kn. toeloop van veel menschen, bij een

feestelijke gelegenheid (vrg. run (En^ji^ojnaan).

(ui (uicïitEi ^iz anjj \ zie bij mi ceji ~jj^\

o O - o O ni ,
(ui na (Bi ^i (HTji of (oji(bi ~ji aaji\ kn. goed bewaard, zoo

geborgen dat het niet gemakkelijk te vinden en

veilig is (vrg. cui ibi ^i ckiji\

(U(Ei~i(ruij]\-K-8. het zich tot een blaasje zetten; blaas-

je, zooals van den huid als men zich gebrand

heeft. — (E^tsi ~ji(ruiji\ zich tot blaasjes of builtjes

zetten.

^(wi£)Jj\kn. een prikkelend gevoel door sterke warm-

. te, zooals in de hitte van de koorts (vrg. crnn^?\).

— \&i<&i~Ji\ dat heet gevoel hebben; ook heet of

warm worden van drift (vrg. cui(EjiS)\).

<L^<E?-JnKN. het branden in een figuurlijken zin, zoo-

als van een brandende begeerte of drift; daar men

warm van wordt; ook van de ooren, als die ie

warm worden (vrg. uukbiSu); ook brandende druk-

te, het drukste, van een werk (vrg. (èi(EjiZji\). oji

(Ei -^i MfEi ^i \ zich onwel gevoelen, zoodat mën er

warm van wordt in 't gezigt. — iej
)
ce^Si\ brandend

zijn, van een begeerte of drift.

o o
(oji en (ei (tui . KW. zva. cnjicui^x tajinjina\ en zjicmojn

(Skr. prameja, beproefd, wat de proef kan door-

staan; of wel apramej a, onvergelijkelijk, pk.).

nuiin (Bi om anti\ zva. tuiniri (e/kuvi aa/i\ zie nari(E>i\\

((uit) (Bizaa/i\KN., uui (ei tun <ht/j\k~d. , een boek met too-

verformulieren en gebeden (van iop«KW. zva. cem

(Ei^jiaan\ grondwoord ^g^ zva. (UKEi^/iaa/j).

uui (Ei an(injj\ zie bij ni (eji aaji\

a O .o
iiui (Ei asn an/)\ KT). , zie uuiri (Eiianji

\

[am (Eiiwianjiy zie xjicEid/uiarijis

uui(Eiricm\ of (ui (Ei Yicm\ zie bij amoacmw

W(rr)\N., uuicm\K., naam van een rivier op Java.

a
i(uicm\K. , zie lajiamw

CY CY CY , .

(uinncrm\K~l$.; arn mi na am l \ zva. aai micn amzaaijis (mis-

schien naar de uitspraak van wj.).

O
(uiniamji\ KW. ; (Einiamji\ zva. (aa^\ en (fh'nainin\
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{(Ui rmtrun\

— 7Ï7j (umi omjt en rui wim anijj\K^. aangetast, over-

vallen worden, bv. door een epidemische ziekte,

door een storm, door een ramp of ongeluk, wii mi

ni 71 cm ~7 .? \ spr.

o O
tui Ti cmn\ «e? ni cmy (Ei nrt cm wn win en (ui ui nim win\

K. , zie ajinn win\

tui 11 cm \ of (umicm\ KW. een gracht om een vesting

{Skr. parikfia). — isiniam\ of ©jtiotin een

vesting of fort omgracliten , er een gracht om

maken.

tui nn cm \ KW. zva. nam wi cm cm n\ tooi, tooisel.

oi t (ui zrncrm%\ kn. de lengte van een arm {van nni2

- rn ui ^^)^ (viin td-ji 2 ri arm ^ \ een arm lang , zoo ver

als men met het insteken van den arm reiken kan.

lajicm wiijj of cüimcmwiin\ kn. de stomp van een af-

gehakten tak aan een boom. tHriajuinocrnaJiujiarn

<kiiji\ een bladeiiooze boom met stompen van takken.

wntm?w7fl>KN.; (eiyioiizwii^ op weg of op een togt

ontmoeten, tegenkomen, wn (tan arm tunji\ in zijn

gang of loop op iemand of iets stuiten, iemand of

CY
iets onverwacht ontmoeten (vrg. wn (ui <n cm z \ en

(Eiartiwnn). — (E^ti au 2 wn\ meervoud.

I

mi au inji \ zva. uuicmasn^

liui om (isn/i\ KN. doorgesneden, doorgekapt; afgedaan,

afgeloopen, van een werk, plegtigheid of gebed

{vrg. (uiMji en iiei~~j ). — [<&iamiisn/i\ iets door-

snijden; een beest de keel doorsnijden, slagten {vrg.

\nn!r\ji^\); een zaak afdoen, afmaken. — /,e?

(rnasn\ mv. — uuiaaiasiiwin\ slagt, een geslagt

, beest; om geslagt te worden, slagtvee; een afgedane

zaak. riwiiuiwi[^iiiaiiiiwin\ slagtvee.

i(uianiasii\ naam van een berg, van een boeta en van

een patik van Mandoera {Skr. pragata, afgezon-

derd, moeijelijk te begaan).

uuimi(Ki\ eign. van een van de rijksgrooten van Vorst

Dasa-moeka {Skr. Pragasa. envrg. Kuioiarhz^is).

i(uiiicrmoj)\ zie im na arh 2 (k.o\\

(ui cm ui \ eign. van een dochter van Ardjoena , een

kleindochter van Bagawan Sidik-watjand.

(ui cm (ui asn \ eign. van de jongere zuster vanPregiwa.

(«-/? <n nm 2 run - KN r ; ( <£» 'n o^i i run\ doorzetten , aanhou-

dend hard doorwerken; zich niet ontzien. J. (slagen

„ afweren, pareren. G.). — (&inr>cmz(njirnwn\ met

iets, bv. met. een gereedschap , maar doorslaan,

,
toebeuken, toehouwen, het niet ontzien. J.

O
077 (El ',

CO

<n o
uioji/l en (hji

wii (tsii n) . a.1 m 7vi ^ii (l/i asn nm y\ welgemanierd.

O ^ O
riamrLi/)\ KN. ; ei 11 ui (iuin\ een vrouw of maagd

Q

(ijiarna'uji\ kn. handig, knap, behendig, vlug, goed

jeoefend, goed gedresseerd {vrg. (tli

r
{
(u,

schofferen (vrg. un ccrn .iu asiijj en '£üfMwn/i)

\ajimcmz:nji\ KW. zva. ni wn asnn\ bv. asncrin i(uii(ui

(normiru>\ en ^i(ini(Liricrn2rhiwi{(Ci\\ {Vrg. wicmz

nui\).— [mi na au 2 ru wi -Jjup worstelen, zoodatmen

met de dijen tegen elkander komt.

iOLJicm(rLi\Kvr. zva. rjmz<Ki\ arnuiwnn en ceiw3iwij\\

ook eign. van een boeta {Skr. pragalb-a, stout,

stoutmoedig, driest). — (iEiamtrvi\ een tijger na-

bootsen; ook iugaan, binnengaan. G.

™ O o
i(uiaiyj\Ky7. zva. ojim^ en ckihji^w

(Pi O
1

n.1 cm/i on \ kw. zva. cai ui ? \ en un a^i oji ceiji \ maar

volgens G. behoedzaam; voorzigtig {Skr. pradj-

njdna, kundig; geleerd; kunde, wetenschap).

(urja-m irin\KX. een sluijer; een witte doek over het

hoofd en langs de zijden van het aangezigt tot op

de borst , bij vromcelijke hadjis in gebruik {vrg.

> i ï> )>i> 1 i\ 1. kw. zva. ),)) n xp.hiii\ ook eign. van

een boeta {Skr. pragasa, verslinder; vraat; een

daemon). 2. kn. personen , die in een bosch voor-

uitgaan om door het wegkappen van struiken en

boomen een weg te banen. — 't&itncm2<vt\ of ten

<ncmiaJi\ benaming van zekere beambten in dekra-

ton ; pionnier.

mi 11 nu ,i~ï in 1 cm n \ zie bij rt 1 E 1 \\

L'ni\KW. zva. rj^i2vini20Sii/j\ (KH^nii\ rnasnaK\ mi

ih\ en iH7i (tui rn (isii 2 wi n\ ook KN. benaming van een

naar een vleugel gelijkenden opschik , die aan den

rug van sommige wajangpoppen , zooals aan die

van Gatotkatjd , uilgeslagen is {Skr. prab'd,

licht
,

glans , luister ; de stad van Koewera ; ook

een naam van Doerga ; van b'd , zie ccn\). iiuicri

cq wiim \ eign. van den jongeren broeder van déwi

Arimbi. ui mi xu ckji \ en \cui xm £11 wn _bi\ zie

Ci.
??j77\ 1. KW. 2»«. (uiuh rriam2\ (ui 0511 asiin en ajitsi

iiow — 2. kn. Vorst (Skr. prab-oe, superieur,

opperste, heer, meester). w;i)-K-\ de Vorst. '14^

uv r) wil (Ei [i\ vroegere titel van den Kroonprins

{thans tvJt 71 uiniwi ^m(Lnm):Uii(L7iniwi2(Bin). (^"^T

f (ui •ui(lowi\ naam van een regerenden en van den

Soesoehoenan onafhianklijken prins te Soerakarta ,
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dien hij draagt als Kroonprins en ook later be-

houdt, zoolang tol dat hem de meer vorstelijke

naam van Mangkoe-nagara door het Gouvernement

verleend wordt, [OJixmnri tui asrtn\ naam van een

bloem. — (Eirnumi<i\ zich. vorstelijk voordoen;

vorstelijk, prachtig, bv. van een gebouw ofgeioaad.

— \0Jtvi (dm ihi n\ zva. acri(Kioa\ (vrg. uinuiid <vnq).

— MTfiuuitn<!GnioajÈ\ 1. KW. zva. mi t> 77 asii 2 on ,i \ —
2. kn. de regering als Vorst; de vorstelijke waar-

digheid; staatsie, naar iemands evenredigheid, niet

alleen van een Vorst, maar ook van een mantri.

mi uuiw ivii z mi (üi t> \ (of h&jti flsnji) , kiïjgsïusting.

am na tui rj iVii aa a_i 77 -tcz (hi , iui (ai axi ki (Kin \ het Prins-

dom van Praboe-prang-wadana.

il/j ,777? \ en (Ei tvni \ zie xji vi w

ajim«mn\ ook wel cui na iui n\ en cüjiwnxm/j of (vi ui

na tui/i\ jus. een naam, die iemand door anderen ge-

geven wordt; een bijnaam; bijgenaamd. — (&mrcro\

of (EJKEJiTHons iemand een naam geven, iemand

dus of zoo , met dezen of dien bijnaam, noemen.

a 00
KYI (LIm Lil (Kl/}\ (Ll Kjni 7D7 hl ,1 e?l ,ia (LI (VI ni 7777 N

CO <-J< Ö CO <-JI CO

pass. — lL}Linii:n[Hijj\ dezen of dien naam of

bijnaam dragen, dus of zoo algemeen genoemd

worden,

i mi nai J7777 (hi \ KW. zva. ivn (vi iHi /) (Skr. p rab'a n dj a-

na, eig. breker). uüt^mp<Hi(KJi<isn\ zoon van den

wind, bijnaam van Anoman.

(wii ,1777 axi \ zie bij <r> urn axi w

i iui U77 (ui \ kw. en KI. , zie 77 ia nn ui w (vrg. taji r> vu ton\).

(oji ri (cm(unji\ kn. tuig, zooals van een paard; tuiga-

ge, zooals van een schip; ameublement van een

huis of kamer; garnituur, versierselen, bv. van

een kris; gereedschap, zooals schrijfgereedschap

en van een goudsmid: ook pak, pak kleêren, klee-

ding, costuum. — uEh<nazntaspji uitgerust, in ge-

reedheid (van personen) ; zich kleeden in het een

of ander pak
,
gewaad of costuum (améi(riarm\)

3

bv. van een bediende; fraai, volkomen in de pun-

tjes, van een gewaad, daar niets aan ontbreekt;

fraai, volkomen in de puntjes gekleed. — Eiiixnn

(isn\ iemand of iets van gereedschap of tuig voor-

zien, optuigen, meubleren
,

garneren, équiperen,

uitrusten; fraai, volkomen in de puntjes aanklee-

den. — i;Ei'ri,vni2(isn'n ihii\ met iets tuigen, meuble-

ren, garneren, équiperen, enz.

^ nn o?? asn/i\KN. pottebakkersrad. J. — ^tnccmasnj^\

iets op het rad vormen. J.

f
(vi mi asii \ zie (vi ui asii w

iui na ai asii \ kw. vernederende, minachtende behandeling

(Skr. p a rib o éta, met minachting behandeld), (viilo^

(uinaa^riasn\ tirannieke en vernederende behandeling.

((uiarn (tsïi^ of (UKcmashx'KN. een omgevallen boom; een

op den grond liggende boomstam, ook een dood er-

gens liggend mensch (Ml. batang, stam; en zva.

CY
(uiasii\ en amap\). Zoo ook aai (uuiiaJi (vai tuil w — uei

(cn(L-ii\ gelijk een omgevallen boom.

oji ni urn (ki s kn. conventioneel, algemeen aangenomen

(Skr. p arib-dsd, algemeene regel van interpreta-

tie, pk.); van b'dsd, met pari zie xokki\ en

iumi\ — ojiti ,7777 tui 3n/i\ een algemeen spreek-

woord ; ook een tot bespotting op iemand of iets

toegepaste uitdrukking
;

(klanknabootsing. G. Vrg.

,1777 (ki \ en iT777 U77 Ki iha/j).— (Ei Ti 7777 (Ki iki\ op iemand

een spreekwoord of tot bespotting een uitdrukking

toepassen.

O
1 ,7J7 7J77 IKJ (LU (KI \ Zie \(V1 ,7777 LU (TT7? _r? \\

(.ui uu ci ^ of ui vu ui \ kn. superioriteit ; de wonder

-

magt , waarmee een wezen werkt, indruk op iemand

maakt of imponeert door zijn meerderheid
;

(ook

zva. ,t_7 nn .7777 ,ui \ G.) ; en eign. van een patih van

Mandoera (Skr. p r ab-dw a , superioriteit , meer-

derheid , voortreffelijkheid , magt ; superieur , niag-

tig ;
prab-awa, de bron, grond, oorzaak, waaruit

of waardoor iets ontstaat; van b'awa en b'dwa,

met het voorvoegsel p r a : zie uikvi\ en (ui\ I. ).

umiuri oji\ kw. zva. vuijemuickoji en (uimarm^ (okr.

parib-awa, verachting, minachting; ^neder-

laag), kn. oorzaak die iets goeds bewerkt , zooals

de verdiensten van een vader , die de kinclers tot

zegen verstrekken ; of van iets , dat men in zijn

jeugd geleerd heeft en dat later nog te stade komt

, . o
(zie (Li sui ti xm ui \ en vrg. faji<unaji\ en (kiui

uuirnaznajvi -KN. onkosten (van fnun.LLi\), bv. {(ui'nazr)

(lli(kil7i (uian\ de onkosten van een proces.

\
(Li iclli kii ^ri of uur^ajwaji* ook wel [ojtv:(kiouiji

(ki\ kn. het sérail , het door een muur omheinde

hoofdgebouw in het binnenste van de kraton , het

verblijf van de vrouwen van den Vorst (van ioji

7777 N en <ÖW<H7ï-ift\ Of Uhl(K0\).
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"VTihtioji\ zie
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ajiJn\ of (L(in~n\ kn. rood in het aangezigt worden

of zijn, doordat iemand liet bloed naar het hoofd

stijgt, zooals van drift of ook van schaamte. —
c&ixrn\ in de oogen schieten, van de tranen; en

de tranen in de oogen krijgen, van iemand wien de

tranen in de oogen schieten.

[luioi otti z cni \ zie bij on (ch z cm \\

[ojiari ryi^KW. begeerte, verlangen. G. (Skr. prathis-

tha, zeer wijd).

i oji op (TLiji \ .zie bij (ui(ciruiji\

ai lajioi op iruiji\ zie bij on (ui on ip aruji\

on uuiz 01 op l ormji\ Zie bij on mi z ri op z ci/in\

tiui\ of (ui
rri\KTt. gevecht (met wapens), oorlog, krijg,

strijd (eig. gehouw, en oorspronklijk hetzelfde woord

O
als (uaJiw Vrg. oji ti\ 2., ^*-H'

O
asn ti \ en mi

O
T

ajianaaji). ojiti\ of (un\(ui\ vechten, strijden, oor-

log hebben, oorlogen. ajn:aji(Kiaai\ al dansende

vechten, oji t) o.ji S asnjj\ elkander dsor geheime mid-

delen benadeelen, zooals door tooverij , vergif, een

ui ia aa\ ziegehuurden sluipmoordenaar , enz. (iui

r O O/ Cl ^ O O .

oen. (umi,rui!un\ en ajiTuzn asnaaji\ spr. — ieiti\

en (ejkeati\ houwen, een houw geven, hakken,

O o O
kappen, ieji ti layxn aaji\ <£? t> -n o^t? \ en iaii (npitui pr

*~h\ spr. —- (&i
<~ha7i\ mv., en iemand beoorlogen.

(£»t)ki asn asn an,iji\ spr. — iaji a7iaa/i\ ojituti aan

of (ui oji ti on aaji\ een gevecht, een strijd; met een

ander of elkander vechten, strijden, oorlog voeren,

oorlogen. — aji^iiaaa^ oorlogsveld, slagveld. —
ojkeiti\ het houwen, enz.; houw.

iaj\ of a/n iaJ\ N. (maar ook wel in Krama) , aa na\

k. , nr)mz(u)-zAann\ kd., bamboe, bamboeriet. {Een

ander \cuï\ zie bij \aji3aji\).

ijui\ of (Eiooi[Cj\ kn. een uitroep: roef! voort! van

wat plotseling wegvliegt ofwegsnelt (vrg. ceji iei\^ji\).

fljjnoNKN. 1. scherpe, puntige rots (vrg. ajitin ajin). —
2. hakmes, kapmes (vrg. a7iiaicrrriè\ en njaxnni\).

' Ca)

O O . .. .. /
apaairi\ oji in 1 1 (ui oja.\ oji t) aai t) \ oji ti aai aa \ en

OJI Tl ihll

uiTTyj(M)(U~n/}\ oji T) Ti (Ki urn /r)Tiz\ oji ti ai iui aai aui

-ii(Kfj(Ei\ namen van bijzondere patronen van

batiksel. ajiT)(EJiaai\ oji ti cm tihjis en andere, zie

ben.— (hen tui Ti on oji ^\ spr.— ajiTicaaan^ kw. rotsen.

cuioji\ 1. kw. zva. (un(ui\ en (njian\ — 2. KI. van

xmoiaji^MS.., oji asn \K., iets willen geven, toestaan,

goedvinden; van 3^kki\ vergenoegd, tevreden; be-

hagen in iets scheppen; van xri<m\ opgeruimd, van

het hart, van a.a%jiaai\ iemands goedvinden, en

O G)
van aaiijiaacaaajix iemands behagen of welbeha-

gen. on (Lti aa —i d_? (of (Eiaacvuui oji\) aai aykiKJi on cei ^i

a^iiaa/i\ of korter <riajn aa^i a^i\ of (E/i(Hi(tJi(ui(Lii\

als U het goedvindt, en ook in Ngoko zegt men

loei : on a.i.iori cm? najioji oji \ als je het goedvindt, oji

cd ri xrn z asn aa ~~i ajian\ het mag behagen of niet,

(dat is in alle geval) , bid of verzoek ik enz. aa (ei

iwi~Jiaji\ tevreden maken. OjnaaonantcuijAaaiaa ^i

(ui\ tevredenheid veroorzaken. — a.n oji (Cl \ toeval-

lig, gelijktijdig (op hetzelfde oogenblik) gebeuren;

het kan toevallig gebeuren; het is gebeurlijk; juist

op het oogenblik van pas komen of gebeuren, onajui

aa^iiaui\ als het juist in de tijd valt dat...;

ook als het mij gegeven wordt , als het mij gebeu-

ren mag. — (8)<ui«n\ 1. kn. treffen, juist treffen;

juist (vrg. m«ik2m\); op hetzelfde oogenblik aan-

komen of iets verrigten; en, even als cun (eoootw

op een bepaalde tijd, bv. oeji oji xti oai'axi on aai (eji dJtjjs

op een Donderdag, aai tui oji ca nan\ juist van pas geko-

men of gebeurd. 2. ki. aan iets zijn toestemming

geven, iets toestaan, vergunnen. — (zicuioaonaai\

KI. van (ti cm aai -jn on aai \ en x^ahx7ioriaai\\ bv. rei

o „ O Q« O , r G) O x -j.
aa oji cm oji ca aai aa ^ni aai ci^i (of a.acmorui^\) indien

U het goed vindt, oji aa oji oji on aai \ of aai oji oji ca

tnaai\ iemand vergund worden (door het godsbe-

stuur). — a.ialicaaaji of oji oji oji xn aaji\ po'èt. zva.

ajn £i :a a-n/i\

a„ O a. Q" o O a« o a-
oj)ti\ Oj1ojiti\ (&iTian\ cei (Ei ti azi \ aai cui ti on aa/i\

(Ei ti ca on aai \ (EiT>tEiTix7ioriaai\ en oji ti azi aaji\ KI.

. ,.. O Q^ • 7
O Q

zie bij rqiui^w — ujiojitis is ook ki. van ojiooiti

j, o o o
(Lij! of a.a aai aai ti (eoji\

ojiti\ kn. bogtig, slangvormig, van het lemmer van

een kris of piek ; een geslangelde kris. cuitiojitis

benaming van een bijzonder fatsoen van kris. as.

ti oji ti\ of enkel ojiti\ een niet steil, maareenig-

zins trapsgewijze naar beneden loopende ravijn.

(U)ti\ zie tajiw

ojitj\ kn. met afgesneden oor of ooren. — ieitï\

iemand of een beest de ooren of een oor afsnijden.

aaiajiTj\ de ooren afgesneden worden, (een straf

in vroeger tijd bij de Javanen in gebruik}. — \xn

caaan\ iemand met afgesneden ooren.
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ajinn\ zie bij ajfnw

Q .. O v o * o. o * O o
o.// (Uï \ r&i cui\ arntuiajix arn (ei oji \ iei iu ui arn an/is tuiss s ss <~Jl

(uianar)ji\ (ui (Bi (ui an on n\ (ta tui (ui ar)j)\ cm tui on ann\

o . O o . O o .

cui (£.1 mi \ aai (ui tui <U7 anti en arn i&> (ui aai aru)\ K. , zie

cuinn\ kn. bord, tafelbord; (ook zva. rnajirnnh\ G.

Vrg. iuxrn\ en a
{
unaji\). — tE>innui\ op een bord

doen. — (uinn(cianff\ op een bord of op borden

gedaan; ook een bord of bordje ergens onder, bv.

onder een karaf. •— (Einn\ (eji ti <u? on arn \ t&i ceji nn

<c? \ £rc oji oji nn un (injj \ 2&<? foj (I/t? t> w

rntuinn\ kn. afgescheiden, afgedeeld, zoodat het een

van het ander afgezonderd is of blijft ; zich van

elkander afscheiden of afgescheiden houden, zooals

water en olie; afzonderlijk deel. ai (uinnrn(uinn\ elk

afzonderlijk — rncEj-inn\ afscheiden; afdeelen, in af-

zonderlinge deelen, klassen of soorten, (uirncmzam

rnajini\ met afzondering van klassen. — aicunnasi

chtji of (uin cumn rui (Hyi\ in afzonderlijke afdeelingen

;

elk afzonderlijk; afdeeling; klasse.

Ti oji rn nn \ rn (Ui rn nn rn cm n «Vj \ en on re i rn ni \ zie bij on ajn

rnnnw

rnajiznn\ kn. ben. van een soort van wormen of ma-

den in de ingewanden van een buffel, en van een

daardoor veroorzaakte ziekte.

die ziekte hebben.

rn(uizrrinnz\ kn. 1. hier en daar zwart gebrand, bij

het bakken of braden. Zoo ook rr^amzrnajiztiajiz

(ti-r,z\\ 2. de sleep van een aan de heup hangende

sjerp. — (ui urn rui on an ~i z <n nn z \ een zwart gespik-

kelde soort van rotting. — <n <ei z rn ni z \ iets met

zwarte plekken branden of zengen.

- O
•jyi t] a?> z wijl of tui nn rn mi z uil) en arn (ju) rn un z anjj \ zie

rn (uiznnanan/]\

bij TJKJW

(ui rn (ui z ann of tui nn rn (ui z ar)j)\ Ar.
,é,^ i , Phir-

'aun, de eigennaam Pharao.

cui nn rn mi z on /)\ zie iui rn xn z ariji\

i tui -hii asn /i \ kn. stel, bij elkander behoorend stel, bv.

van knoopen en theegoed, ook van de verschillen-

de zaken waaruit een uitgeschrevene ajiajjdi be-

staat {van (Cinmasnji). (ki uuiarn asi)j)\ een stel. rnnnz

irui om asiiji\ twee stel, enz.

laji arn rmji\ zie bij niirnru)j)\\ [OJiarnaruiji of tui arn

iruj\KN. een klein breekijzer.

ajiarn rnjin\ kn. het zich tot een knobbel zamentrekken

van een pees, peesknobbel (vrg. (MKnauiji). — cè^

amo-uff\ tot een knobbel zich zamentrekken of op-

loopen, van een pees; van het hart , erg ontevre-

den (zva. (Li nn urnn) ; iemand met duim en vinger

een pees knijpende omdraaijen; en zoo ook (f&Jmj

•E/r
Q« O Q. O • 7 .. . O Qu

(O-iiam (ruif)\ — {OEiarn <ny)\ zie bij cuiam rui i\ — iiui

arn(njianff\ zva. oji nn urn (tui anji\ zie bij nn urn ruiji\

ljühn)ruff\ kn. klompje, klontje, balletje (vrg. (uarn

truiji en r>p (Ciz on om z ow/)) ; bv. oji lajïarli m nj>\ een

klontje suiker. — [êyrli rruiff\ zich tot klompjes of

klontjes vormen, klonteren. — lajïarntn^tHyiK bij

klompjes of klontjes.

rn [(èiz irn ruiji en cnijuizrn(tfnz(nAj)\K$. klomp, klont of

harde knobbel (vrg. (aJam anjin) rn ioji z am on rui [-\z

rntimz'ïuijj\ klompen en knobbels. — rn uei

z

om rwj)

en ^j^znarnzruiji\ zich tot klompen of knobbels

vormen, rn ^èiz om rn(rpiz on un z <rwji\ met klompen en

harde knobbels. — rn\(Enzarnrui\ enrnuèrzonarnzorui\

iets tot klompen of knobbels maken; bulterig op-

zetten. — rnuuizarrirruiariji en rn(turzrnarnzriu'iarijj\ in

klompen, enz.

(u rui (un/j of oji mi cui asnff\ ongebr. ; ieji oji (ui (tsrui^ <&i

(ui(ci(isn\ en (ui cui rricu)) ann\ zie bij ajtasjastin\

<lA a:
]j <MJl^ 9ew. ojkujcmji', kn. stank van een bok of

geit; stinken als een bok (vrg. (uiruiarnjj).

uui(ukmji\ KN. ; uui(ui(i^i(-^i(U)(Kf)ff\ grijnzen, grijnzend

den mond bij herhaling vertrekken; een lelijk ge-

zigt trekken (vrg. aji(u)(él(Knj)). —. i&ixn (mji\ grijn-

zen, door de op elkander geslotene tanden een wei-

nig te laten zien, op de tanden bijten met een wei-

nig geopende lippen, zooals om een pijn te verbij-

ten (Vrg. rn UEjirn (Cl (MIJ enrn{(eiZrn(U1Z(UIJ)). l(UI(U)

oji^Aary) of ajinn (uicm ^Aor>j)\ zoo grijnzend.

rnjuirjiuirkn^KN. grimlach waarbij men de tanden laat

zien , zooals van iemand , dien men op een leugen

betrapt heeft (vrg. uuimiajijj en r)iiu)zrn(u]Z(Kojj). —
rn\j&)zrn(uiz(ij)ji\ zoo grimlachen.

oni/uizrn(uiZ(Mjj\K'^. het uitsteken en zigtbaar zijn van

de bovenste tanden door dat die te groot zijn of

de bovenlip te smal is (vrg. ((uiecia^ijj en cnuuirntui

ff-^). — rni(Bizrn(uiz(M/j\ zóo uitsteken , van de bo-

ei a .
7 .. o o

oji nn ;£77m ^fumn

\

zie bij icm cm ajin

\

a* o . a„ a
[(ui(KJi<tx.')(H)j)\ zie nn (Ki) nrui an n\



664 uu) iV) na aa\
<jf^*^r

CY
icuixJiaxiaas uuicoi xa aas uuiiei na aa\ of cui (eji (ia aa \ KN

.

gebloemd of met goud doorstikt tapijtwerk.

(u^h(z>}(trn\K'W. zva. cèicui?\ encKi'Jun\ (Skr. pardng-

moekha).

cuicm\ Pers. fringgi, Frankisch, Frank; in

werken uit het Arabisch vertaald voor Europeaan.

iaJam\ kw. gevaar; gevaarlijk (van nïcmw vrg. xm

(uu)\ en xjiaiaaicai^\). xjiaa uuïcm\ k., huivering-

wekkend bosch. xn xfi(Xji'cm\ spr. tun xn ixji cm \ be-

naming van een corps pradjoerits van den Vorst

van Soerakarta. (Kjnouufcr>->\ zie ojimxmcuviw \

\ ixji cmxmajui\ zie bij xm xn \\

\£n cnj \ zie cui ~n cm w

cuin!jcm\ cui-ncrn\ of <

K
cuicm\ kn. klokkemetaal, een

compositie van één deel rood koper met vijf deelen

zink, waarvan verschillende instrumenten van de

gamelan gegoten worden.

cui ah ai cmz \ KW . zva. xriaicmtw

o * .

ituicrrj?\ en cuimcm?\ zie ixicm axjin\

a„ a . a„ o
uui'r)crïi2CHi(Hr\ zie uuicm na aaw

cui rh om na xji \ (Arendrots) naam van de woonplaats

van Somba.

i tui cm (ia (ha \ of (cuïtricrmcia.iq- naam van de woon-

plaats van Gatotkatja.

cui na on erm xji aa n

\

KW. zva. arn asn cui xji ^i aa\cn T Ï2T

itui cm cruiji of cui ni cm arvin \ en teut oni <> \ of xji na cm p\

kn.; aai {ajicmruiji\ enz., buiten verwachting ont-

moeten, tegenkomen (vrg. aaiasni&p xn cui ancmjien

aan asn arm ^\). — uéiatiaxji\ iemand ontmoeten, te-

genkomen. uèicm?cun\ poet. zva. cèicm^cunw

^cmruyi of m njc^axoff, en &j™jn*Jl of Sn^crr^

cruiji\ zva. on uuiz 11 cm z anjiji en on icèiz on cnm oruin\

cn[ajiiricn-iztn,ij\ kn. de kruin of top afgeslagen, van

een boom of plant (vrg. (Mm,™ en cui cm (run).

— rn uinz (tj cm z ruji > een boom of plant de kruin of

om cruis, meervoud.

ixjiamaaiasnn\ naam van den 22sten zoon van Watoe-

goenoeng , en van de 24<ste woekoe.

mini on om ckji chi n en cui ni ai arn cm xn na n\ zva. cuma

ai urn (ko aan en cuiniriarncMxnaaji\

cucinan^ kn. zva. cui cci cen %\ gloed (van ajn ar) o), cui

astï(weel ca ^\ overal schitteren van goud of juwelen.

— tejiaaan^\ een vuurrooden gloed hebben, zooals

van gepolijst goud.

uuixriaan\ zie bij ttuiw

top afslaan. — aiuèizoi.

[xiixriaan\ zie bij cuiniw

cuiaai/i\ 1. zie xmojiaaiW ain\ — 2. xaaaiji of xncuiaains

Holl. p acht ; ook pachter (vrg. om aa\).— 3. klank-

nabootsend ivoord van een slag , zooals wanneer er

iemand op den grond neervalt, ajiaai ~m cujn chiji \

opiumpacht; en opiumpachter, anders asn aai cui aai

(ui/j(ha/j\ — dn cuicH7in\ 1. pachten, zooals de opium-

verkoop. 2. veel tegelijk koopen, ie massa opkoo-

pen (misschien van xaaain\ de grondvorm van cui

cui!urifi\ of wel eig. pachten, zooals de opiumpach-

ter de opium in massa van het Gouvernement als

het ware opkoopt); een kind met de hand op het

hoofd tikken, om het te liefkozen of te prijzen; en

zoo ook wel een volwassene om hem bespottend te

prijzen en als een kind te behandelen. Zoo ook on

cm aai ~jn cui aain
dJ\ °f

O
iVi xi lai ^ictrn2W

o

pachterij, opiumpachterij.

cui(hain\ kn. 1. ( mpoek) zie cun cei -jichwji ^ — 2.

(poe k) klanknabootsend woord voor een wat dof-

fen slag (vrg. cui(M~nn\ en asn (Eji~JicKn,i\). — 3. cui

iHiifi of tun (Li (kiij\ blok of blokje van hout ofbam-

j ,
G)CY n v

'

•' O
boe (vrg. xn un \ en asn cm ayi cki/i ) . oqnai cun tui arn/i

\

twee blokken. — cuixnaaiji\ in blokken kappen of

zagen. — cun cui om ^i(uimichiji\ aan blokken gehakt

of gezaagd, ajn ceh ^arn ~m ceci —Jiarn aa oaji \ blokken

hout.

en a.naoiji\TS.\ ajn <n cui aai n\ gew. ajn ai czji aoijj\N

.

, cmcrrri

asn n \ k., (z<immasnji\ ki., nemen, met onbepaald

voorwerp; halen, gaan halen, van iets dat men

hebben wil (vrg. anauicuiji\ ajn arm ajj aaiji en isain

cih\). ajn ai cui aai aas vuur gaan halen, ajn on ceji aai ~m

(uiaaiji\ visch vangen, visschen. on run (of as>iaai)

ajn on cei aai ~m cui aain \ een visscher. oncóizojnoncziacn

ajvi\ een houthakker. ajnonc^ionafmonae:z\ eenvrouw

nemen, cun ai cea aai ^ri asn \ schuld (geld) opnemen.

nii (Eiiarn auicicji\ een voorbeeld nemen, cun on ce/t aai ~ji

WHA \ raad innemen, cun ai ceji aai n en anonceiaaion ceji aaiji i on ceji aai n\

iets ergens uit of aan ontkenen, ajn on aji aai ~m on oji

aai ~jn asn \ of ajn on (ei aai ~m on ceji aan ~m asn \ iemands

hart zoeken te winnen of in te nemen. — on ceji on ceji

/^m/j\ ceji ceji erm asnjj\ nemen in het algemeen. —
00 on o
n \ (Ei erm asn aai aan \ ceji enn nsn ai aai

\

iets halen ofnemen; ergens iets voor ne-

- on
men. — cuioncEiaain of aji on on (Ei aai n en cm c&icmi nsnjl^

ontneming, ontleening. — xn on cui jrw^\ ceji nmn asnj^\
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Oun rt ui(Knjt\

iets nemen om liet te hebben en te houden, van

iets zich meester maken, iets zich toeëigenen; iets

dus of zoo nemen of beschouwen, tia o^ oji ihm/)\ pass.

iQn ui (kii ^11 ut min ^ iemand aannemen (adopteren)

n -, . t O o O O o o
als land. — act art ut <h n \ (ei arm asn \ mv. iiojtun^i

( iKt Cd 'UU '

rt<Ki ikii artji\ ui nrrt un ^i i^nitri astiafij^\ elkander be-

rooven. — uicirnasna-n/t\ ontleend, leenspreuk,
Cd asï,<-'»

uittreksel ; afgeleide beteekenis van een woord.

— rt tui ti nol -i (Kit aojt\ om iets (bv. om elkanders

hoofddoek) met elkander wedden. -

kn. aanraking met de hand. — uirtuiarnjj\ iets

aanraken, betasten, met de hand voelen. —
O O o j, O & i \
(bitncsKKii ^irtui(nn\ of ut rt ui nn api (Kn \ tets be-

tasten, bevoelen; voelende rondtasten. — rt ui

rt (Kii urn on n\ of (tri nrt ui ikti -jit rt ui aai art n\ al tas-

tende, zooals een Hinde of iemand die in het

donker rondtast. — (uirt ui -~iarnj\Ki>(. iets van een

ander voor zich vragen; iets afbedelen; aannemen;

erkeunen ; op den grond van een ander wonen.

uiaaiji\ 1. kn. eensklaps, bv. ajihninns eensklaps ziek

worden. — 2. kw. zva. asn om ojiji en n^i(rji^\\ —
O o O o
(EjiiKiinx zva. aa om cuiji\ — (kii iui ani cki /i\ zva. om iei

' (L(ti iKi/t\ \ (Kn (ui (Kii (Kt ani (Kiinn\
(KJJ

onthalsd.

,*j

C)
<rt iui z ikii n ofun rt aji z ikiijj \ KN. dat gedeelte bij den wortel

van iets, vooral van een lichaamsdeel (bv. den hals,

een vinger, de staart), daar het met het geheel ver-

eenigd is ; het onderste van een tak , waar die met

den stam, en het onderste van een stam, waar die

met den wortel, ook van een paal, waar die met

den grond vereenigd is; {ook zva. rt ui z nrt tui z amjt\

G.). nrt aJzarnruiaxïs waar een mes in het hecht zit,

bij het hecht. — nrt uizrtani-^iz3<nn\K\1v. zva. ötkwi

<rniïjicm/t\ aanhoudend het hoofd schudden. — ut
ent <~Jl

rrtuiz(Knjj\ iets bij den wortel afsnijden, afhakken,

afzetten , afmaaijen , enz.

uikti\ kn. (ijzeren of koperen) spijker of nagel (vrg.

ut ai atn kiiji). ui(ui(Kn\ spijker in een fig. zin. ui

(KnfHriun irui (enji\ spijker der wereld, betiteling van

een Vorst als die de wereld vast doet staan en bij

elkander houdt. uiKii(unruiuiji\ naam van een van

den Sultan onafhanklijken Prins te Djokjokarta.

(Li nii^ut (Hi \ naam van de Vorsten van Soerakar-

ta. — (ïikii\ spijkeren, nagelen; 2<?^ vastspijkeren,

vastnagelen aan iets, iets aanspijkeren. (EJÏahiirjini\

de stem vastspijkeren , iets beloven als iets dat

spijkervast is. — uirt ikti i\(h\\ mv., en iets bespij-

keren. — ut (kii ut on n\ vaste, gevestigde, om mi ui

ui (Kn<ui (Kin \ een gevestigde godsdienst, benaming

van de godsdienst van Wisnoe. Zoo ook un cm (&i

oji (HrttHrtui (Hi/t\ als ware het?uoór' uiaoiarrtpun ckijj

van (kii (Kn q \

uinri(Kn\ uirta<n\ Sd. Ml. gebruiken (vrg. uni miz\).

— lurjiKiiaAJKHi^sKN. tuig, zooals paarde- en wa-

gentuig; bagage (vrg. axt ap.Hiarijt).

ui(Kn\ KW. zva. unuiKn imji\ visch (Skr. pika, de

Indische koekoek), un asn ikii jjti
t

ui am \ spr.

<L4iK?7\ Ml. het vrouwelijk schaamdeel. (Li inn unum \

kn. naam van een vrucht.

rt uirt aai \ of nrt ui rt (nn \ in de spreektaal zva. aai cui

tnui(Htji\ laat maar.

iui aai j\ktx. uitwas van een boom (vrg. (Knuirujj\ 2.);

zich in twee of drie ongeveer even dikke takken

verdeelen of splitsen, van een boomstak of dikke

tak; een daardoor gevormde gaffel of hoek. — ui

{Kn?\ zich in twee of meer takken verdeehm, fig.

voor zich aan twee zaken, betrekkingen of perso-

nen tegelijk houden, twee tegelijk houden, volgen,

dienen , tevriendhouden , enz. ui aai q ikti un aai rui aajt\

twee bëkëlambten hebben, één in het Soerakarta-

sche en één in het Djokjokartasche. ui aai ^ ut cuui^\

twee vrouwen hebben op verschillende plaatsen, ui

(Kii ^uiorirtniziHijt\ bij twee meesters tegelijk on-

derwijs nemen, ui ooi ^ ut <m rt un z un \ twee ambach-

ten uitoefenen.

uiaai^\ KN. de opbrengst van vruchtboomen , de win-

sten van een handelaar, de inkomsten van een

ambtenaar (Ar. %[£} , p hik ah, het vruchtgevén

van hoornen).

uiaai%\ Ar.1. &'$.$, p hik h, regtsgeleerdheid. 2. &xsij,

phakih, regtsgeleerde. un un un ^i tnn q\ titel van

een werk over regtsgeleerdheid.

uirt<Knz?\ kn. kromme beenen hebben met buiten-nrtuirt',

:ts staande knieën en binnenwaarts jogene

voeten (vrg. at uirtumz\ rt ut rt (lui z (Knj en rjdjt

rtajtiz cmji).

en ui z (nn %\ kn. met een breuk of geknakt aan de

rtuiz(Knjj\ bv. van een tak. ui nrjiun ajt q ' (Knuui

rtuiz ikii
q

\ spr. — rt ui z (Kn ^\ aan de rtmz (kiiji \

knakken.
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on onzon aai z^ kn. ; om 11 oji z on aaiz % \ in het nauw zit-

ten; genoodzaakt zijn iets te doen.

oji on aai ? cun aaj)\ zie bij riam^w

(uaai(hru\ kn. voer van beesten; aas, lokaas, zooals

bij het visschen; het garen om een weversspoel, de

inslag van een weefsel (vrg. (rvfonaji aaji\ De grond-

vorm is aai aaji\ waarvan (unaaiaan\ Soend., en

aai aai (hn/js Mad. , eten. Van de werkwoordsvorm

a^iaaji in tu im aan afgeleid, en beteekent wat om

te eten, om van te leven, is). — (Biamaaji\ eten,

van een beest, vreten (vrg. aiaazriiKuzamji). — izi

(hm(Hi\ een beest voer geven, het voeren; in de

schering den inslag slaan. — (ziaai aai ^m on aai \ iets

tot voer geven aan een beest; een beest ergens la-

ten eten. — iuaama<iaaj\\ tot voer. — cui e? aai on

(m/j\ plaats voor het voer, voederbak, paardekribbe.

(uwaaizaaji\K., zie bij onamz aa n\

iu on aai z aan\ zie bij onaaizoaji\

ao /
cu aai aan \k., zie ct.fi oji w

(uaaiaan\ kn. stokoud, suf van ouderdom (vrg. <k»

O o
cm aai anm\ n., voornaamivoord van de tweede per-

soon in offcïèlen stijl van ambtenaren tot hun on-

dergeschikten , oolc van een zendeling van den Vorst;

ivanneer hij een last van den Vorst overbrengt

,

zelfs tot den RijJcsbestierder (vrg. (Eiaqni\ en

cw~n\).

cb)!uii(Hr\ of (uaaian^ kn. het zich opzetten of zwel-

len van pezen of aren bij sterke krachtinspanning

.

O (F)a„ , , ,

.

,

(uaai(m(i^an(unzriasiizasi-i/j\ het opzetten van de pe-

zen of aren. — maai on \ zijn krachten inspannen;

iets met krachtinspanning doen.

(uaaiaaaainsK., zie bij oncunzoncrui^

cu aai aaam /)\ (Eiiaai aaaai^\ (Eiaai aaaai\ en (Eiaaiaa< aaamn^ ^ N

O
fój^

aai aai aan \K. , Zie bij on tun z on trui q \\

(uiaai\ kn. er goed uitzien, bv. van iemands kleêren

of huis; zich verwezentlijken, hv. van een voorne-

men of een gerucht (vrg. (iditu\). aai arm na on tun

z

*-n (ui tun \ spr.

tuaai\ Ar. jjjj, p.hakir, kn. een fakir, bedel-

monnik.

o o/ 7 o
(uickii\kn., maar veelal cu(Eiaa^\ k., cuouctli^ ki.

gebruik van het verstand, overdenking, gedachte,

gevoelen, overleg, oordeel (Ar. J^, phikr). (un

» o af O Q Ct/ Q -. .. , p, -, ,

cru cui<hcnonn^\ ajn aoj arui ~ji om t> cuj aa n\ hij heett het

gebruik van het verstand verloren. asiiaa^i (ua%\

zonder overleg, onbedacht, ligtvaardig. a-rn ^ cu tun

\

onnadenkend. aa aj asii ^i aai rnnn on (iji on oji\ zijn eigen

gedachten volgen, eigenzinnig zijn cciiiamz (of aci

O v o o/ .

aarun) (uiinrnoqnirr)cij)on(U)\ eigenwijs zijn, eigenwijs.

— (Eiaai\ (Eiari^\ aJh or> arui q\ denken over , aan of

om iets denken; over iets zijn gedachten laten gaan;

nadenken, overdenken, overleggen, overwegen, be-

oordeelen. riajnzno(Eiaai(biaaiaj}^aan\ onbezonnen.

aai(uaai\ voorbedachtelijk, met voordacht. — iei

aami\ iemand iets in overweging geven of aanra-

as (E>Thri\ het denken, over-

C ) O (P) O Q O/ ijl
wegen , enz. aai i iu 11 m>i aai na axi iu 1&1 tnii <z% \ hoe denk

den (vrg. (m&icrr)*).

T
je er over? — aj](xnni(HTn\ met een ander of met

elkander over iets nadenken, overleggen of raadple-

gen. — (Ei(niinoiKyj\KN. nadenkend van aard. onmm

ti (ei (nu "~n ihnjj\ onnadenkend van aard, onverschil-

lig. — aai cm (Hii nn (htjï\ kn. het met oordeel of ver-

stand begaafd zijn; iemands gedachte o/ oordeel ov«*

T . o o/ , .

een zaak. ona^nznJi^tHn an -n an on oji irn (uiiKii^n anji (of

uu mi k n ni ,ki (kn (Kryi) , een kind, dat nog geen ver-

stand heeft (of nog niet goed bij zijn verstand is).

!ui!Hnnri\ in de spreektaal zva. tuifhainiw

o/ • 7 •• a/
on (uz mi ni (m/j \ zie bij n/ii kii w

/"o • 7 •• o
(U!Kn(La\ zie bij rmiiutw

(l>) *£W irwj}\ Holl. procureur (vrg. (viunrui^).

(wntm^n\ zie öij niunnqw

(UthTHHyiji kw. een soort van (un orïw oji (Kii aai iun\ zva.

(Hti rui asii (urj\\ rui oji aai (Kn n\ kn. als met duim en

middelste vinger van beide handen omvat kan wor-

den, zoo dun (van den middel). — (ei nm wrin\

inhouden, tegenhouden, weerhouden, bedwingen,

intoomen, beteugelen, matigen (vrg. cuam(K7iji\

(u cm (hcnjt en (crn ami asnj) ; ook zva. (U (Bi (Hiri 'hmn\ 2.

(Eiam (H-n^nanjj\ een paard inhouden. (èjiikii

(Kn^ni\ zijn stem inhouden, dien niet te ,

klinken.

doen

tu (Eji(Kn(Knn\ 1. het inhouden, enz.

2. een vestje met een rij knoopjes van voren, door

meisjes gedragen.

O o ... .

cu (hir) urin\ KN. poet., of KI. zva. ttm cni (ij)jj\ \(K.0 (U

(Hii(Hnn\ zva. (ko (vrn om (uin\ van een jongen prins,

ihrn
ij
tun (ik (kh cu (Lm aai n\ benaming van een stuk ge-

schut, anders (uiosïkei genoemd, o^cma^^-^fuan

aaiaaijj\ de jonge (minderjarige) als oji oji aai orn/j

betitelde Vorst.
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oiajizaaiaaiji\ een plat woord voor (E<iasn\ dood.

01 oji z on aaiz aain\ kn. het onderste van iets, voetstuk,

steel (vrg. 01 oji z aai n)
; fig. bv. r> iu z r\ aai z >r> aai ojii

kioui\ van Solosche herkomst.

O • ,.. o
tui aai ai aai aan \ zie bij aai aai w

oji aai aai (Ki n\ zva. am aai ajn (ijiji\ (Sd. Ml. hetz.).

(UI Kriiaai(uiaan\ zie bij oji aai \\

. (UI OOI (vrg. cuaai\); volgens G.

verraad.

<uiagi\ kw. zva. ouioiaxiaan en iui(k,iojj\ (verk. van

O o .

(UljtUlOOI^).

cuiaai asnn\ kn. lokker, lokvogel, de fluitende vogel,

die een eind van hei lijmhoutje af zit om de vo-

gels te lokken; ook cui aai asn n\ of uuiaa aa oji aai

nsn/}^ een houtje als een vork met twee tanden,

waarvan de eene met vogellijm bestreken is, ter-

wijl op het andere het fluitende wijfje zit; volgens

anderen een vogelknip (vrg. ajiaaiasnn-. asnmrn\ II.,

en (ie:am am/i); ook ajiaaiasnn en oji oji aai asn n\ lok-

vogel in een fig. zin. — (Eiiaaiasnn^ vogels met een

tui am asnn vangen.

o O O
oji aai

:

asnn KW. zva. waai

O O
'1^? auin (vrg. mi aai asnn).

aaiasnê\ zva. <cm aai ruin of asm arm aain (vrg. asi

omasrijf).

o .o
(ui aai asn rnj}/j\ zie asn aai asn ruin).

tui aai _y*\KW; zijde, kant, flank (Skr. paxa). (uiooi^a.

of (üiaai^i\ kn. volharding, aanhouding, doorzet-

ting; geweld door maar te blijven aanhouden en

het niet op te geven; met geweld of volstrekt iets

willen (vrg. asnaai^i\ mi t> aji aai _b*\ en aai^tnw

Skr. paxa, gevoelen dat men verdedigt en volhoudt,

assertie; partij die men kiest of omhelst, pk.), (ui

aai^Atviaqs volstrekt een dappere (een held) willen

wezen. oi asiz (ui aai ^auiasm\ iemand, die zonder be-

vel af te wachten maar zijn eigen idee volgt, (Eirvï

ajiaai^k\ spr. — (ejiooi^a\ aan of vol blijven hou-

den, met geweld bij iets blijven; iemand dringen,

dwingen, verpligten, noodzaken, forceren; ver-

krachten (vrg. (Uïi(cni(uuiasïui). (Eiaai^irui an\ vol-

strekt heen willen gaan. (Èiiaai^A.!Emnasiasnaan\ vol-

strekt oostwaarts willen, m tm aai tui aai ^a\ eenigzins

gedrongen, eenigzins met dwang. — ibi aai ^.aai ^n

noaai^ bij iemand aandringen om iets te doen, van

iemand iets volstrekt gedaan willen hebben. — ik

O O

o , o o
(ui aai ^a aan of oji ajiaai^a aan >

O O

(Eiaai-tA\ volhardend. — aj> {&i aai ~tn.\ poet. zva. iui

aai^A.\\ •— mi (ei aai ^a.\ het aan blijven houden, enz.,

dwang, geweld.

gedwongen, niet vrijwillig, t, tun asn ^jilui'aai ^naan^

een onweerstaanbare lust.

tui am _yn zie bij am oji aai j=q.\\

O O
ajiaai^di.\ (&iaai^fi.\ enz., zie tuiam^w

(uaai^i\ I. K. (EJiaqaain\ (Skr. paxi, vogel).

— 2. kn. (uiaai-t/k\ of (ükui\ kn. de ijzeren stift

aan het lemmer van een mes of wapen, dat in het

hecht of gevest zit.

mi aai ,i*\ kw. zva. oji ai ? \ (verkorting van iajiaai^\ 2.

Vrg. (un oji aai ^a\ en cuii(uiaai^i\). asn\oji aai „yn

kennis geven. — asn a^i aai ^si.\ zie boven.

tui aai min \ kn. naam van een plant , waarvan de bla-

den als groente gegeten worden.

ajiaai~n\ naam van een soort van ooiiogsbekkens in

vroeger tijd (vrg. oiamz\ en nsnoiarm\).

ai oji zon aai _^*2\kn. naam van een geneeskrachtig blad.

(ui on aai oji ?\ zie bij onxmaji^ \\

o . ,.. o
tui aai (ui aan \ zie bij aaitviw

tui aai oji aan \ zie bij ajiaaiw

ajiaaion(uizaan\ zie bij aaiajiw

O 7 ••

Mtnaai (Uiox)fi\K., zie bij viajnajiqw

i. van oji aai ai asi aajj\ zie bijoji aai rui (Ki ^j aa n

aaiaiw

Ml. ruin\ reten of naden met werk

O
stoppen; breeuwen (vrg. (tmcrnaui^).

oji rn aai auin \ kn. een soort van groote mangga, even

als de ai aai aa en onaajiui^jin , met een sterke, on-

aa?igename lucht, en verhittend.

cuiaaiirLin\T$., oji (ei asnn\ k., een schoudervracht, zoo-

veel als aan een draagstok vóór en achter, of aan

beide einden aan een juk, over den schouder door

één man , of door twee man aan een draagboom op

de schouders tusschen hen in, gewoonlijk gedragen

wordt; in den handel ook voot een gewigt van hon-

derd kati's (vrg. ajiaoiaan); njiajiaai(njin\ een last-

drager. aji aai asn _ïa oji aai auin\ een pikoel gras (we-

gende ongeveer 65 Amsterdamsche ponden). — (eji

aai arui n\ aji(£oasnn\ iets over den schouder of op de

schouders aan een stok of boom dragen; fig. iets

op zijn schouders (tot zijn last) hebben, of op zijn

schouders nemen (voor een ander te verrigten en

-n
j

te bezorgen). (^aai<ruionaji\ verpligt werk te ver-
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rigten hebben, ceo aai\<nji uji aai <~n \ een zaak van een

ander te bepleiten hebben {vrg. (Li nrtiaayi Eimm

aaiji \ oji cm oui n di cm (ruin \ 01 aZi ziti\ en uin z cm ^ en

amnri cmz riasiiz \). (Ei (Eiarn ruin\ art cci (ei asn #\ sjou-

wen, in het algemeen. oiajiz(Eiaaiouin\ een lastdra-

ger {vrg. a^cmaruiji). — cui aai n i aa a oj vut <ui acnarui

oan\ en &ji ei mi aan of cui oji ei asn aa n\ stok ofUI s ca llsK UI J s s cc «a, <-" J

boom om iets over den schouder te dragen, draag-

stok, draagboom; wat over den schouder gedragen

wordt of te dragen is; vrachtgoederen; ook fig. wat

iemand als last te dragen heeft, last die op iemand

rust, OOK zva. (Kiem aan of oji ki cm oan\ \ cui asii aai

tui unriainz cm ~?j hji aai trui aan \ spreekmanier voor

het zwanger worden of een kind krijgen van meis-

jes, die nog inwonen bij haar ouders of oudere

bloedverwanten, die belast zijn met haar onderhoud.

o
-K77 tui asn (eim _ i aai tru aan \ spr.

cui }mrvin\KN. iets om mee te kloppen; de voorhamer

(groote hamer) van een smid; en klokslag, uur,

van het heele , niet van het halve, aar; bv. 11

Ojbl % OS (El ~J) OOI (TUI (TUI (L 11 (VI !Klfl\ öf eil kei II l.il til

asn (rui tuil (vi oan\ om drie uur nadenmiddag. / > nu

ajiasnanq (Ki ui \ ajii asnaji i i i.n m _ / i 1 \ om half ne-

gen, of anders om negen uur. — (ajiarnaruins o\) iets

slaan om geluid te maken ; met den voorhamer

slaan, van een smid; fig. kloppen, vechten {verg.

uivui^\ en a.i^i\); ook zva. asn am asn aai n of <l?)

on uii mn\ vijandelijk aantasten, rii.iiiLi Ju ge-

wapenderhand aanvallen, de wapens opvatten of

keeren tegen een vijand of vijandelijke plaats.

cnajiz Kn(ru/i\KN. bewerking, aanleg, van iets kwaads;

Iv. uïiniivin uizoauiLi^=ia,i\ wiens werk is dat?

wie is de bewerker daarvan?

miLm<Kninaa\Eis. winstje, voordeeltje; op kleine winst-

jes uit zijn.

en uurjhij ? m j kn. knoest van een boom. oaianjimajiz

nuunz iuin\ knoesthout, zooals vjortelhout, en wat

niet bruikbaar is voor timmerwerk.

ajinriaaizcn(ru%\ zie bij nri a_,n i ai tui % \\

(Lj hiiiui(xijj\ kw. zva. aii.ujw kn. betiteling van den

Mas-pangoelo e, en van het hoofd van de hadjis.

Het wordt ook als voomaamtcoord van de tioeede

persoon gebezigd, aai ik cuj> aai rui aa^\ kw. zva. aai

akcmaSw kn. betiteling van den Mas-pangoeloe.

<n vi z ri aart anin\ zie en lazri aai aain \

aiajizriuii^iZihniji\KV{. zie bij ariajizaain\

(UHH7ia&\ of (C)3<naé'\ KW. zva. aai réi asn urn \ micuiz

(K7j^\ (EipiKii\ en iui(Ei^\ {Skr. p ang kadja, een

lotus).

oji tihi &in\ kn. een boek, dat de grondtrekken voor

iets bevat; de grondtrekken van de geschiedenis

van een land; korte aanteekeningen; kort gedenk-

boek; ook een bijzonder soort van een gebit van

een paard {waarschijnlijk van arnuijj). tui(Ui<Hng/ï

(hi-m^i\ korte kroniek van een rijk. oji tnn tziïctJi anui\

een boek, waarin de hoofdtrekken van de wajang-

verhalen voor de dalangs bevat zijn. (tri oji aai aii a is

ook de naam van een boek, dat de grondtrekken

van de wetsbepalingen voor het beheer van de jus-

titie in het vroegere Tjeribonsche vorstendom bevat.

mmVkn. dikke tak, van een boom {vrg. ala ).

tii.iï, kn. naam van een soort van bijzonder kleine

i o
\ 1X1 171 h

aain\ spr.

o .

.i 1 1 ii zie ii hn\\

ii i,*n\ kn., li hïi\ kd., bout, boutje, van een beest ,

van een koe, schaap, kip, kikvorsch, krekel, enz.

{vrg. ïi (i^i 7i:i j).

ui uu 1. kw. en KI. zva. oJitmarvia of 'Mf'ijp v°et

{vrg. (uiri alruin aa
]
). 2. kw. zva. 'lun <n nrn z aaji of

oji ti cm z on m a\ plaats; ook zva. ajnria^iz\ en on

nojiz\\ 3. kn. een afdeeling van een dichtstuk:

stanze, couplet of strophe; versregel van een cou-

plet; zinsnede, in proza; scheidteeken aan het

einde van een couplet, vers of zinsnede. {Skr. pd-

da en pa da, voet; en versafdeeling, dichtregel;

pada, ook plaats, plek, oord), tua aa (pïajnnu'iaa^x

Kaxcische betiteling van een God, gelijk ojiotj ei-^i

mru i.i aaijj \ \ i 7i 71 ) l i hu \ en aui ooi i:n in en > i

tLiaa uiEi/j van een Vorst. tcrnaaiSJiaJiajci\^S. zich

neerbuigen aan de voeten van een Vorst, (hiiei^oji

(in ui lj hi „ iïu7i nn (ei \ {of a.n arn \ ) poet. uitdruk-

king voor ajnak\ 4. £),m(Mili/io\KN. hetmenschen-

verblijf, de aarde. a.i asi cm oo an \ couplet, in onder-

scheiding von ajiaxicnJaji\ {zie bij (kuÏ(ui\). Over

(ui axi rui oji (ui 30) aan \ a, i ia lv ui m ïo aui ui \ oji aa vi

on /
acji aa .ju on cm aa\ oji ia arui ajii \ oji aa asn crrii ajiti \ ol

i

aa (E ï mn\ oji aa urn aznn \ oji (vi a^i aa\ (Eiaanaji aa \ en

cui (ki aa oji aa \ zie men de Grammatica.

1. Ml. zva. a.1 on en Miiaaan\ — KW. zva

ajri ai i q \\ (Eiaa\ zva. (ui axi ^\
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miq\ (Ei il in 2 ah \ (Ei 11 cm 2 (Kn ~m <ri am \ tui nri ia 2 (Ki/j en

' tui (Lir](im(Hij}\ zie onder uncinw

OftONKN. gezouten zeevisch, die droog ingepakt ver-

zonden wordt, voornamelijk of bepaaldelijk këm-

boug- of lajangvisch, die wel iets van onze haring

heiben.

(w/ioiKN. het uitvorschen, uitvragen; iemand uitvra-

gen naar het een of ander

.

uiia^\ kn. zwart zalfje, daar de wenkbrauwen van

een bruid meê bestreken worden. ik tenaji (in $\ een

zeker zalfje dat tot geneesmiddel ergens op gestre-

ken wordt. — (Ei(ici^\ iets met den top van den

vinger of de vingertoppen, of ook met het einde

van iets zooals een stok, drukken om het vast te

klemmen of neer te drukken; iets, vooral de kne-

vels of wenkbrauwen, met een zalf of verw bestrij-

ken; ook fg. iemand onder den duim of klein, aan

het werk of onder appel, houden (vrg. iEiia\). tvi

rui (in
i
mi rji \ met roode verw bestreken.

on rui na ^ \ zie tui run &n <? w

(ui nri dn 2 (Hi/i \ zie onder a/ninw

tui im cm \ KW. zva. uii(Kn(Eiji en apianrh\ (Skr. pidana,

pijniging).

(uiim\ KW. zva. qjkkis (waarsch. het Ar. badr, de

maan, inzonderheid de volle maan).

(uiim rii!Hn(Hi/)\(hi/i\ missc/iien vero. van ui ia ni mi (Hiji\

van (in--n\ Skr. adara, laag, gemeen, uniaarn^i

xn nn (hu (hijj\ zie bij unia(Knn\

mi (in ^i xn (Ni n of (ui (irni cci (hi ,i\ zie bij ttmw

cuiaxi!Hnji\ kn. het met oplettendheid rond- of toekij-

ken. — (Ei(mHiin\ met oplettendheid toe- of uitkij-

ken; de oogen met oplettendheid laten rondgaan,

spieden, alles goed opnemen; naar iets, bv. een

huis, rondzien, (ei tin ihii (in iHnji\ met oplettendheid

overal rondkijken, van iemand die iets zoekt, iekui

(Kii ~ji ii cm 2 in (KÏnm am iini2(Hi/}\ door met oplettend-

heid rondkijken wild opspeuren. — oji (in irn chiji of

(ui tui (in (Kn iHin\ iets daar men het oog op gevestigd

heeft {vrg. ui.ki in chiji). innnaji uiia(Hnanji\ op iets

het oog gevestigd hebben.

(UKiniKri/} en (Eiia(Knji\ zie bij uniawnjis

o o
(uiantKr)\ KW. zva. {un(Ei-~i%\ (K/i kii (nyj, en (Kji(n(Ei^i

(lui(kiji\ (Skr. pddoekd, schoen en muil); kn.

vooral in poëzie, voornaamwoord van de tweede

persoon tot Vorsten en hoog aanzienlijken, (ktkva.

(ukici(kii\ Uw Hoogheids behagen, tui érn ihi cci ihi ~ji

innen asnnji chiji\ Hoogedele Heer.

cui(ia!Hn^A\ zie bij latKii^AW

uiinoiia2(Hiji\ zie bij ciniqw

O O Q
iUi!.)ie)\ zva. uiiaw

tui im asii (hijj\ zie bij tun im asnji\

oji irj urn (uijj\ verk. van un\iui nri ia

2

ojiji \ — cejivium

oji^a.\ in de spreektaal zva. ui oji rn ia 2 ciji Jaw

(ui (n na oji (hij\ zie bij oi ia ojiw

(u)(ia(K.i^L(Hiji\K-x. groote waterkruik of martevaan tot

het verrigten van de é^unajijj\ met een tuit van

onderen, digtgemaakt door een (si^Jictuiji, die er

uitgetrokken wordt, om er water uit te doen loo-

pen. — (EJHici (kji ^aimji\ als een ui ia oji ^ackij doen,

de menschen om zich heen verzamelen; spr.

(uxniui^AO<ia\ zie bij anaJia\ I.

(uuui;vi(Hijj\K'N. achtergeblevene ziektestof, zooalsvan

de pokken , mazelen of koorts , die zich ergens in

het lichaam zet en waaruit weer een nieuwe ziekte

07itstaat, zooals blindheid, een gezwel in de bui-

ging van den arm, dysenterie, enz.

(uiia(ruin\ kn.; (Eiiatnjins tegen iets duwen of druk-

ken, zooals tegen een deur of met de tong tegen

het tandvleesch ; iets terugduwen; fg. niet aanne-

men, bv. van iets dat een kleur- of verwstof niet

aanneemt; ook (siiarui/i of un oji (eji ia auin voor

elastiek (vrg. un ihi ia (ruijj\ an<ui\ en mi (Èjiinrnjiji).

(ei ia itli^jI ri *~nap ?\ spr. voor zich verzetten tegen

het bevel van zijn overheid of meester. (Eiiariryiz

co

van

i\ geneesmiddelen weerstaan, er niet voor wijken,

een kwaal of ziekte, iei cia nui aji ^i \ een gezeg-

de niet gelooven. iea tm imi-Ji oji trui arin\ spr., het ge-

zelschap verlaten; ook voor een dienst of bediening

niet aannemen. — (Eitui rhi /n ihti \ met iets tegen

iets duwen of drukken ; maken dat iets dit of dat

niet aanneemt.

chiji \ zie bij anuiw

Li (Kii \ en ui ami w ook een
(l CaJ

ui (in ui (Hij

ui(ign\ KW. zva. uiia\ uhl/jikii-

priester, en bijnaam van Batara Éndra.

uiian\ (Bi(ia/j\ en ui (Ei(inr]\K~w. zva. uia^s enz.

uiia\ kw. zva. ikii dn mi ccm \ (Skr. padma). ui ia oji

(ki\ zva. (ui!Ei^i\ de zetel van Batara Goeroe (Skr.

p a dm dsana, een zetel of troon in de vorm van

een lotus, waarop afgodsbeelden geplaatst worden:

zie un(iJi(Hi\). uiia(Hi^r\ een naam van Wisnoe
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(LMO\u
ui asn n\

en lijnaam van Kresna (Skr. padmandb-a). ui

O - / o , OJ(iancm\ zva. asiiu~ni\ cm rui \ en m^m^n (Mr.

padmardga, een robijn, eig. lotuskleurig).

uaan\ of ui (ia (ei\ kn. een gemalin van den Vorst

van den eersten rang (Skr. padmi, een lotus;

een vrouw van een der hoogste kastes ; de eerste en

voortreffelijkste: vrg. <ui<tn\). Zoo ook rnaznioitiKZ

uiaa\ kn., cmujiui(in\ KI., in onderscheiding van

/ O o/
cm ui ui rui w

o O o O
ui na cm jdt.\ zva. uiaxi aai -t*w

ui anumu asn i\ naam van een soort onzigtbare boe-

ta's of booze geesten, verb. van um asjunn asn/[\

ajiah\ zie bij itk\ I.

(uiir)oh\ zamentrekking van uiuiurïw

o . . Do O
uiaxicm\KW. zva. (uiruicm\ en 0Jiajiciii/i\

<ui(isn/}\ bij het tellen, en anders alleen in zamenstel-

ling , als attribuut en predicaat ui ui asn
tp en in

verbinding met een volgend naamwoord tot bena-

ming van één hoeveelheid <uiasti N., uiam « > tn^ en

oainjKtajïs k., vier (Ml. kawan, schaar, troep).

en (ui z tui (ui asni \ (lii in i I i.n > i m ) ^ vier personen.

ui asn axi(Ki\ (Kn ui cki an anji\ vier dagen, ui asn ui

aui?\ om ui an ui \ veertig, mi asn {of ihv tvumn) td
£~

^
asiiui/i\ vier honderd, tui a^n aui u ?,i \ imn o m nn ajin

\

a / o / c. . Q~
veertien, ajiasnoói^ unuiaruhip 5s4. uiajiasn^p am

aJiKQ ani ui anji * de (of het) vierde. ii dn z (tJt ui asnji \

kn. de vierde niangsa van het zonnejaar. aritBizicrn

ui asnjj\ 01 ti? lit> uuKiiuian/is zie bij <n<&izxxn\\ •
—

ui (ui asnjj\ n. , um om ui an,i\ k., elk vier. (Eiuhij

(Wf^\ oct ojkhi oji\ elk veertig, ui iuii li ili > iiin\ een

offerhande doen voor een overledene op den veer-

tigsten dag na zijn overlijden. — uu uiuiii n., hu

aJojiam u)ana\ k., de (of het) vierde (bij drie an-
,

deré); ook om ui asn
/j of (n(èizoJiaaiaJiasnji\ KN. de

vierde rnangsa. ani ui asn ui? \ ani ui an ui ? \ vierde-

half. ani ui oi asn \ ani tui nr) asn \ 3^ ui \\ — ui (ui rui) \

(cm urn ,m rn\ iets met ziju vieren verrigten ; voor

een vrouw, die voor de eerste maal in de vierde

id zwanger is, een offerhande doen.

O.
&

(uii/i (voor (ui ni ui asiif)) , (ui ii dJi kii ui (ki,i\ m vie-

ren; vierendeel, ulo mi tun
/} of (liui mii^\ kn. bena-

ming van de hoofden van de vi <Enxnm x,iasnn\ ook

wel met inbegrip van de <r)(Eizxninui(Ei\\ aji\ajicui

ft5H,^KN. een vierde, een kwart; een kwart (di\ een

groot, 2J duit. (ki ui li un^iauip een kwart paal.

(hii(iui'(ui(u (uii,i\ drie vierde. — temn ui asnn\ tzi

* Oil ui mijt of i ei ui uiiji \ en ieiikki hii ui (ki

i

\ in

vier porties verdeelen. ei ui uiijj\k^. in vieren dee-

len; naar vier kanten; kruisselings. — umuiuii

ui ui mi (ki /i\ en >ui ii ui.kii ui (ki (ki /> \ in vie-
°2A °f i-gayt*

ren gedeeld; vierdeelig. tui ui un (Kyi\ kn. kruis; in

het kruis, uium uiosii(kiji\ oji uih ui (kki ui (ki (kiji \

een vierde, ui rui an t-m ui uii (ki/i\ cei cm \ ui ui asn (ki/i\

kruisweg. rKna/ui (of hiiu<) aznn/njiztwujiajiasn

(ki/)\ kruishalk.

O
uiiji\ kw. klanknabootsend woord voor het opeens

en geheel uitgaan van licht; ook van het opeeus

ophouden van een stroom (vrg. ui üi asnji en un

(Ei^iuriji). uiasii(bi>\ ineens uitgaan, van een lamp.

turn ii ui (isrin\ nu licht en dan in eens duister, tui

O
>/ i ii -ïziiun \ spr.

f)

untKijp ineens uit, van

een licht, mi oui cui ui isii (kiji\ ineens tegelijk uitgaan.

>j ii ui r. ri(EJiasnn\ uiiiisiuiyi en urn ui asrin\ poet.

Q
zva. riuihii^ uu ri ui Kiyi en urn uikiijiw uiriui

asnjj^ pass. — ©i n ten amn\ poet. zva. ui <ri ui ikh/is

— ie/j n
: i xsns mv. — ij ei on ui urin\ kn. visch van-

gen met een schepnet. — ntEin 1 1 un\ zie beneden.

niunurin of w ri ui i urin\ kn. geëindigd, ten einde;

verloopen, van een bepaalde tijd; het verstreken

zijn van de voor iets bepaalde tijd; met iets, zoo-

als geld, ten einde zijn, niet meer in kas hebben;

ook zva. rium tuin \ \<numn<n ui Z(isnn\ zva. rt5>?

an ^icmasnns \rnumnon ui z asn ~m on (Udasnjjs gere-

geld , zva . asn an ^i cm asn^ cm asnn \ — ui ai ui z asn

ai,kii \ iets in ziju gewonen gang afbreken ; iets doen

vervallen.

ajiasn^ verkorting van ojiajiasn\

ua asn\ 1. kw. heer (Skr. pati, patih). — 2. ui

asn\ en aniuiasn\ N., ui ai asn % ui n en aniui ai asn z

• i-- a TT „ o Omj\K., zie bij asn Oïii\ 11. — d. uiasn\ N., uiafz^\

K. , ai ui ui \ KL, de dood; iemands dood; het uit-

gaan, uitgebluscht of uitgedoofd zijn of worden,

van licht en vuur ; het einde van een maand, ui

asn ajuin ojui\ dood en leven, (ei ui ui ^.i asn \ bloed-

wraak nemen. uno^uaun\ het toeleggen op iemands

dood. asi ii ui ~i ai mi ui asn \ een doode (of dooden)

in het leven terugroepen, l; l,, rri<hi\ kn. het vuur

uit, voor zonder feestelijkheid, bv. een kind uit-

huwelijken (zie ook bij ai rui zoia5iz\). — ui ui aai

\

ui (Li uz ?\ een dood; een doodslag; manslag of
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moord (t) as: oji asn \ of m a& oji mi asn \ hetz. als regts-

term). on un z en aui 9 oji mi asn \ dooden krijgen , vijan-

den doen sneuvelen in een gevecht. <&koeznjiaji'a!>ii\

bidden om op de een of andere wijze te sterven.

asiosnnionmrn mioziaai\ zich overgeven op leven of

dood. — (Biasn\ ojioe:^\ onm,iaxi\ dood, gestorven;

doodgaan, sterven {vrg. asn'cm auin en (K,iniian);

uitgaan, uitdooven, van licht of vuur: fig. niet

meer in wezen of in stand zijn of blijven; opgehe-

ven; niet meer gaan, bv. van een horologe; er te

kort zijn, bij het nawegen; dood loopen, versperd

zijn, en niet meer begaan worden, niet meer pas-

sabel of onbegaanbaar, van een weg of passage;

geen water meer hebben of geven, van een rivier,

wel of put; geen zog meer geven, van de borsten

van een vrouw; geheel verlamd, van een lichaams-

deel; uitgedelgd, uitgeschrapt, van schrift; uit,

ten einde, verloopen, bv. van een jaar; zoo ver,

dat het niet verder kan; vast, niet meer los te

trekken, bv. van een knoop; vastgesteld, voor vast

bepaald, van een prijs; vast in elkander gezet,

vastgespijkerd, vastgenaaid, vastgedraaid, enz. mi

asn mi tKimn mn /j\ niet meer gaan kunnen, waar men

wil, omdat men overal vijanden heeft. o.ji&oi (Eiasn\

lage oogen bij een worp in het dobbelspel; ook

valsche dobbelsteenen, daar men altijd lage oogen

mee werpt. miaii?{£.iasn\ woeste grond, grond, die

onbebouwd ligt. ^iasnnini\ N., (Eiasnnncm\ K.,

zva. mimi asn a/n mi mm n\ het lichaam zoeken te doo-

den, het vleesch (de zinnelijkheid) dooden, door

middel van asn mi w ook met opzet in de dood loo-

pen. — tzuEimn\ KX., aiimimT?\ K., zich, of het

lichaam, zoeken te dooden, zich kastijden. axi oji tui

asn\ pass. — mionasnmn\ mi as: ? ojii \ iemand of een

beest dooden ; een licht of vuur uitblusschen , uit-

dooven; doodend, doodelijk; iets vernietigen, ma-

ken dat het niet meer bestaat of in wezen blijft;

iets verdelgen, uitdelgen, uitwisschen; zijn lusten

of begeerten dooden ; een weg of passage versper-

ren of digt of onbegaanbaar maken; iets, zooals

een wel, stoppen, zoodat het geen water meer

geeft; iets op de een of andere wijze vastmaken of

zetten; de wielen van een rijtuig remmen, mimi

mi asn ja \ <&i(&ia£?q(un\ mv., en moorden, menschen

vermoorden; ook den een of ander dooden. — mm

mimi asn maji\ mimnmi asii chi/j en lai oji ii aai mn mn n\ n. ,

o ' O O Oooi tui as: ? om cmj) \ pass. ; mm aji on asn mtijj en mm oüi as: y

(utkhtji^ ook een verlies lijden door den dood, bv.

van een kind of bloedverwant ; iemand het licht,

bv. zijn fakkel, uitgaan; ook de staat van de afge-

scheiden zielen, die , van het aardsche leven ont-

slagen, het bovenzinnelijke leven deelachtig ge-

worden zijn {anders mm aaimuiazi man), amajimiaai

rnmn ^monmm\ spr. mm mi -n aai ma mui y\ spreekwijs

voor de hoop verloren hebben van een ander bij

zijn leven terug te zien. — mi rn asn om ~m mi ooi \ «Q

as: 9 asn mm imji\ iemand ter 'dood laten brengen; het

lichaam {het vleesch, de zinnelijkheid) dooden. —
oji on asn ovt^n Lias:?ajnmaji\ 1. vastgezet, vastge-

knoopt, vast inéén, enz.; voor vast, voor goed.

2., en dan ook oji on om 2 ma
/j

en aai oji min of om oji

ik)^,^\k., (uiajigfiaajp KW., naam, van het lees-

teeken n {eig. om te dooven, dus klankdoover).

O
tuin asn* kn. naam van een groot soort van boonen,

die aan een boom groeijen: stinkboonen {vrg.
O

asn!M,i).

ajiasn\ 1. KW. zva. ^Ip2^ {Skr. pita, geel). 2. kn.

lint {Port. fita). <ui asn^<ên geel lint, oranje-

lint, mi asn a.n asn \ zie bij (ei asn \\

(ui asn \ en vóór een naamwoord in een benaming van

één hoeveelheid mi asn \ als attribuut of complement

ook wel aji9Jiasn\EN. zeven, as: ai on J» asn \ zeven

paarden. ajiasnaxipr\ zeven dagen, oji asn ui mui y\

zij zijn er metzeventig, on oji i on asi a^n on oji oji t

hun zevenen, mi mn mui ma n \ zeventien
o S

zeven-en-twintig. aJiuas

f asn muimm \

m\ de {of het) zevende; ze-

ven maal; ten zevenden, oji asn asn mi ? \ zevendehalf.

£iasiiummu?\ zevendehalf honderd, oui asn mi aai\ ze-

vendehalf wang. mi asn mi cm \ zevendehalve duit.

mi mi ai mi asn \ een zevende. mi ai oji asn \ m zevenen

deelen. — mi asn\ elk zeven. miasna!amn\ elk zeven

dagen; ook voor een overledene een offerhande doen

op den zevenden dag na het overlijden. — mm aa

asn\ de {of het) zevende {bij zes andere), onainoji

aai mi asn \ de zevende maand van het zonnejaar,

waarin zware regens vallen en sterke winden waai-

o O , o ojen. (Knajiasnasnasi7\ evenals mi asn asn asi ?\ zeven-

Q
mm midehalf. mui mi asn mi asn \ al de zeven hemelen

asnonmn\ de zevende.

miasn\KN., uiutiy\Ki., kleinkind, oji asn mui mh\ klein
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zoon. T-i asn 1:1 rt art 2 art a\ kleindochter. izt zit ?
y
an art

cuïji\ Uw Hoogheids kleinzoon of kleindochter, tui

ti? ?Krtiru\ noemt de Gouverneur-generaal de Ja-

vaansche Vorsten.

o Q
nrtajiasn\ w tzi asn* KW. zva. ajian\ (Ei'Ki\LL.

nrt (U) asn \ KW. zoeken. Gr.

oji asn <>\ 1. KW. geknakt, zva. asn art an,in en (Liiniw

— 2. kx. bekoorlijk verdeeld, van een arbeid ; ge-

rangschikt; bestemd tot een bepaald einde; ook be-

naming van twee meisjes, die, even als de bruid

opgeschikt , vóór in den draagstoel van de bruid

zitten. (Alleen dochters van een Vorst, prins of

regent mogen zulke patahis bij het huwelijk heb-

ben). tuiasnq(cn.ajiafnji\ bepaald van goed ras, bv.

van een paard of vechthaan. — e&iasnqy iemand

iets bepaald tot taak of te verrigten geven, aanwij-

zen of opdragen; ieder zijn bepaalde taak of ziju

bepaald werk geven; werkzaamheden regelen en

verdeelen; iets rangschikken. t&iaviasn%\ bepaalde

werkzaamheden aanwijzen , in het algemeen.

(uiasn^\ of (ui tui asn ^\ kn. een ambtstitel, zva. vezier

of eerste minister. Ieder prins of hoofdambtenaar

heeft namelijk zijn patih, die zijn eerste minister

is, zijn raad en medehelper en de uitvoerder van

zijn orders, en die hem bij ziekte of ontstentenis

vertegemooordigt. De Patih van den Vorst is de

Rijksbestierder, de Raden-adipati. (Het kan het-

zelfde zijn als a,iasn\ 1., maar waarschijnlijk is

het een naamicoord van asn^\ grondvorm van isn

asn^\ zoodat het eig. zva. -asn .isn rut > beteekent.

pk. Zie ook bij zi ei asn^\). ajiasn^asnaj* {of oji oji >

)

grootvezier. ^u-clmom en nnae:ajiasnn\ KW. Vorst

(Skr. r ddj apati). — &iasn^ kx. Patih zijn, als

Patih fungeren, isnm asn %\ order of orders geven,

zva. amojiarn\ ook van een Vorst (waaruit men zou

kunnen opmaken, dat oji asn q eig. bevelgever ofbe-

velhebber beteekent) — (EJiasn^am\ als Patih be-

stieren. — om tui asn om aan\ het gebied, en de woon-

stede of het hof, van een Patih, inzonderheid van

den Raden-adipati; ook de paséban vóór de wo-

ning van den Raden-adipati, en de regtbank die

daar gehouden wordt, anders B alé -mang o e ge-

noemd.

ajiasnq\ kn. het bestemde (G.); dat gedeelte van een

dorpsland, dat aan het hoofd tot zijn inkomen

voor zijn administratie is toegewezen. art <n ^ a_i xrrt q \

zie bij ax.i <->-> > \\ — een isrt ^ \ gewend , bv. van

iemand die van jongs af iets gevjoon geworden is ;

gewend , door het veel doen en oefening bedreven

,

bv. in het hanteren van een instrument, mtioji«^
aan iets gewend geraakt; en aangewend, vooral van

een lelijk aanwendsel. vi ooi zoen oji asn 9 \ iemand met

een lelijk aanwendsel behebd. — ei *rn ? ajn rt rot \

iets zich hebbelijk maken; in iets door het veel te

doen zich bedreven maken.

x-i ti asn z ?\ KN. ; ayitnasm?\ zva. aji rt art ? m i \ ten ein-

de zijn, niet verder kunnen; ook van een anker

,

houden , zitten , niet los kunnen gaan. J.

iiLuy n., ln.)M))\ k., wit; blank; rein, zuiver,

van iemands hart en bedoeling ; witgestampt , zui-

ver schoon gepeld, van rijst; enkel rijst, zouder

vleeschspijzsn eu lekkernijen, van iemands voedsel

(Skr. p o êtih, zuiverheid; zuivering). — (rta~hz(Ki

i.ii ii i i n ^
j

i ii 7 \ blanke, blanken, Europeanen, oji

aji asn > zilvergeld. ->> ui wji > ui asn?\ blanke ropij,

gulden zilver , van twaalf wang. (ki ru rrnaji asn?\

wit zilver, zilver van best allooi, daar weinig ko-

per in is. — rt i ii ) ; i i.i i.n.t < katoen bleeken ;

een kris met limoensap blank maken , om hem daar-

na met arsenicum te vergiftigen; joor eenige da-

gen enkel rijst eten, een wijze van vasten of ont-

houding, i it ih ' i Lu / > bleeker, waschman o/wasch-

vrouw (vrg. bij (eio^i^\). — (Ejiasn^ajn<na<n\ mi op

i.ni.nLip iets wit maken; bleeken; rood zilver

wit maken, louteren; iets geven om wit te maken;

het hart zuiveren, heiligen; (en een priester vrij-

stellen van pacht. G.). — oji (&iasn %\ 0jiÈaapMriji\

het bleeken, enz. — ajiasn%aJn<Kiji\ oji op arn oajt\

witgoed, wit lijnwaad; spint; aiiapamarin\ ook K.

van ajiaruia<n\ in tegenstelling van a^rtaa voor

goud. rt asu li asn ^ ajn art a\ zie hij amazh'S. — (ei

asii^Liianji of &iasnaAJi<Hiji\ en (ei op arn 3rtji\ een

geestelijke, de geestelijken (eig. een in het wit zich

kleedende; volgens anderen van let Ar. moefti,

een wetgeleerde); ook van iemand die als een gees-

telijke ingetogen leeft, tm ei m tsn Liian/)\ landerij-

en tot onderhoud van de geestelijken, die de vor-

stelijke graven bezoeken. — z.i -ei asn a,vi art /t\ ojkei

ipMnaaji\ corps pradjoerits uit geestelijken bestaan-

de. xrrt -ei Li -ei hit LU Kl/)\ z\
o o

mt&ttui fcn xti apj\tm !E,1 OJI
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— aai oji<asn <tii(uij\ ook wel aaj oji asn ojui aajj\ zva.

o
oji asnoAJi aaji\

mi on asn aaji\ zie bij oji asn\\

(niu(is}i(Hyj\KT^., <unaui!hny]\Kl., luizen of vlooijen (in

den zin van luizen of vlooijen zoeken); zich luizen;

een kleed luizen, de luizen er uit zoeken. — orttEi

asnaq\ (ei aui tnyi/j\ iemand of een leest luizen of

vlooijen; ergens de luizen uitzoeken; fig. iets nauw-

keurig onderzoeken, uitpluizen, doorsnuffelen.

(uiasn(hn\ KW. zva. aar i asn (En \ m as: oaii oji asn cm \ bij-

naam van Vorst Soejoedana, volgens de verklaring

van een JDalang.

ajiasn ?\ of (uiasnanqs kn. duivelsch werk; berokke-

ning van kwaad, kwaadstoking; betichting, laster;

kwaad berokkenend; snood, verraderlijk, duivelsch.

(Ar. p hit na , eig. tentatie, beproeving), en oji z asn

(Uiajiasnaa^\ duivelsche oude! ajioncrnzmahanaxi

ajiasnan^ een veilige (niet verraderlijke) plaats.

—

(Eiasnpiq\ kwaad berokkenen, door lasterlijke aan-

tijging of snood verraad; iemand verraderlijk kwaad

berokkenen, lasteren; betichten.

o
ajiasiiah\KW. zva. cun ri ui aaji\ ui «ji as: cm aan en aiun

in ui ^? w — cui asncnanaaji\ TD. zva. on aai z rn nrri z (Ui

aaji\ staatsiebed.

o O o
tui asnaa^\ zie cm aqi $ ^

oji asnriaaaaji\ zie bij ajiasnanw

ajiasnaaaaji\ zie bij asïiariw

ajiiasn\KW. zva. rncmzaia5i2\ en iru(iw\ (Skr. pat ra);

ook zva. (nas:z(ri<rnaxin\ en fatsoen van het gevest

van een kris. aa ui om oji \asn\ brief op palmblad ge-

schreven, ojïi rui on oji lasnii asn i amn an (EjI \ brieven (ge-

schreven stukken) en naamteekening wisselen (stuk-

ken over en weer zenden en wederzijds ondertee-

kenen), oji iasi\(üV),axi \ zva. azn1 (asn majfto \ hni jdiaAJi
:

axi\ om aai ^k

mnaxiw

a
tosi^ KN., cui rn.asr,\z oji n \ kd., soldeersel (van iasn\

omdat het

cm\ KW., bij asii

ui on lasn i dJin \ solderen

.

drie bestanddeelen bestaat: vrg. asn

O /-
r> oji i on aa \) . — uiiasti^

) on uisnihns uiaiiasn

uiuiiasii\ oji (Ei on asii z oji'O ^?^^ het sol-

deren.

ajitasn\ KN. ; (uiuisn\ en <eji (E/t rifcm iets, zooals een

kris, of iemand, zooals zijn vrouw of dochter,

zorgvuldig in eere houden (vrg

asnji).

Q O Qmm \ en oji oji

OJ

oji iasir\ 1. KW. zva. ojïi mam ah \ (Skr. poe tra, kind,

zoon). 2. KI. van ajnaaaaijj\ — oji a_/i lasn \ uiiasïi\

uiiasnaaji en arnajji(isnanjj\Kl., zie bij ajnariaain\

<M(«sw\ki. dochter van een Vorst, prinses (Skr. po e-

tri, dochter, vr. van po et ra). ajiujiasii\ de prin-

ses . ui lasn axiurui ^n /asn oji (asn ojim kun \ al Uw Hoog-

heids kinderen, prinsen en prinsessen, ajkaai ui .asn

f-l^y Zijn dochter de prinses. — (ui'n^asijaajj\KN.

jonge aar van maïs , die nog geen korrels bevat. —

-

aaia^rn[asiiaaji het verblijf van de prinsessen inde

Kraton, het prinsessenhof. — t> as: tun oji ai iasnar)ji\

hetz. , en het gewaad van een prinses.

ajiasn\ kn. groffe vijl, om de hoeven van paatden
t

of ook hout , af te vijlen (vrg. unaai\). — iuiasn\

met zulk een vijl vijlen.

CY
ajiasii\ kn. schrikkelijk zwaar geluid, zooals den

donder en van een zware branding van de zee.

ncy CY , .,, ,.., , 7 , , O CY CY
<rn (E/icrn ajiasri\ schrikkelijk bulderend, cm asn oji asii \

• ,.• O CY
zie bij amasnw

O G) , CY , CY CY
,

ajiasii\ KW. zva. am(cn\ (van am asn \). ui asii oji asn \ KN

.

zva. (eh axi (eji axi \ overal rond, bv. wandelen of rij

-

CY
den. (Ei ari aai ~ji<asn \ houtduif, wilde duif van een

grauwe kleur met een ring om den hals. — (eji

CY ... G) aCY
7

asn\ poet- zva. (E/iazn\ en (Eiiaaw kn. een molen,

zooals een olie- of suikermolen, malen, bv. van

een buffel (zva. ariam a7iaiarn\); een boom ofplant

met de aarde er omheen uitsteken om te verplan-

CY'O
ten. (EJiasn ajia,ji\ met een zwaard rondzwaaijen. (ej\

CY
[l

.., (F) S)
asn'Hiamn'i\ een rijk regeren (vrg. (Eiam\ van oji

CY .

<k??\). — ajiasnnnaoji\ een molen, die gedraaid

wordt; een windas; met de aarde er om heen uit-

gestoken, van planten.

onajiriasnz\ Port. feitor, factor, onderkoopman;

vroeger een Europeaan als eerste civile gezagheb-

ber op een plaats, thans Resident of Assistent-

Ilesident.

ajuasn^\ Ar. % \£, phitra, KN. wat aan het einde

van de vasten in de maand Ramëlan als een hoof-

delijk offer aan den priester gegeven wordt, bij

aanzienlijke Javanen een maat rauwe rijst van on-

geveer vijf kati of 85 realen gewigt (oji oji iosiu^) ;

bij de minder gegoeden 12 duiten , of de waar-

de daarvan in rijst; dat offer geven. (Te Batavia

wordt de pitrah aan het kampoenghoofd gegeven).

cm asn

^

oji oji [ostl^ asn q oji (kyi asii^ -
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674 asiian\
n o
Oji 0^)1 OOIJl\

zva. on asn ^dJi 01 asn 01 asn ojiji\ (van ooii05>i^\ liet Ar.

jj \-j tj , katra, droppel, verward met oniaun?\ of

o
ooiiasiiqs zie

OJI i 0511 0n\ ZVa. (UI 051)^0 0n\

/
'10511 (Hl\

aji asn '~n cm \ KW. zva. oji oui m q om anji \ oji azn ^i \ en

m,(Bi^(uaiui\ (Prdkrëtsche uitspraak van het Skr.

pr ast ar ana , zetel. pk.).

nri 0.1 [asn non a\ eign. , zie bij oji tui w

oji io57i om\ KW. zva. oji asn \ (Skr. poet r aka, een zoon,

en zva. ajiooiasn\).

a' .. . af »

oji asnasi>anji\KVf. zva. oji ai mi 2 (tn(Hianji\ (van tu>iasii\).

OJI ,0511 OJiji \ (El 10511 OJIJj \ (EJi 10511 OJI -^1 \ (UI ( 05)) OJI ~^l 01 OOI \

en oji losn oji -^i (Hij \ zie onder \asnajiji\

tuiriiOsm<ïuyi\ Holl. patrouille, kn. gewapende

nachtwacht, die langs de groote wegen rondgaat,

mtt een beambte tot geleide; patrouilleren.

oji osii tuij)\ kn. kleine dolk of kris, die door vrouwen

gedragen wordt (Skr. patram, nom. van pat ra,

ook lemmer, dolk, mes. pk. Vrg. ajii(un\); ook

de uitschietende bloem van een jongen kokosboom;

en voor het eerst bloeijen. J. — (Biasnis/ia\ meteen

patrëm steken; en gelijk een patrëm.

oji(05J}(ei(hiji\ verb. van het Holl. patroon, patro-

nen, voor schietgeweer (vrg. aKicnmanji).

oji asn (hm n\ kw. 1. zva. aniajiii.i\ en a^iiazii\ ook als

nederig voornaamwoord van de eerste persoon. 2.

' iasn ojin\ \ oji 05ii [ooi \ zva. ojn asn tui m a i izva. 05ii [asn oji n\ \ajiasn{

oui\\ — tui 0511 (mi n\ kn. zva. on ^uii^uui (vrg. W{mi

. Q . O O
oi 0511 ojiji ) . (uii oji 0511 ooi o oj oji pi ten ooi (i s ingezet

,

bezet of ingelegd , met edelgesteenten of goud. —
aii asn ooi \ een kokosnoot doppen, de pit er uitha-

len (vrg. oi oji 2 7107111 !hii\). J. — oji asn un <W7,?\wys ge-

heel gedopt, enkel de pit, van een kokosnoot; ook

naam van een plant en van de gom er van, die

tot geneesmiddel tegen oogziekte gebruikt wordt.

oji asn omji

\

KW. zva. qjï ff^ loi/j \ \o<noui^aji asn ooi/j \ N.

,

(hnenojii(m-^iosnooij\K., het verliezen of de minste

zijn in het vechten met den snavel, van een haan.

tui il osii ooi n en (ui vi asn ooiji < zva. oji oi on oniji en tui

nq^np

oji 0511 ooi/j n kn. digt bij iemands oor hard schreeuwen
,

'

- O o » O x O O
(vrg. oji asn ooiji en OjH ani asii 001,1 ) . oji asn ooi _/j asn

o / o . 7 .. o
m*>JI^ zva - tuiiKJitEiw — (Eiasnooij)\ KL, zie bij oji

arm (E/in (en vrg. oji asnomji).

O O O Cl o o o
oji 05Ti(hn/i\ KW. zva. ajiasnnruifi en ajimnn (eiji\ — ,t>

tuitooi/i\ 1. KN. iets met de hand drukken of in-

drukken; op iels drukken; fig. een geluid gedempt

maken, er een gedempte toon aan geven; een mu-

ziekinstrument een gedempte toon doen geven; ge-

dempt van toon; ook drukkend, zwaar; en gedrukt,

neergedrukt (door bedruktheid, (oji^amasoionas Vrg.

bij oji tisn ouyi en ojii pi asnji \ 2. TP. zva. (&iamom/i\

— ooi oji asn ooi^\ gedrukt, geprangd, overmeesterd,

overweldigd worden, door een aandoening. — Q
o o o o o on
1,511

^a^C
KI., van (&i(^asn\i — (eji asn toi oi om \ iets

aandrukken of indrukken.

ajiasnooiji\ kn. geroep in het oor, zooals van iemand

die in flauwte gevallen is, om hem weer bij te

brengen (vrg. oji asiiamj)). — kiasnooin\ iemand in

het oor roepen; ook fig. zva. cèi oji asnji of (S o3 ooin\

\ ooi oji ooi iioi o,hi oxi oji tuil (unji\ het was alsof het my

in het oor gefluisterd wierd, bv. tot een waar-

schuwing.

lui i.nz loi/j of tui oji rn asm oorip kn. gekakel van een

kip. oji oi asii 2 ooi ^i rj asii?ooin\ kakelen (vrg. oji asn

(ton

a a , . ,
,ui uu 'KJIjP N., om ojvi (eiji k. kip; om oaji (EJi ii\ KN. hoen

, o o Ci
(vrg. ojn tn ooiji en m iuii \). ojn nu (ui nn arui z on \ N.

,

ojn uhi (Eg orui on \ K. , een kalkoen, om oaji ieji ~m rui (uin ,

zie bij ojnoxfi!KJiji\ \ oti oaji (ui ~/>j orui oji n\ gelijk een

boschhoen. ,w rtjj oji ojio iui -ju trui ojiji \ spr.

oji asnooijj^KK. gedrukt, van het hart, van het gemoed

of verstand , zoodat men niet denken of spreken

kan; bedrukt, radeloos, stomp van begrip (vrg. oji

n on.
a^nooij) en ik ojn cmji)

.

ori oji asn onijis kn. 1. horzel, brems, een groote vlieg,

die de buffels en koeijen plaagt (vrg. ojiopooiji).

2. Ml. kn. afgeschoten vak, vertrek van een huis,

kajuit van een

onji).— oi ,e.i asn ri om asn ooij\ in onderscheidene vak-

ken afschutten.

a o o O o.
Oji asn ooi \ KW. zva. om orui om \ orinnioi\ en omo<io:)i

ouioji (Skr. pataka, wat valt; pdtaka, de oor-

zaak van een val; zonde, misdaad).

ajiom(Kn^\ of oji rj asn orn

%

\ Ar. &s\ili> phdtiKa,

voluit i ïl'tC'} (X^i'U> naam van het eerste hoofd-

stuk van den Koran.

, n o
(vrg. aniapomji en ojioricrnii

o
asn oi om \\oji 0^11 ti ooi onji \ zie

(uasnoiwnZtHyi^ zie bij asn oni\

oji asn oi tni 'Hin\ zie bij asn ri om ? anti*
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oaoaioap KN. op de hurken zitten met de armen op

de knieën over elkander geslagen, liet hoofd voor-

overgebogen en in gepeins of aandacht verzonken

(misschien verbastering van aai oji (Kip).

aaaa>aai^a\KW., zie [oaoainaai^iw

o O o/ . / o O o/
oji aai iai ei ui \ zie oji aai aai atii v*

aan>i>l<iai\ zie bij oji aai ckiiji\

o • o
oji oaionoxiz cuiji \K., zie ajiasnaanw

ajiasriaayj\ N. , oji op oji^\ k., ook ais ki., wat in har-

monie is, of in harmonie en overeenstemming met

iets anders beschouwd wordt; gepast, gevoeglijk,

voegzaam, behoorlijk, betamelijk, welvoeglijk, rede-

lijk, fatsoenlijk; voegzaam zijn, voegen, behooren;

begrijpelijk, te begrijpen zijn; waardig, waardig

zijn, verdienen, aa,iaiaain\ kn. in harmonie met

elkander, eendragtig, eensgezind; ook loei zva. aa

\ zie onder asn,aain\ enosïi osii aan (van om asrj asrui

O
T^

vrg. ajaaaain\ oj}(&ioxi\ en (Kiinriajuizcmn*). otiojni

nriajiasrjaai/j\ onbehoorlijk, onbetaamlijk, onwel-

voeglijk, onredelijk. aaasiionaari\ als het is zooals

het behoort, redelijker wijze, oji oji aan m asn\ al naar

behooren, met redelijkheid, ./uii ojii'iki aaasrion aai \

redelijk duur, vrij duur. — cE.iaaiaayj\ 1. KN. een

muziekinstrument , zooals een citer, stemmen (de

toonen van de verschillende snaren in harmonie

brengen). 2. (Biasri aaia\N., doch ook wel in K., izi

ori(KJi/i\K., iets schikken; een zaak of geschil schik-

ken
;
partijen tot een schikking brengen of bewe-

gen; iets in evenredigheid brengen met iets anders;

iets in behoorlijke orde brengen; iets opsieren, i&i

(eh asri asn fi\ <&i cea aa (uiji\ iets zoo inrigten, schikken

of voegen, dat het past of in overeenstemming is

met iets anders. — (&iaaiabi>\ ceji on ckji _y*\ in over-

eenstemming handelen met iets anders; als behoor-

lijk gepast of bevallig zich voordoen, goed of fraai

staan; iemand tot rede brengen, op zijn plaats zet-

, O o o O o .

ten . (uicm (EJiai.i ia on ~m ten oari aai urn nu oaji cm oah ooi

opj\ hij handelt in overeenstemming met het al-

gemeen (hij handelt niet anders dan men algemeen

doet). — (Bi osn aai on mi \ partijen tot een schikking

of transactie bewegen. — oa osn aai oan\ kn. liefdes-

pand, voor een bij een man, of bij een vrouw, ge-

kregen kind; liefdespanden, kinderen krijgen Zoo

ook oji aa aan<oai oan\ ook transactie, onderlinge schik-

king; van een zaak.

(uiaaiaaij)\ kn. naam van een heester, waaraan de

vrucht, een soort van stinkboontjes, bij de rijst ge-

geten wordt (vrg. ajionaai\).

ajioaiaaij\ kn. naam van een wilden boom, die bloe-

men draagt , en waarvan het hout ook wel tot tim-

merhout gebruikt wordt.

aaonaaiz ciaji ., zie bij xmoai\ II.
O
aai oa on aai z (kjij\

aaaai(i^i/j\ kn. met zout tot gelei gekookt vleesch

,

(ejioai(Kiiji\ van iets pe-

m osrj cuiji\ 1. kw. zva. mayi~ji\

- o on
tuin \ a.ri cm truiji en aa oji aan \

O O
oji ri tui 2 oai/j \ aai (ui

visch of garnalen, e?i met Spaansche peper of on-

rijpe vruchten gegeten. —
tis maken.

KW. zva. maiii,

2. kn. volkomen

bedreven, volleerd (vrg. orCi i&i ^i ann) ; volkomen

voldoende, zoodat het niet beter kan; afgedaan, be-

slist. — (z/iasri ojiji\ en gew. (&i asn (ia ^a\ zva. iozi

(Ejir^jiazi\ een zaak afdoen, beslissen, er uitspraak

over doen. — ajiasYiaa^aaaji\ KI. zva. om asn^cui ^a.

aan\ zie onder on om i aan\ — aai aa asri oji ^a aa n\ zva.

aai no tzi ^jian aan\ beslissing.

oji aai (ui \ Ar. 'jj, p hatwd, uitspraak van de be-

voegde Mohammedaan sche regtsgeleerden.

aaaai(iun\ kn. scherpe harde stekels aan beide zijden

van den kop onder de kieuwen van sommige vis-

schen, zooals de lélé (vrg. ojinaaain).-— cea asn orui n\

met de patil steken, ooi ojioaiai,in\ een steek met

een patil krijgen.

O O
ajiaairLi/i\ KN

n O

O o
ooi aan aa ax.ii

rn ^

ie/i asn n\nn\ met de hand of iets an-

ders, of door zijn zwaarte, drukken, op of tegen

iets drukken of dringen, iets indrukken, zva. (ei

aai ooin (vrg. aai aai orti

door den nood gedrongen (vrg.

(hi aai irui on ooi \ met iets drukken ; iets tegen iets

drukken of aandrukken; bij iemand op iets aan-

dringen ; ook de leden vau het lichaam drukken

,

kneden. (Vrg. (E>idsnaai\).

o a / . -,.. q
aa aan orui ooi \ zie dij oa asrj w

Q . 7 .. O
aa asYi aria ojiji\ zie bij aaasnw

oa aai oa oan\ zie bij aai oji \s

oariaaizaa aan \ zie bij onaaizaa aan

\

aaonaaiiaji—Jiaaiis zie bij onaaiiaaji\

oaaaia^iaaji\Ki., zie bij on(uionaji^\ onder rrjuji^w

aaaai(iaaajj\Kï., zie bij ai (ia ai oji q \ onder onaji^\\

on aa aai osn \ KW. zva. aannam aan (van onajiaain\ in

zamenstelling voor aria^iaai/)\ nemen, halen, en

43*
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o G)

(ui asnai<:\ oji asn \

ddtoe, grondstof, grondstoffen, mineralen, pk.).

HjI asn.as \ K., zie \ajt (ksi axi\ en bij uiuïniU/p — cei

G) o a G) a G) O
aai a& (ai \ >Kn m asn ?ic asi (kiji en ei asn a*: iui Kn(Ki/)\

zie 6 ij uuioJt oa/i\\

oji asn n\ kw. zva. oji asn \ en oji asn q\ (donker, duister.

G-.). nnaK oji asria\ zie bij ojiasn^w

o o o o o
mi asn om* sfji un a/in an\ asn (ui asn mui aan en aiiasna.ii

Q
(KT) sn rj aan \ zie \oji Ka >iw \ u&hKJi om rn \ enz.

* O G) o o
rui asnfj

tui \ KW. zva. ai tui z cm ia un ai l?j >? kiw

(uiasntLWiKij)\KW. zva. a/t asnjt? at z onjt\

ajiasn(EA\ en aji'asnri (Ei>(kijj\K. , zie bij aa n oam m\

oji asruEi !mj)\ zie bij asn eii\

0.1 ai asn z (Ei anji \ zie bij ai asn z (Ein

\

aji asn (ei a?\ zie bij as>i (ei a.11 w KN. een uitroep : eilieve

!

ca J ca x

of ach, mijn lieve! (bv. als men iemand om iets

verzoekt).

. , .. o
oji asn amn aaa \ KW. , zie bij asn om ^ w

o o
oji asn cm iu aoj \ zva. Oji asn 777 ^ a/n aan \

ajiastiiarn\ verTc. van ajiasn(acn\ zie bij oji asn ihiijjx

ajiasnaxnaJiji\ zie bij uiunv

a.iasii\ zie bij oji asnji\

oj)asn\ zie asn^ o.

oji asn \ kn.; <&iasn\ geld bij elkander brengen, van

velen, om daarmee te handelen of een zaak te doen

{vrg. asn 11 op zaai), isa ash aai ap\ zamen in de winst

deelen. au ash n? ia\ zamen in het verlies deeleu.

—

(ei asn asi on om \ aan velen tegelijk één zaak of hoe-

veelheid verkoopen. — uiashactanny te zamen als

deelgenooten koopen of handelen; compagnons zijn;

in compagnie met vereende krachten; compagnie-

schap, deelgenootschap.

in de maan laat opkomt of vroeg ondergaat. —
7,77 oji «si"/ wm n\ door de duisternis overvallen wor-

-, o o O (?) j. 1 O G)
den. ^? ti? zu (Kn cli asn ui aan\ of verk. ma^n ui aan\

het hoofd van de rondgaande nachtwacht. — ojuei

C O (?)
ahi ui n-ti n\ of verk. tuist) asi aan\ dienaren van de

politie, die 's nachts de ronde doen.

O •-

ajiasn\ kn. naam van een soort van groot en dik

bamboeriet. oji as,

melodie.

o «• -1

oji isn\ 1. KN.

11' naam van een zekere

"T &. oji asn, \ en oji asn vn'T

G)
kn. donker, duister; ook duister van zin, on-

duidelijk; duisternis; in det donker, in het geheim,

t -i , * a . o O G)
tersluik (vrg. ijh-nvrn^,] en c^i arj^iin). un asn (uiasn\

een donker hart of gemoed, waarin het donker is,

O G)
dat geen licht of uitkomst ziet. uui arnm £.1 asn \ een

donkere zaak. un aj 1 hi ^1 aai \ sluikopium, smokkel-

O (?)
opium. 77.? 7,7? oji asn \ donkere gangen , zooals van

dieven en smokkelaars, oji in asn \ het donker, un

cui ia aai \ in het donker. — ati asnazi\ iets verdon-

keren, verduisteren; iemand of iets het licht be-

O G)
nemen, door bv. in het licht te staan. — (aiasn vn

(naai\ iets donker, duister of duisterder maken;

verduisteren ; ook fig. van het hart. — ui asn vi

(tojj\ zva. ojiajiasnw ook de donkere nachten, waar-

tvt^vN., zie onder a.nuij\\

»jjii5»\K]sr. gebroken, breken, van iets dat eenige leng-

te heeft, zooals een draagstok , arm of been; stuk,

bv. van een stok (vrg. uiaj)^\ oji 010^2 asn ti\ tuicm

asnjj en mi m na 1) ; fig. van het hart, gekrenkt. —
«ïb-riN iets breken; fig. mokken, van iemand, die

zeer ontevreden is, omdat hij zijn zin niet krijgt of

teleurgesteld is. — <&i L
'(

?j?N mv., en iemand ver-

Q

iderzie onaer a/n asn ^

en KnaiOjizash xn anjj\ zie

hinderen, teleurstellen. 70? l? aai u? ,?.7 >ai\ verhin-

derd worden in de voortzetting van zijn reis. <&È<ish

aziasnajui\ de masten kappen. — r
/
L '/ tn 'rl 9fn ^ ma_

ken dat iets breekt; iets breken; iets, zooals een

tak van een boom, afbreken. — ui asn asi anjj\ afge-

broken stuk, fragment, lj uij uuui ~nasn\ zich ge-

krenkt voelen.

/naj>asii\ en <n oji ash azt aan\ zie onder a/n asn w

ai a^i asn \ en mi a^i asn tj? ann \

11 t_?2 uh 11 eiz is*i 1 ) ?) un

bij .ur> l'u\\

m<LMtnashi\ Ml. snijden, afsnijden, kn. stuk, bv. stuk-

katoen, nn ui tan ash z un lu uijj\ een hoen den kop af-

snijden , voor een eed doen, van Chinezen.— ri zu

iuuhz\ iets korten, er van af- of inhouden, bv.

van iemands traktement (vrg. azmnvan). — onajiz

7? ash z u? *77 ' gekort , het gekorte.

aj) asn unai\ of ui un asi na \ N. , arn u? on ^7ini\K., naam

van het fijn van bamboe gevlochten schot, aan

toeêrskanten en boven de 11 .wj z >n ash z asi on
/j . waar-

door het achterste vierendeel van een Javaansch

huis vati het voorste gedeelte wordt afgeschut, en

waarin de deuren van de achtervertrekken zijn

(misschien verbastering van oji ash a/n ann\).

. o .. o . o »

ajiastiMnaJi/i of ui uil kiuki n \ (Enasna<na^an\ uiasnunUil 7,7? %JlJk OJ UI Uil 3V7? O^l/fs

a o .

(k,i^i\ (Ei asn hoi (Ki ^a ai aai -

zie bij mamojijiy

OjI ash (Kn (ki ^a aan \ KI
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Q
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ui asn ui ri \ zie li asn iliim \

(Li (Kin of un ui .kijj\ 1. Holl. pas; reispas, ook arvi

au (of (Kft ni asn n) ajioJin\ — 2. eign, van een schild-

pad in de Manik-maja.

on ut (Kin of £.1111 ui Kin \ kn. pakje van in een blad

gewikkelde en geroosterde visc/i ,
garnalen of an-

dere kost (vrg. ni .tli i ri crpi z \ en ?? ten n una^).

un wnacn^ji %jiji\ zoo toebereide visch. — bioriui

(Kin\ iets in een blad gewikkeld roosteren. — <?i (ei

rnai.Kin\ zoo in pakjes toebereiden, in het alge-

meen. 77 Ll.Kl-tUmjl Of Ulon UI .KI -ï*mj]\ ZOO t06-

bereide spijs; of iets dat zoo te bereiden is.

crtuiKKtn of ,tT)«i)?x),i\ Holl. kn. post, brieve- of

paardepost. tn(uw(Enq<niui2 0Jijt\ postbuis. Usii

(n;m^i2Kin\ postpaard, oim asnvi ui

i

(kjij1\ postrij-

tnig. un ui <n ^i ^i z Kin of v) iii li rt (m ^iz (ki p brie-

vebesteller. (Kiunii x.iz(Kin\ een post ver (ongeveer

vijf paal). — ï~i ri ui z (ut ^ati mi \ een brief op de

post bezorgen, met de post verzenden.

li.kix zie li utoJi\\

ui cki\ 1 . kw. zva. oji <n asn z <r> imi uu on n ( Skr. p asj o e,

een beest in het algemeen). — 2. kw. zva. li m
.min en <cn«7i?*o\). — 3. kn. bet middelste ge-Ui

(ft,
' °

deelte, de knobbel, van de neus (vrg. .li^i\).

ut<ri(Kiz\ kn. een naar beneden spits toeloopeude pot,

daar de suiker in gekristalliseerd wordt (volgens J.

ui ri ki z mi cm i\ misschien wel uirjuizunoojj).

(L1(K1\ Zie Ul(mi^\ 2.

<-L7ffu\KN.; èikj\ bedwingen; met alle kraebt en ijver

een werk verrigten; den geest (mi in) inspannen;

het lichaam kastijden door onthouding; ook het

lichaam afmatten, door sterk door te werken; sterk

op iets aandringen, met aandrang, bv. bidden. —
tut rt (ki z on q\ zva. asn CHi _j (li 71 (Ei z \ van een kris of

ander wapen; ook van een kris, van nieuw maaksel,

waaraan men, door hem te laten roesten, een oud

voorkomen gegeven heeft.

o
uj (ki \ KW. zva. (li ciin <isii w

tnajnnoJiz\ Sd. 311. KN. zva. iLi.taw

(ut tui <? \ I. KN. schaaf; geschaafd , bezeerd ; en (ui ui \ KI.)

gevijld, afgevijld, van de bovenste rij tanden; zich die

tanden laten afslijpen; ook zva. asnaoiojtjiy gekwetst

raken; uitwerking hebben, van een medicijn, trek-

pleister of vergif; hechten, houden, bv. van lijm

of van pleisterwerk op een muur. (nunz^iuiaJi^

niet bezeerd of gekwetst; geen uitwerking hebben,

en geen uitwerking ondervinden, bv. van een steek

met een wapen; niet willen snijden, bv. van een

mes; niet slagen. — avtaji^\ ook wel ukki^\ scha-

ven; de boventanden van iemand afvijlen of afslij-

pen; goed werken, raken, treffen (een amder (èt

(Kl^\ Zie bij !L71.K1^\). UI E.1 (KI % UH Cmjl Of Uil

(Krtaji(E!t(Kn^(L7i(Hijt\ schaafbank.

II. kn. wettige echtscheiding; ontbinding van een

huwelijk door den priester (waarschijnlijk het Ar.

-?wjj, phasach, ontbinding, vernietiging, van

een contract. Vrg. ojioji^\ en mi.amasnji\). — ei

(ki > n een huwelijk ontbinden , man en vrouw wettig

scheiden. — «ji(&ioji{\ het ontbinden van een hu-

welijk.

(Lit(Kij\ en uicKijun (hi/j\ zie onder (Kiqw

(uioji9\ kn., (Li(nnj\ ki., gescheiden of afgescheiden
Ou

van (mirinoz) iets of iemand anders; scheiding,

afscheiding; scheiden, zich afscheiden; zich vanéén

scheiden (van (ki y\ 1.). .li (ki ? mi ri un z \ buffelschei-

ding, voor een scheiding van man en vrouw, zon-*

der tusschenkomst en wettiging van het geregt,

door van elkander weg te loopen. m im % ili .ki .? \ af-

zonderlijk, elk op zich zelf en afzonderlijk, niet

vereenigd. on. (ei ^id-Lt -n (mi vm i-li(lkki^\ spr. — tj

.ki?\ scheiden, van elkander scheiden, afzonderen,

afzonderlijk plaatsen; uitzonderen; zich afzonderen;

zich afscheiden, zich van een ander of de anderen

verwijderen; afgezonderd, bv. zitten. •— (e.i.ki^lh\

mv., en van iemand zich afscheiden. — (VHut^am

rt!Hn\ iets afgezonderd houden; scheiding of af-

scheiding maken of veroorzaken; verdeeldheid te-

weegbrengen. — (uiaJi^ojnann of oji xjkki ^(ltkhii)\

van elkander scheiden of gescheiden; ook, en dan

(vi <mi ^(un (hi n of (Li oji rpn

%

(lii min \ Ki. , echtschei-

J- f Cl s °
ding van man en vrouw (vrg. (uicriitisiiarijj). miajiq

(li ki ^ (lv (Hin\ wederzijds van elkander scheiden,

elkander verlaten, zoodat de één hierheeti, de an-

dere daarheen gaat.

(Uikj^\ of (Li (li/ki ^\ kn. gescheld; scheldwoord. —
(eioji^ of £7ej<7o;\ schelden, (lkki^ cuitHi(Kn^\ elk-

ander uitschelden. — (ekki^ilh iemand uitschel-

den (vrg. in ri (ki i (lm tri mi \ ).

cuioji^KK. gezuiverde en ter lengte van een span za-

mengerolde boomwol (mi ui Kin)
, om gesponnen te



uiuiu^n}^r upun^

^ lieel uiun rn un 2 <> ui ui tuin \ de (of het)

worden. — (zi(ii^\ poesoeh maken, door de ge-

zuiverde boomwol op een rond houtje gelijk te trek-

ken en te rollen (zie un aah). — tui -n ui i tui n\ verb.

van tut r) ui 2 ui n of van ui ui .? un ui n\ m cm croioai

m^ï^Jjmj\ een werktuig dat gedraaid wordt eu

waarmee de allereerste kaarding of zuivering van de

kapas geschiedt; waarop dan het (Eir)ui2ui (van

aj)(Kr>) volgt, en dan eindelijk het tzioji^y).

iuiuitKi/}\KN., umin ?\KT>., temaal, heelemaal, t'eenen-

male; heel, gansch, ganschelijk, metéén, tegelijk;

wel zeker! maal, keer (waarschijnlijk van %a\ met

het voorvoegsel uu en het aanhechtsel ti/ntmji\

Vrg. uiajituiji). ui tui ut cm ui chiji\ den heelen gan-

schen dag. cui cun, ui a^i chnjt\ alle zeven, ui ui ui rj in 2
J

<uioJioJin\ en al wat daar beneden is. turnnaat^ojt

allerverste.

aajj^ geheel tot op de hoofdplaats toe. iitutw-rtuï

uuhiji\ of ritun2"yi(uio^afi^n(Maoji\ in het geheel

niet, geenzins, op geenerlei wijze. ni un 2 nn tui ui

on ui ui ~n oen r) cm 2 nm 2 $ un \ het is in het geheel

niet (het is in het geheel niet te denken), dat ik

onwaarheid zou spreken, axi'fiaji qji <mjt\ in het ge-

heel nog niet, nog nimmer, ri vi 2 n ui .ra ui xli r> ui

ui ui ui /j\ de persoon, en meteen de brief, uicviui

uin\ een keer; en de (of het) eerste, ét ui ui ui

, , 1 O o a o j. O o
(?iT)\ maar een keer. tui tui ui ui ^1 mi \ of qjiojiqji

im<nAM\ deze keer. qjiojiqji apen «2^ een andere

keer, nogmaals; qji ui qji on ~m trn qjiji\ nog een keer.

hui (of unuii) ajiajiajiaaji\ de (of het) eerste (in

tegenstelling van de tweede, enz.), tui (of un taf)

ui tui ui uin\ éénmaal ; ten eersten, uh tui qji tui ui tmn •

de (of het) eerste. — rei qji imji\ de eerste zijn in

rangorde. Zoo in ui uiun ui tm n\ zie lij QJians<nji\

00 / a
\ un csi ui ui ui ui

/j
\ KW. zva. ccnun tui uuhtjis \mi

tui ui uiji of uhun uiuicmjts de (of het) eerste. OoJc

un ui ui tmn voor un tui ui qtunuip van elkander

gescheiden worden. — ceiuiui\ tuionrn^un\ in eens

afdoende, zoodat men het geheel afmaakt, tun mi ui

utuijj\ un ui arm % un tm ,i\ ineens afgemaakt, met

één steek of slag gedood. Zoo ook ui un un ui ui in

O o O o
tmjt\ ineens dood zijn. — <umaji<utQn\ urn ui mi {

un\ in één keer afdoende, zonder dat er herha-

ling noodig is; met één steek doodend, van een

kris. — O o
pj-opjl of (EniEJiaJim.aoji\ elkander als

volle neven of nichten bests

tm un ~t& ut unn \

•ui ui ut chi/)\TP. zva.'#^ N

(Li 77 ui 2 ui11 /j\ zie bij uftj^

(VI ui,ui \ KW. O o
zva. un un ui kt? cm/j en tji hji cm \ (Skr.

pisjdtja, een soort van demon, geest of spook).

(liui\ n., tiüriuy}\ K. , bazaar, markt, marktplaats;

marktdag (Pers. .Ijl), odzdr); ook week van vijf

dagen , naar de vijf markten , die op vijf verschil-

lende plaatsen in de buurt dagelijks bij beurten

gehouden en met verschillende namen benoemd wor-

den (zie ,c2<rm (Uituri\ onui2tm(i\ /uirjcm\ en cun

(nis)2uyj). uix.iui\ een pasarweek. rn <-n 2 cu ui \ twee

pasarweken, ui •viui'tiui vn 10 cu> uiji\ de bruilofts-

week van vijf dagen na de echtvereeniging (<ètj^?).

» O /"a-O , ..p, , ,vm ui ri li uimasn <j n rns op den vijfden dag na de

echtvereeniging. ojiojiviilmmji^ de markt die op

den pasardag Pon gehouden wordt, cui ui cm ri ia \

naam van een plaats in het Djokjosche,

vorstelijke graven zijn. Te Soerakarta wordt de

dagelijksche markt in de Chinesche kampoeng tui

qji in n 10 \ ofgeivoonlijk enkel cm ui \ genoemd, ilti xji

oai~Ji3JJ\ N., (unarui (&i ~Jt oj>\ K. , schelpvisch. G. —
umiLiumi\ x:mcLiunui\ voor iets of iemand na

vijf dagen een offerhande doen, bv. voor een kind

als het vijf dagen oud geworden is. tui ui nn tuiji \

(Li mi ui !m
/l

- marktdag, tuiuunrn un mn n tun ui <n ij>&™<l < nri ut tun nrt 1

cinuiji de marktdag van het dorp Pédan. tuitLiui

mtHyi\ ui ui mi ui (htji\ marktje spelen, een meis-

jesspel. tcci asn tui cu ui nn uyi\ een marktgerucht. Zoo

ook un i-^ rj ni rt cm 2 ui cmuini uyt\ spr.

hi 1 KJS. de wijzer van een uuricerk of compas (vrg.

asnaxi en iman^\); de schacht of steel van een

pijl (vrg. (Liza\ 2.); harpoentje, een puntig ijzer,

aan het eene einde met katoen of iets anders om-

woeld, daar men door middel van een blaasroer

mee schiet, zooals op visschen, oudtijds en bij wil-

den ook in den oorlog in gebruik.
CY

(zji ui \ met

een harpoentje door een blaasroer schieten.

cuiui\ 1. KW. zva. tuiuiui^ — 2. KN. fijn zand (vrg.

oaaw). — 3. Sd. kleine berg, bergje, heuvel, tui

aji~Jiaji\ KN. stofgoud, ancnnui ^.iui\ broodsuiker.

tui ui un tin crLijj\ het zuider zeestrand. unuituiaji\

fijne van wilde pandan gevlochten mat. tui ui tun tui

,K7j\KW. met heuvels en bergen (waarin door de da-

lanqs ui ui zeker verkeerd, door uicm^n vertolkt
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wordt). i/j\ en eig.
O

nnhift\ schildpad-ei (omdat het in het zand gelegd

wordt) , ei van de (vi ari/j en van de xrn onn (Kin

\

Ook wordt de a^ianj wel oAiumn ünji genoemd.

aCY -, i , o a .

(Miw\KN. geweerkogel (vrg. i&kzm-ji/j).

aui(Kii\ 1. kn. het middelpunt, van een vlak of cirkel;

de middelste, van iemand die in het midden van

een kring staat. 2. K. en KI. vaKI. van njjtiarru/j (dat

echter ook wel in Krama gebruikt wordt, zoodat

a.ia\n alleen maar als een eleganter uitdrukking te

beschouwen is. iloiki%(vtiS\ net middelpunt van

de aarde, waarvoor de Mohammedanen Mekka hou-

den. !Li(K.')ni(ts}i/hn^a^(U}\ Let middelpunt van Java,

CY
waarvoor Mataram teel gehouden ivordi. — (zitKi\

gelijk een navel; in het midden van een vlak of

kring zich bevinden of vertoonen; in een kringetje

ronddraaijen, zoodat er een kuiltje in het midden

komt, zooals van water in een vat, als er een lek

onder in is.

M(Ki\Ym. bewusteloos; flauwte (vrg. onajmnri<najnrLÏ\).

asn om ha (ki \ flauw vallen.

(Uj*j?"-r)\K.w. zva. ixstiiji^i of asn asn (tli\ en n^nthnw —
o

(&l,(Kini\ kw. en KN. zva. (nrqrti'His en p«w\\
7 .. o a
OV. 77 (Ui Z T) O) HJÏ) KT) (VI (KI (KI OSn «jj KI T) \\

tan\ iets vastbinden.

tj-haoji (ki asn a_i ki ti w — ^l^ 1

i oji ^ajn <n ihcn \ zie {(ki ^\oji jki^\ ieiuki^h.v\ en izi[(Kq?t

0.1 ri 'M (Hip Zie Oij UKlW

tp. kn. droogschuur, droogplaats ofOA Tj W7) (Hl

bak om iets, zooals kojfij en suiker, te droogen,

met een soort va?i dak of deksel tegen den regen

(vrg. oa ri e? ri a^i om i-tkj \ onder rnaji\).

twrjtoïn.Kn'-ns kw. zeggen, spreken. G. (misschien

een zamensmelting van ajiutjiq en ongkdra; zie

ajr).hrnm\ pk.).

oAMarnji of aA(Ki<Kn/i\ km. zich gelijk blijven, er bij

blijven, zich aan zijn woord, voornemen of begin-

sel houden; vast, bevestigd, bewaarheid, overeen-

komstig bevonden; onveranderd hetzelfde blijven,

van een toestand, zooals een ziekte (vrg. ajnie:am/t

en asn asn oa/j).

oa ali amjj\ 1. kn. stijf inéén, stijf in een gedrukt, ge-

stopt, gepropt, gepakt, gestampt, enz. 2. kw. ver-

eeniging, gezamentlijke aanval, G. (Zie ook ojkkji

arnn\ en vrg

rttji (uuiasnjj). !rua.vix.'j!Ki!hfn\ een testament, anajit

ojioj) asnji).
O o o .... .

OA (KI (KT) -jn (Ml \ Stijl Of

drukken of stampen, door proppen of stampen aan-

vullen ; zva. (Ei z(j) asn n

\

aA(Kj)unj\\ zie bij ajn(K.itKnji\ — kii aA(Ki(Knfi^ KW. zva.

!hri(k^,ni(hria\

aAnr)(KiiiKnf)s kn. ongodsdienstig, goddeloos, heidensch

(Ar. ^.wjlj, phasek); ook benaming van een bij-

zondere Boedistische secte onder de Javanen, ayn
s

rn_iM >n cKi urn n\ de wetenschap van de leeringen en

spreuken van die secte. mi vi oji inn rt,i n\ zie bij on

tfxï^). — (EirjiKKhm^ pasek zijn, tot een heiden-

sche secte behooren.

ajiiüiirnjl of aji (ki cm ,<i\ kn. ingedeukt, van den neus

(vrg. oi oa ri (Ki hiyi en rtaAnr)(uiz(Hnn\).

inajir)(K')!Hrin\Y^. plat, van den neus (vrg. aA(Kiunn).

77 ,7.777 (ki z un [i\ kn. deuk, gedeukt, door indrukking,

zooals een hoed, metalen krisscheê, koperen ketel, enz.

ommotnRW. zva. aAaTrntmw

a.H!KQj<n\ kn. erfstuk, iets dat in de familie bewaard

blijft en niet vervreemd mag worden; reliquie (vrg.

(UU

tuiajiafn\ iemand die om zijn groote waarde hoog

geacht en in eere gehouden wordt.

.nxjMnKW. 1. zva. fffnffoJS — 2. zva. (Kriaji!hrn\ of

o
K71 ?7_?7577

/
7\

a.1 <ri (ki z om (hi /j\ zie bij om ti oji z om n\ en bij <uiviajn\\

oa ai (ki (Kn asn n\ kn. goede uitspraak, bv. van het Ara-

bisch (Ar. jcs^X«ai> phasih'at, eloquentie).

oji\

rna.TKi\ of oj)m\ Port. fe sta, kn. feest, feestmaal,

diner. — (ncui^nrinof ojim(h->ji\ feestvieren.

aji(Kiasnji\ kn. snel wegvliegen door gespannen veer-

kracht, zooals van een pijl van een boog ; met een

wip snel zich verwijderen van zijn plaats; veer van

een uurwerk; veerkracht van een schietboog (vrg.

(tncKiasnji). — OBiaJiasnaS (poet. om (ekki asn n\ ) los

springen, uitspringen, afspringen, losvliegen, weg-

vliegen, door veerkracht ; met een wip zich wegbe-

geven, snel weggaan of zich verwijderen, ojiikim

xsn/j\ afgeschoten, van een pijl. un ajiiuiasrittq.- af-

gedrukt afgaan, van een geladen pistool. — ieiiki

asn rn toi- doen losspriugen, enz. — nojKKoasn/j of

oa agiaji asnji\ het losspriugen, afspringen, wegvlie-

gen, daarheen vliegen, asn oa agitKi asn^\ naar alle

kanten daarheen vliegen of stuiven. — lEiajiasn/j of

O
prop vol van iets. — (Ei(KiiKnn\ iets stijf ineen | cea m.cut asnn\ lossp ringen, wegvliegen, voortvliegen

,



C80
o o

(vi cko asnn\ ^
C O

daarheen vliegen, (kn oji ikji asiin\ hetz. als ace. pass.

— aui(ur(Masn\ mv., en op iemand of iets vliegen,

iets losspringende treffen.

ajiaJiasnn\KN.; ieji ckji asn n\ bedekken, verbergen. G.

ri mi i cm «5M^\ een plat woord voor aziasn\ kreperen

(vrg. <r)(EMax}\).

zva. ari rui (ui ^a,n volgens anderen zva.

asnap(Ki\ (Skr. pisjita, vleesch).

O • 7 ..

oji,iJiri asn (hnjj \K., zie bij iui(Eiq\\

or> tui ui i iki (hnjj \ zie bij oji (to N
.\

aj)(UjtK-n\ KW. zva. rui oaji \ en ae: (ei asnn\ (Skr. poe-

C «

staJca, een boek, een handschrift).

(ui (Kn asn ann\ zie bij (uiasnn\

a
asq

C n
oji (ki ruin of aJ(^jruin\ en verb. (Kn (M rtij)\ lïoll. KN.

pistool. — (&i tij) truj\\ met een pistool schieten,

op iemand met een pistoolschieten.— ^tn'r
n''

mv -

c cv o c
tui (kjj (uin\ KW. zva. asn nu mijj\ mnvis ajn axuian en

nnnjiMYijis {vrg. (unfKJjiKoj). — !Ei(uj(Kin\ KW. zva.

C CV Cl Ci o
ieji ojvi (kyiji \ (Ei(u»\ (hjixci (Uijj \ in xu Knn en [rn (ki Knn

\

kn. iets aanhoudend in de rondte draaijeii; iets

tusschen de palmen van de handen draaijende wrij-

ven {vrg . (ei (K/i (Kin ). (UKKicKfi (Kin of urn ui (ki miji \

door een wervelwind in het rond gedraaid; (ver-

dwenen, uit den weg geruimd. G.). ooi (tui cu) (kjojj

(Kyj\ alsof het door een wervelwind door elkander

gezweept wierd, van een zwaren regenvlaag en in

rep en roer geraakte menigte, mj xu tun na an _? ki

ajj(KJin\ als een door een wervelwind gezweepte re-

gen. — c&j!Kfjaji^A\ rijst of kadelé vóór het Icolcen

in een pot met water met de hand draaijende was-

schen. — oji cEi^icKJin\ draaijiug, wrijving; een wer-

velwind (vrg. rnruKKioJij).

iu (Knn (ko z (htji\ zie bij (kjojis II.

(uioji(Ki\KTf. het zeestrand, inzonderheid het noorder

zeestrand van Java, de stranddistrikten (waarschijn-

7 .. 7
OO/ O O . Q 3/ C /

lijk van iki,ki\\ vrg. cmcKiKnji). aji(Ki(Kiajnriruiz\

het noorder zeestrand. cui mim ikii aq rui n \ het zui-

der zeestrand (vrg. bij ajiw^). asn éi oji a3 (ki \ de

taal van de stranddistrikten. — cu iki (Kinn kijj\ de

stranddistrikten. rtj rui nn on ^skki (ki t> on n\ een reis

naar de stranddistrikten.
aa/

a/n hm q ajn ki ik oji cki (ki r

<H7fl\ een commissie naar het Padjangsche of de

naar het Padjangsche of naar de stranddistrikten.

ajiajj<ïuoj)kij\ zva. oji (k<j rui % ajn aan^

ojj(Kji^i\ kw. zva. (kniEi\ oji arm asn \ (Skr. poe-
00 Csjpa, bloem. Vrg. (KniKniEi\). aji!U}~iaxi!Ki\ naam

van een olifant (Skr. poesjpadanta , de olifant

van het noordwesten), ojikki ~^i oji cm ki\
"S

1

asn aai asn op oji cm -^rn ri on axn \\ \a.a(Ki-^iriasnaK\ zva.

Q
en(KMrnmx\ \ajj (ki ^jo7?'<to\ kn. naam van een

bloem. 1.1 iki _7 oji ak \ (of nmak\) naam van een

groote slang, de boa constrictor. aji(K.i^micm\ of

ajn &i(in~j)
l

QJi~T-ncm\ naam van een soort van
en (1

buikriemem , geheel van getwijnd garen.

oji (Kir) ajianjj\ zie
O o
(KI OJI W

oji (KjI ri oji ? anji\ zie bij (ko lj n\

ajj (Kj) ^i om \ naam van een uit den hemel neergedaald

rijtuig , in de Barna (Skr. poesjpaka, de wageo

van Koewera).

ri!Ki^iasn\ kw. zva. <Kn(êi\ (Skr. poesjpita, ge-

bloemd, met bloemen). >*j) rimm ui\(k<i Jj asn \ kn . naam

van een zijden stof.

o o .
aj}oJiajiasn\ kw. zva. ceji (Kn aon\ en oji <rn. oji 0511 \ of

o^iinMcniaj) asn\ een naam van Batara Goeroe

(Skr. pasjo epati, een naam van Siwa). ajim^

ajicivkajiasn\ pijl van Pasoepati, naam van eendoor

God Goeroe geschonken pijl van Pala-sara, en la-

ter van Ardjoena.

oji ri (i^i z oji asn \ zva. aji(rtxajiasn\ ook naam van het

fatsoen van een kris.

(uaJiaK\ en uui oji ok\K'N. eenvoudig, eenvoudig maar;

onbewimpeld, opregt; opregtheid; de eenvoudige

uitdrukking, in tegenstelling van een figuurlijke

(vrg. <nrhii/&)\ amrinnK^i en trnMww Eet is van

zjiok\ of (i^iajnaK\ KW. Ml. zva. amriajns). oji oji

ok ajia7)iicmzr)(Hi\ eenvoudig gekleed, oji oji ok oji asn

asn (kji n\ naïf. — iei 0^1 ok ihn\ iemand iets onbewim-

peld of openhartig zeggen of bekennen, ajiwis:

rKi^i^(KiaK(Hi(Ki/j\ wederzijdsche opregte bekente-

nis. — (ei (Ki o*; aai ~m ri Kn \ iets eenvoudig, onbe-

wimpeld of openhartig zeggen, uiten, verklaren,

bekennen, meêdeelen of voor iets uitkomen. — oji

cki ok (hn a<u\ op een eenvoudige , onbewimpelde wijze.

o o . , .. o
oji (ki a,n (Kin \ zva. aji(Kji^a.nriKin\ zie bij ckji ^w

Co/ .Ca/
aji(Kiiajvi\ zie am(K(ia,Li\\

aJKKiricai Kin \ zie bij (ki 01 w

C ,.. O
oji cki ri (Si z (Kin \ zie bij cki (Eji w

OJI (KJI iBI tU) Kin \ ZVa. (Lï 0^1 (El 0^71 (Kin \ zie bij CKI (Ej (L77 \\
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(uirj^iznyj^iLN.', <©?<n<M2fm\ iemand iets ongevraagd

of tegen zijn wil voor zijn rekening geven of be-

zorgen; iemand iets, zooals werk, op den hals

schuiven. -— o ri oji z cm ri (Kn \ iets voor zijn reke-

ning geven 3 enz. aan iemand. — (uri(iJizcmnr)n\

wat iemand voor zijn rekening gegeven of op den

hals geschreven wordt; (een geschenk voor beweze-

ne diensten. G.) ; ook algemeene of publieke pleis-

terplaats, aanloopplaats ; ooJc voor herberg en slaap -

huis.

o O o O
(ui(uicmji\ zie tui (kq (Knjj\

(uioj)mi\ of (ui(iJ>cm\KN. vierkant; een vierkant (Ml.

agi, zijde van een vierkant. Vrg. i&it ^).

rnzjizg: (Lft(Kiam\ een vierkante tafel, oji (Kn aai mi na

cm\ een vierkante voet, een voet in het vierkant.

— aE/t (Kicms vierkant maken.

(ui(M!cn ihnjj\ zie bij (Ki(cn\

mi ri rui (en aaji\ zie bij (ntKi(Ui\ II,

tutpis of tui p*\ kn. wat eenmaal bepaald is, vast

staat of vastgesteld is; noodwendig, noodzakelijk,

onvermijdelijk, onherroepelijk; gewis; vast en ze-

ker, voorzeker (vrg. asn(Ei\). (Als je dat doet), tui

t&iaa cea\acn rui ajn\ dan zal je onvermijdelijk een on-

heil wedervaren, oji (&thn(&k<nji

q

\ het door Allah

bepaalde. Lur^Kjcmniajis bepaalde taak. ctqaituiyi.

*7JQ\ het is nog niet de door Gods raadsbesluit

bepaalde tijd er voor. — (&j<w.\ of <&ittJi\ ook wel

<m<m\ 1. bepalen, bepaling maken; iets vaststellen,
v Cd

bepalen, bestemmen; voorbeschikken. 2. bepaald,

zeker, gewis; het kan niet anders of, het is niet

anders of, het is niet anders te denken of, men

kan verzekerd zijn dat...; het is noodwendig,

noodzakelijk, onvermijdelijk; het moet volstrekt;

moeten, volstrekt moeten, als physische of logi-

sche noodzakelijkheid (vrg. (iaj(in\). iKn(urn.\ en

a O o o o O o a* o,
tui ito (p&\ pass. vi tui ^? ja <p9 rj on ra ar) aa ^-rui q \ een-

maal door den Heere God zoo voorbeschikt, rntvui

o Ci O o o o il.*
tmtratunr) (Eiafif) mn (kyi run ce.i y^im (ki iei rui \ als net

overmorgen is, dan zal ik voorzeker kunnen mee-

gaan. — (Ejiontw'Kn ~jnon(K-n\ iets als vast en zeker

beschouwen; voor vast op iets rekenen; omtrent iets

een bepaling maken; iets bepalen, besluiten, be-

O
stemmen, voorbeschikken, bv. voor iemand, tEJiri

O
(Kn nrt im. rai ^nri nai - voor geheel zeker houden,

O
er in alle geval vast op rekenen. — tuirirvAiKij)

tui tui rt ta aan of oji (ui ni <w. aan \ het bep aaide , wat

voor vast bepaald wordt of is; het voorbeschikte,

bv. door Allah, Gods voorbeschikking; iemands

voorbeschikt lot of bestemming (vrg. astiKn\). — tui

(Bi .w.\ het vaststellen , het zich vast voorstellen ; vaste

onderstelling; vast besluit; voorbeschikking.

QCa. o
oji(va\ zie oji va\\

o _ COMp\KW. zva. aa aai ruin\ ckji urn rui oaji\ (unoncmzs tui

tciriam\ :uh on cm z aa ~m rj cm z nan\ en vD.<zp (Skr.

poesti, het gevoed en doorvoed zijn; dikte van

het lichaam, van po e sta, doorvoed, dik, vet,

vol. pk.). — (Ei/y^\ 1. kw. handteren, een wapen

ter hand nemen; ook zva. xnnnq\ en (umtuw (Skr.

moesti, vuist, en handvat of gevest van een

zwaard, pk.). — 2. kn. zva. (ekva.\ en het oog

van den geest (ajiaaah^ tui ri aaz aan of asn ten run)

strak gevestigd houden, voor met diepe aandacht

bidden.

tui ,pk(Ki\ kw. zva. «Sl^p waarschijnlijk M.*1^ met

het aanhechtsel m\RV. zva. riaa\ of w\).

o O a /.o
(uuu/iaai\ (ui(p^(Kn\ of (ui (Vtf.'K~n\ KW. zva. ri oji z asn rj\

(uiip\ en (Kvtijitrujp (Skr. sphatika en sphdti-

ka, kristal). — (&ita(kti\ t&iyAaai\ of (&i (pt <Kn

\

kn .

bezoarsteen; kostbare steen; fig. juweel, parel,

puik van iets; ook een versteening, zooals een ver-

steende vrucht, bv. van de waringin, pidjetan of

langsep, en versteende pit, zooals van een djeroek.

oeji y^aai asn ni ti^in\ versteende rijstkorrel. (ei (vaooi

ajnrui\ de slangesteen, die in den kop van slang-

en gevonden wordt en tot middel tegen vergiftige

slangebeten gebruikt wordt. (EiyAKaiaa(uaasn\ puik-

juweel. — (ui(hnpi(Kn\ poet., als een juweel of als

puik beschouwd.

Ci o . a
(&iy^(Kn\ zie (uifpKKnw

O o
tui e* (Kn \ en

Cd
Q
v-imii\ en (Ejr~)iKn\ zie (uiwktiw

Cd Cd
O Q O Q„

(ui(vfttm\ kw. zva. (kikki(ki\ (volgens G. een koebeest).

(itï^nkn. 1. het op een gepaste wijze of met een doel

ingerigt, geschikt, gezet, gelegd of gerigt zijn of

worden van iets; er op gerigt of aangelegd. 2. (bij

elkander gevoegd) paar, bv. van kousen of schoe-

nen (vrg. nacKnasnji). 3. inzet in een spel; een inzet

doen (vrg. ri(isnz?\). 4. vloed, het opkomen of op-

zetten, van de zee. (5. tijdens, toen, wanneer. G.).

(ui(KJi(ui(Kn(iri\ het gelegd of gespannen worden van

een strik. (ki(uioj]\ een paar. <n nh z tu ckq \ twee paar.
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cm cki <n (ei \ de weerga , de andere van een paar. tui

(KI ck/i (ei \ iemands gelaatsvorm, gelaatstrekken of

uitzigt. (ui (Kim uti mn /j\ de bouw en geheele inrig-

ting van een huis of woning ; de vorm en trekken

van iemands gelaat; de gestalte van iemands lich-

aam; de vorm en uitdrukking van iemands oogen.

(ui (tj) (U) (in (mji\ de bouw, architectuur, van een huis.

tui (ki rui nsn asnji\ zva. (ui oZinn uii asnn\ uitzigt , voor-

komen, tui aZi u&iiiLLi !Etji\ een geschut afsteken {Mal.),

(uiiiirnctm cm\ ((ui!Ki<n[Lii?cm/i\ poet.) juist geschikt,

juist van pas (Skr. sangj o ga, verbinding, con-

nexie). — ieji9Ji\ iets schikken, rigten, inrigten,

stellen , zetten , leggen , aanleggen , teregtzetten

,

in orde brengen; iets, zooals een toovermiddel, in

het werk stellen; een net of strik spannen; een

val, zooals een muizeval, zetten; een tent of ta-

bernakel opslaan en in orde brengen; een trekbeest

inspannen, cei cki cm rii \ een slagorde regelen. cekiZi

(kji(ci\ de horens bieden, in gereedheid brengen om

te stooten. cei ckq cli on mn (kii - listen in het werk stel-

len. (&i(KQ(Hn,rLi\ spr. iemand een strik spannen, cm

oji (Hnnruï(ei im ti xm\ een plegtige wijze van begroe-

ting in de wajangverhalen, <kii tüi cki nm z cm > N.

,

itni (uiMrnnucm\K., spr., juist van pas gekomen;

een schoone gelegenheid zijn. kii ui cki ti in ? <ni asn

(Einin\ wat een schoone gelegenheid! — Ei^ixn\

ergens iets op schikken, stellen, oprigten, inzet-

ten, enz. ; een beest of mensch een strik spannen

of een val zetteu ; iemand een kuil graven ; een rij-

tuig of trekbeest inspannen; ergens, of voor iemand

een lamp of licht zetten, om te kunnen zien; er-

gens iets, zooals voetangels of strikken, leggen; ook

op iemand of iets gespannen zijn aandacht vesti-

gen; en aan een aksara een pasangan aanvoegen.

tin (ui (ki i~i ui rui hm \ voor den ploeg gespannen wor-

den, (uu ei hii ui <m m (ki ei (Lil ri kti ? \ een kamer waar-

in veel lichten zijn aangestoken, door veel lichten

verlicht. — tut ojhgi aan\ val, ratte- of muizeval,

vogelknip; juk van trekbeesten ; disselboom (vrg.

(ui asn (K7i n en ckjukji in *tm) ; wat op het spel gezet

wordt; ook aan^oegletter , benaming van de Ja-

vaansche medeklinkers , zooals zij aan een vooraf-

gaande aksara worden aangevoegd, als deze zon-

O

\ ti ui asii in ui xnturis het inzet-

ten van de masten.

tuinjjs kn. de wortel van den neus; en naam van een

soort van gebak. — iei (ki\ dat gebak bereiden.

<uiaJ\ KN. pislucht; die lucht hebben (vrg. (kti'kjis);

ook een stuk wit linnen, dat bruid en bruidegom

bij het trouwen aan hun schoonouders geven. — tui

(&ioJ\ een stuk wit lijnwaad, dat bij de sasrahan

van den bruidegom gevoegd wordt, als de bruid bet

jongste kind is, en dat gegeven wordt aan de groot-

moeder of aan de baboe van het meisje, als een

schadevergoeding voor de kleêren , die het in de

eerste kindsheid bevuild had.

,nw\K., zie aiiiaw

der vokaalklank uitgesproken moet worden,

"i xm d iei urj un ui cki in ikijj\ spr. — iue).u\

ij ï >\ of w ' ' KN - iemand omloopen, van het hoofd,

of vjel gespannen en dof, zooals door de moeite

van over iets te peinzen of veel en allerlei dingen

aan te hooren. — <ejloji\ of iênoJi\ alle moeite doen

en zijn hoofd inspannen om iets op te sporen , te

bekomen, te bezorgen of te begrijpen; iemand op

alle mogelijke wijze zoeken op te sporen, (êiajiim

} i r?io\ op iets met alle inspanning studeren.

rn(ui2<ri(Ku\TP. kn. een soort van fuik om garnalen te

. o a/ o O v

vangen (vrg. iluckjis <ta*^ en clu ;Ei-^icKy]). —
rn(Eizrn(Ki2\ met een pösöng visschen.

(ui .ui <n cm 2 on n \ zie bij cki cuj w

tuioJiojivuins zva. oji»ji9ji\\ G. (misschien van 'M 'M,

ruft.

cuicKi cki\ zie bij cki cki s\

o . . ........
uu pp zie bij ikjiojiw

(Ui(Kicm?\ KW. zva. cui cuinci mi n\ — cEiuiomp zva.

O
Z.V 11 UI ^1 Uil/

(?)

het

ui ki •rnpiun(ni/j\K'N. benaming,

een naam die iemand door de menschen gegeven

wordt. — ki m{ curuHifi \ KW. zva. di ui nn mn aa/j\

(Het grondwoord is o3i cm ^\ zva. ajiojimn^).

i_i -ki erh -n \ KN. plegtige bepaling van het een of an-

der , dat men zelf willekeurig stelt , als voorwaarde

of voorteeken van iets, dat plaats zal moeten heb-

ben, wanneer die voorwaarde of dat voorteeken

vervuld wordt; een plegtige bepaling, waarmee men

of zich heilig tot iets verbindt, of de beschikking

van het noodlot meent te kunnen bezweren (verb.

van sang g ar a, 3. pers. sang girate, met een

gelofte of belofte zich tot iets verbinden, pk. In 't

Javaansch zal met de verbastering aan het woord
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de eig. beteekenis gehecht zijn van zetting of stel-

ling van een berg, van iets zoo vast als een berg.

Vrg. xixiirrrhp). — <E.ioJirmnrv\ plegtig zulk een

voorwaarde of voorteeken bepalen. i:iiLiJjomT)\

juss. van het pass.— e? oji 777 rj nq (h>\ voor iets pleg-

tig een voorwaarde of voorteeken bepalen.

ii>kw. 1. zva. .l?k7kji\ — 2. een woordje dat dient

om aan het begin van een zin één of meer woor-

den met eenige nadruk voorop te zetten. In het

Javaansch kan het teruggegeven worden door xv

,ra onna-nhq \\

t|o\K¥. zva. -n xi isn ao
/j

{slechte uitspraak van nut

x>i\). .u.outTxKw. zva. xi (LUKiiKt^Atni/i en rei xi

jjjjjiw kn. zva. tui tui inaj>(in\ zien alles vei

lovend, willekeurig, tiranniek {vrg. iyi\ 1.). <i

o O o o .

ui(ukuiiui\ zva. (N7irt»«j»«sw(siffOffjï_i*\\ tunasn {of

E1 pJV *- 77 un lLr> •*-/ IU1 ^1 '7J1 r ,K1i E ' '1J) V) N een verme-

tel en ziek alles veroorlovend kart.

!Li n o ^ \ zie bij -n ,vi % w

ilixi^w — Laaji^iuaji^\ kn. 2t>0. iu(uiui\ &£. J/7,

een neger, é^. een Polvnesiscbe neger.

(ui rui $ un aoji \ zie bij xi $ w

XI rn ,ui z ^ d-V (HTjj < ^ï> foj' m xm {\\

(L7 r? 7.7 a tvt/j \ zie bij iun tut w

ili-zj)(hijj\ zie bij tj^w

nn xi *n \ KW. zva. nv vi mi 7 {Skr. pa w and), (uixiwi

(K,iasn\ (zoon des winds) bijnaam van Hanoeman en

van Wrekodara {Skr. hetz. pk.). — Kntut(ui(Kiaaji\

a
ZVa. (KV UI hj (hCl/j \

,kii u ? o xj tn ,i n £va . rm7.7 O !hl \ £t>#. 7_7 7J7 7V7 N\

(LI V) hO (hD
fl\

n3

*.g.wm of
.i-i

7_77 Tl \ KW. ',va. xi xv !ki-^(ki/j en

b~?i e? » itn nnn^ — 2. £##.. skv xi asii \ (hm tut xn (lv xv

r>hm^\ en wn xi xi > ). — iei o t> \ of f? t.77 ti \ {in

de spreektaal ook wel ismx) kx. reede (rr^. X7

77.7 7T77 .? ,7.77 7,7
ƒ) ; KW. ZVa. XIXV ffOÏ-i&ffO/ï'S

O _ . t .. O
,7_7 U? 77 T7 \ 22£ öy RJJ ^7 W

<uiv)K7)> kw. ^t;«. dmfhn als Tj. Sëngk. drie (SXt.

pdwaka. Vr. h,ihn\).

(Li!Ujr)t<-n?ihnji^ zie bij aqi-njw

tui ui ^ni o~n p zie bij urKUKwna^

mi aj) na (hiji \ zie bij tun isi ia i \

tui oj) .1577 vkw. zva. irnthn^ en %ji(*ïh\ {Skr. p awitr a,

zuiver, rein).

o . ,.. o
i?_7 isi ,7^77 nan\ zie bij xjiasr>ji\

oaojiojis en veelal verk. ^7,7.7\N., oji <uui cejiji\ k. , vas-

ten, de vasten; ket vasten; de vasten waarnemen

{Skr. oepaw dsa; Ar. Ax& , sijam); ook zva.

7^?K7.7_?K7\ /o TL» ar? _^7 .7-7.7 z.ijt\ de vastenmaand {vrg.

T7.S7 7X? hip. — rei xi tKi >n\ of (uiojkiti^ en ccmdii

(zi\ op iets vasten.

,7.7 77 0,7^7 \ en ,u77.?j)77h7v)^i\ K. en KI., zie bij rui

(ui(uixi\ kw. j <&i(ui«ji\ zien. (ukmyojkois gezien wor-

den, zigtbaar. G. {vrg. <aiaji\ I., en (uihji\).

(ui rn ui ri (ui % \ zie onder tnxi^w

(LI X) 77 ICIjp/J • Zie bij .7J7.7C7W

m:l) 1£)\KW. ^fö!. raiciixin\

(Uirnxi?\ zie bij niun^

xi (ót\ (zix))^ en tui tóixn aaji^ zie uiuhw

(uiiui/j of re 77 7.? 7i ? r kx. Holl. paal, mijlpaal; af-

stand van een paal {een Engelsche mijl). — in xi

7X7,1% 1. iets bij gissing bepalen. 2. laveren, vaneen

vaartuig. J.

o . a
7.7 77-7^ Zie 7_77 UI TLIJ)\

(Uimn of xv xj n ?7\KN. eenstemmig, eensgezind; in-

tiem met iemand (verk. of grondvorm van im/ei-Ji

7X7rt\ verg. nih-itsn/j).

77 uii m/j of <un*iajkg(njtji\ 1. 025 xv rn r^i -^i ? mn\ —
2. verkorting van a^tnisi-Jiiarun^

(utli\ I. KW. 200. rnxsiz$\ fnxiirnxii^xnfioaj) en xi

rj hoi > n rti y \\ kn. vruckt, alleen in zamenstelling

,

anders notemuscaat, muscaatnoot {Skr. phala,

en verg. xi xv nxi^). xi rui cm 'zi th\ boomvruckten.

" "7777xt rui urn ,i_7 f7T77 (E.I/J \ aardvruckten. (ui rti iirn </~? (eji ~jï

. 7 .. O / QX
572 ui tui un na \ zie bij 9JiiEJi^Ji\ en thmuaw \xiaui

x:ixk\ zie ben. arn xi {of xi kv) ajimji\ foelie, xi
co w '

?7_; 7,77 7.1? \ een soort van boontjes, die tot purgeer

-

middel dienen (de Makasaarscke boontjes? J.). .?J?

(uirx.i\ en xiuirui\ zie boven, ojiruum mi %i\

naam van een slecht teeken in het haar vanpaarden.

amamasna<ri\ of (uhctnucncm\ en iemand door slaan
iki^ J

i om

miskandelen {vrg. (EJian/i^n\ en cm iu on in\\ Hen

ander (eitxi\ zie ben.). — xitini\ miskandeling.

III. xi rui \ zva. iuu-n\ in zamenstellingen , wan-

neer in het tweede lid een r volgt, zooals- in xi

nui thj) iim \ en xim /fv>7 £7 \\

o O
zva. (uiihmz.ii en nmtui 77.7 \ rui rein \ en xi a_i rti

afnaji(Hin\ {Pdli is de naam van de heilige taal
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der zuidelijke Boedisten, en beteekent in die taal

schriftuurkanon , kanonieke tekst. pk. SJcr. phali,

vruchtbaar, vruchtdragend; phalya, uitspruitsel,

bloem). ^aux(njn\ lenaming van de Pa-gedé. ui tui

nui\ naam van een gedicht , dat zedelessen bevat,

van Kjaï-Gedé Seseld.

uivli\ 1. kw. zva. cmasinhmjjs — 2. kn. hamer, ijze-

ren hamer, moker (vrg. cmviarniKiji en unvuj\).

uirn/ivicrriiajis klein hamertje van ijzer of hoorn

om op de gamelan te spelen (vrg. unicr)>\); ook

naam van een van de zangwijzen , di>

genoemd worden; en eign. van een hoofd, ui na l/

Cl o o O Nato\ KW. zva. cm <m un irnji en uicuiun(i). — ui

aij\ met een hamer kloppen, hameren, beuken;

smeden (vrg. uivicrm). — uirin.iz(Hiji\ iets daar

met een hamer op geklopt wordt; gesmeed; geplet

metaal; ook uivivliz

beeld (vrg. irti crrn tui ^Ain/i)

fHin en gew. mviniz3<ijj\ aan-

rtj?<ru\N., plat woord voor ajinjiahaGia<in\ — \.vnaru

CHiji 1. N., met uivliw bv. n^n-icm ^ivi irian.p vooron o
(rrnviunz uivirLiiuiji voor unmccmin? '~n(iri!hn\

"^c

truthhw — 2. kn. kraan, kraantje, tap (vrg. wn

uivli\km7. zva. m-nui%\ en iolaa^w

ujtl>\ kn. gekookte rijst, die gestampt, met kalkwa-

ter gekneed, in vormen van bladen gedaau en zoo

koud en stijf geworden, met geraspte kokosnoot ge-

geten wordt (vrg. mixn/mn). un asnim -uiarui* poeli

van këtan. — e> rui\ poeli maken; rijst tot poeli

bereiden.

ujnui\ kn. ; un&i (of ?ki h-ti) f-hrti\ naam van een

bloem, die tot medicijn en tot verwen van oranje

gebruikt toordt: saffraan.

(l^7 7x?\kn. naam van een hoogen boom, waarvan de

bast tot versterkend geneesmiddel gebruikt wordt.

cuivivhiuicrrn!Hriji\ naam van een wortel die een

afdrijvende kracht moet bezitten.

ui on ru z \ kn. eiland (vrg. ikiiki\). ri n trti z uz uu het

eiland Java. ui<uivi(ru2\ tot een eiland maken,

naar een eiland gelijken, bij een eiland vergelijken.

G. — cuinnuizoou een zoogenaamd eiland of

eilandje.

cnuiruu kn.; ij ei vu vn\ besnijden, bijsnijden, gelijk

snijden, korten, bv. de kam van een haan (vrg.

<n uizvi uivui\). J.

viuivivui\ KW. zva. uncKimu)uiui(isnn\ \wriut

<n iui\ zie boven.

</)(uj77 7x?2\kn. gebrekkig van uitspraak of in het spre-

ken, zooals van een kind dat nog gebroken spreekt,

of van een dronkene, dien de tong dubbel slaat

(vrg. rj un tui trviji en <*? ui vli asn n) ; spelfout in het

schrijven; gebrekkig schrift.

viuizvli\ kn. model, voorbeeld, voorschrift, staal,

monster, patroon (vrg. un tui cuj anji\ unri/ia.^\ ui

VasiJ"^ en ^V^*'*™/))- — <n<£Mrw\ iets tot

model of voorbeeld nemen, namaken, nateekenen,

nadoen, nabootsen (vlg. wni\).

viuizr)iuiz\ kn. brein, ee?i wat plat woord voor un

uiia<rin\ \uiiwi^iviuizviv\.iz\ zonder brein, viun

z

O"n vi ui z vi rui z J viunz^ncuriuiiKiiji\ spr. — riuiz

ni iliz\ zie beneden.

a o o O o
l/ ?<_/;> uiirui^\ ui cru ? un ,mj miji en ui vti ^ un on /i\

K., zie uirin-)z\

unri>\ kn. diepe modder of slik op den weg; dik

cv o
modderig; erger dan .rniji\ en oRviarnzcmji (vrg.

uivuioun(mn\ diepe modderpoelui on ui z >u/i).

of moddergat.

uivui^\ zie uiviiuiz^\\

(Liviriizy\ of uivui^ktx. impotent, van een man.

uivli^\kn. het geplaatst zijn in groepen, gelijk bij ge-

lijk soort. — <EJinji%\ menschen of dingen in groe-

pen, gelijk bij gelijk soort, plaatsen.

ui.7ui?\ kn. verkiezing hebben, onderscheid maken,

niet ieder even lief willen hebben; ook schaars,

zeldzaam (vrg. unni\). oji orui <> asn crrn (ook wel asn

ui crrn ) niet iedereen tot partij willen hebben om
CaJ

meê te strijden, van een dapper held; ook van

iemand, die schaarsch of niet ligt zijn wederpartij

vindt, om met hem in het een of ander te kam-

pen, ui vhi ? rm cm ^ \ partijdig in begunstiging; met

vooringenomenheid oordeelen; vooringenomen, viunz

t? l/j vui ? un ri Tj) z \ geen onderscheid maken tusschen

menschen, zonder voorliefde of aanzien des per-

soons, of zonder iemand te ontzien, uria^iunomui

(n.i^v)tinjrq\ tegenwoordig zijn de kwèni's schaars,

niet ligt te bekomen. — -Ein.i{\ kiezen, een keus

doen, uitkiezen; ook iets verkiezen, verkieslijker

achten , in vergelijking van iets anders, ui rui % ui

ui(ntjj\ plaats of gelegenheid kiezen, in acht nemen,

ui ui vu ^\ uitkiezen, uitzoeken, in het algemeen.—



iL^ru^ OIOJIZ rui ? \ 685

(Eirui?ojri\ mv. uitzoeken, bv. de koffieboonen. mi

x.o rui iuli ikiji\ voorkeur. — <e? rui ? un on ,hn \ voor

iets of iemand kiezen of uitzoeken. — mirui?m

mji of xji rui &aji (hnn\ iets daar de keus op valt; het

gekozene; keur; uitgezocht, uitgelezen, i&i^ojioji

luqtunihnj^ uitgelezene Mantri's. — (UK&i(ruiq\ het

kiezen; keus, verkiezing.

iuirui?\ kn. hersteld; zich herstellen, in den vorigen

staat terugkeeren; weer tot zijn gewone gemoeds-

stemming terugkeeren; zich herstellen, stand hou-

den, bv. in een gevecht ; wreken {van (unrLi?\ en

. o o a„
vrg. cei n in en <m (uroJiji). u ui rui ? tui asiirnurn rui \

zijn vaders dood wreken. ui rLi?cmasti?\KN. bloed-

wraak nemen. — <zi <&i rui ? zoeken te herstellen.]!Eiru{\ zoexen te nersi

<&i j / oui ? "n (ki (Hrcun tuil \ iemands gevoel zoeken te

herstellen , bv. door een beleedigde voldoening te

geven. — (EJirui^iunvinais iets herstellen, in den

vorigen staat herstellen; heelen.

(ui rui ?\ 1. kw. zva. il»tï\\ — 2. N., <uioji\ k., tien-

tal [vrg. oxkki\). ui rui^\ of (Ui ajj otli ? \ N. , ikklo oji \

K., 1. met volgenden juss. hoeveel ook, hoezeer,

hoe ... ook; (kixi ni ?mn\ oji oxi (ki (un \ hoe veel

(of groot) ook wezen mag (bv. mijn trouw), oji as:

m ~A rui p r> mn \ de pacht, zooveel die ook wezen

mag. 2. tien (eig. de heele hoeveelheid , nam. van

al de tien vingers, icaarbij men telt); bv. (unthn

r,m _^ ui rti ? (of (jji(uuKi\) tien kinders . óji mj rui ?

(of iMiww) ni (ui uu ? \ tien gulden, oyhzri oui?\

Kii rui j oxi 3^1 \ twintig, (ui osh ui rti ? \ (ui osn (ia (ki \ ze-

ventig. oJioji hi rei }\ mi ajoJKin ki\ tienmaal; de (of

het) tiende. Ook aJiaji(rui^\ en ójhui<kq\ als uit-

roep : wat is er tegen te doen ! Un zoo ook mi rti ?

O
ij rui ? \ of (ki ui TLi ? ui ixi ?\ en oxi cki un iki\ of ikji

ui (Ki na (ki w en (ki mi rui ? ooi toji o/w \ oj oji oxi oji ii (ui i

(ki -jj op w n mi,m ik i ui rui? (of (ki oxiki\) officier van

justitie bij de Balé-mangoe , zooals de okkh^i bij

de Pradata (zoo genoemd, omdat er vroeger tien

CY O O
waren: nu zijn er meer), uh cm (ki ui rui ? (of oji oxi

m\) de wettelijke bepalingen voor die officieren van

O O
(um ui rui ? \ .urn

tia(Ki\ elk tien; en tien tegen één wedden. — mn
a O a

X.1 TL1 ? r.n \ iCTl 0X1 OJI KI \

justitie; naam van een wetboek.

met zijn tienen doen;

en bij tienen vermenigvuldigen. — oji mui ? oxn cki n\

oxi.kiikii\ tientallen, de tienen; bij tientallen. —
tui na (Kd ui iu^i?(un (htj)\ en ojim tui ^? (uyj of ajinniui

on <ki 3ruj tiende gedeelte, m tumnui,

een tiende.

ri uitlog kn. beweging van het lichaam of een lid

van het lichaam; zich bewegen, een lid verroeren;

iemands doen en handelwijze; de wijze waarop

iemand het stelt of maakt in zijn omstandigheden

(van numm?^ en vrg. ri(i^iicrui}\ on (um ri oi asii

n

en asnnm?\). (uiuun ?on (uitaui ?\ handel en wandel.

ren t (ui tri uu ii ui ï rui ? (mi \ hoe zal ik het stellen of

maken, (bv. als jij mij verlaat). — rj (ei 't iui ;>\ be-

weging met het lichaam maken, zich bewegen; met

beweging iets doen; zich gedragen. — r> (Ei z tui ? mn

<nMi\ met iels beweging maken; iets, zooals de

hand, bewegen, en iets mee doen. — ii<uuiui?un

(Hyi\ iemands doen en handelwijze; (voorkomen, ge-

stalte, gedaante. G.).

ri l? z rui ?\ en ritziztrui? kw., zie onder on (un z ii rui ? w

iLiuip of (uirLi(um\ kn. liever; liever willen; bv. mii

(un njiojntEi nai\ liever wil ik sterven (vrg. rui(Ei^ji\

o ,.. o X O
Butuiix.i\ bij <njKWi\ en ajiruirui?\). — f1 li

'uns t^1

(iuiajri\ of (E.irui(urri\ iets liever willen; bv. (ia tui

oui (ün <bi (isn \ of <ia ui ixi ~~i otli x/ii rui tfc ? \ liever wil

hij sterven.

(uitun <-n\ zva. uuiuwnw

oji rui (un no \ kw. zva. erh <rn \ of (ki hoi ni \ (Skr. par i-

hdra, oneerbiedigheid; inbezitneming; omring-

ing; goedheid, mildheid. Vrg. iuiuii^n\). — (ui

ruir,n^n\ KN. zva. (urnomonri\

TT
bv. (Eim mn nn njn "1

oji il ruiz (Hifi: zie bij oji rui

. ... O o
/i\ zie bij ojutliw

O

o
oji n rui on

(lo (uroriji en mi(f<irLiji\ kn. gebonden, zamenhangend

,

niet rul of stijf, bv. van gekookte rijst en aard-

vruchten; zacht, van grond, die goed te ploegen is;

en van hout, dat zich goed bewerken laat. oji cm

(Li (ui on n\ gekookte rijst, die heet op een horretje

(un (tui (ki n) uitgespreid en met een waaijer gekoeld

wordt, om ze gebonden te maken.

ajian\ kn. zadel van een olifant of van een kameel

(Skr. palydna, zadel. pk.). — h«mmmn een

olifant opzadelen. — (ui oui rn aaj^\ gezadeld; (op

een olifant rijden. G.).

Q Q
rn rui rn\ zva. (hiiruirri^

O
hm (Ki/i\ zie uorLioriari

Ci
rmw

oj> rui ifitHiji en oji rui rn cki^ kw.:m. union (uiZ(KiMi(KijO\



686

£?^m^^kn. spikkel, spikkeltje (y/^. «swasM<n^). £7

t&(Kri ~i aQnr>ji\ gespikkeld, met spikkeltjes, 5t?.

van sits of gestreept (yrg. mi aap).

Q(hnasnj)\KX. het door drukking prollig te voorschijn

komen van iets weeks; prol; drol; ironisch voor

kind {van aL,i3iiaai.p en vrg. tütiitHiaain en wo
irirtnaaijj). — (&i(Krasnji\ iets met de vlakke hand

drukken, zoodat de weeke inhoud er uitprolt; zijn

O Cl
behoefte doen; ook zva. (&i<faaariji\ drukken, persen,

neerdrukken, ook van een zware last.

O C 7.. o
rn cui rn ihQ aaiji en tut r\ hi aai i en (&i ri iht/i aai n bij aai

O .
iHiasnn).

rn xi mini aai ,p KN.; v tt'1 on rn aaijj\ iets plat drukken,

zoodat het verbrijzelt; iets of iemand verpletteren,

bv. van een omvallende muur of instortend gebouw

{vrg. f£7£p^/)-

rn n?«,tm2\KN. tot toespijs gekookte \amtun of heel

jonge tui rn tzi 2 (Hti \\ — r}> &iz(nccpM\ plóutjó bereiden.

tui ri term %\ KN. een in den grond gestoken staak, bv.

om een vaartuig vast te leggen; ook van de met

touiven verbondene staken om hoog gewas, zooals

suikerriet , om het aan de kanten voor omvallen te

behoeden {vrg. aai <ro a*c ikii n en rrLiaan rri (hiq).

rn oji ? iixm z on,p kn. een kop of dikke ronde knop op

een paal, bv. van een brug, stal of kraal. J.

tvt axioma \ zie onder (Ka\\
Oh l

o
tuitn ir??)\KX. : £

(h oh
)f on-iii>ciii\ of <&iaxn\ uit luiheid ol

o*}
J

>K Oh

wil niet op het werk komen of het werk verlaten

;

zich weg maken, om niet met iets belast te wor-

den; spijbelen.

ajugia'rnaai/jsKy. met een sprong {van ojiasiini). aaxi

aap aai ^i xixrm aai /i\ gedurig met sprongen; niet ge-

regeld, aai oji xiazpiaaijj\ overal met tusschenspron-

gen of gapingen, niet op een geregelden afstand

van elkander.

tuiazmQsnji of oji tcrxnii aayi \ kn. poet. het losgaan of

losschieten van een pijl uit den boog {vrg. ojixriaji
J

itixzmaai\ of tei xrtoari aai \ geheel uit de

aren geschoten en halfrijp, van de padivrucht {vrg.

O C o- O o-
,run (E,i (Bi _? \ van mn ei ~~,i\).

oji rt vhi 2 \ kn . ; Eirnirm2\ of ei iliii vh> ^\ rondloopen,

slenteren, rondslenteren. Zoo ook Eirixam cEnri

en Oji rxi

van z >

nri azhi 2 07i (Kin \ ( Vrg. xn axi xm/i en hti erin

{_ > - V
!K11CÏ111\ ).

ojiain\ kn. 1. het wegloopen, vlugt {vrg. tuii ,). 2.

het jong van een rhinoceros; {en een kind dat van

zijn ouders weggeloopen is. G.). —
:

kia~m\ of (ei

a:i_i:iïi\ wegloopen, het hazepad kiezen.

ClLY * Co/ OO Clo/ .... . .

0Jiap\ en tuitm\ KN. ; iehki\ en ,êxhi\ ongeluk druk-

ken, persen, dringen, enz., hier meer dan daar,

den één meer dan den ander ; iemand al de last

laten dragen, met verschooning van de anderen.

O 0(fX
Thiiöjila^ meer dan anderen gedrukt raken; alleen

voor het werk van velen gelaten worden. J.

C)o/ O a' . c>CY
ajiotp\ (Eiini\ zie iim\\

aCY j. o CV
tut on \ of (Ui ium\n.;

plaats van het lichaam, zooals door sterke druk-

king ; ook rheumatische pijn; en iemand tot beken-

tenis willen dwingen door strenge woorden.

ajtaw3p\ of tui trui jh\ kn. personen, die bij een feest

of maaltijd mee helpen bedienen {grondvorm trui

1. als

vriend bij een feest zijn om mee te helpen bedie-

nen. 2. KW. zva. azmnmiuji of a~m iim!Knj\ (la-

ten vallen, slagen uitdeden; aanvallen; tegen iets

of iemand stuiten. G.).

i.iu(i{i\ pijn hebben op 'een

(Ki \ vrg. aai oh\) (EJItrUHH)' Of <EA (KI '

oji tui \ en £ im \ zie (li on y

o d/ . O Q ci' O o o/
X.11L1hl\ Of iUITL.t.hl\ en ;£? IL) M

i-~|^ J OSi^ ,li\^

o o/ o qV q q/
K| nih, £ƒ rui ups en cj rvi^rinrj^
(uittii\ kn.; :ei.ki\ bii de rij af, bij allen, den één

zie big uii;ni\\

ie bij tuijtHi*

den ander, onderzoek doen en navragen; van stuk-

je tot beetje bevragen of nagaan; stuk voor stuk,

één voor één , behandelen. J. (van axi(io\ zoodat

het wel eig. beteekent het één na het ander los zien

te krijgen. ajtix)ag\ poet., zie bij <tujkj\).

jmiiNip kn. opgehaald, maar nog opgerold,xi ili i] rm

boven in de mast hangend, van een zeil; zeilreê

liggen, van een vaartuig. J

O o O O o n
mitKji/i\Kl$. zva. aai *u (rm
CJ^'1 _ CJ

li (KjI/j \ KN . zva . aai i li trm a^in

\

'O o O
ZVa. (Hl 3TL1 0111 XJ

CJ

O o Ci
(EKTLicrrna^i/is

CJ <Ji

K)a\ {ook op iets trappen, treden,

staan, drukken, het onder houden; iemand persen,

dwingen, hem iets , zooals een bekentenis , afper-

sen. J.). — tKYitucmnaJi^rnvi'riasii^ onder de rijtui-

gen raken.

ojixr)(rm\ of azntmarn\ KN. dik, opgezwollen, van

den buik; dikbuikig (vrg. xiin_<nn\).

oji triarn
3YÏV zva

- "&ZR\azic
crcjh

o -

en vrq. tuiarrnw

CV CV . ~Y
qjiarmn\ en (&itcm\ zie Kiivmw
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,uani\ kn. het eeuigzins opgezet zijn, bv. van den

£#*£; bol staan, van de wangen {vrg. ju arm \ en

O., . O O r ei . .

ajix?Lom\). — ua^n\ of (Enmcims eenigzms dik

opgezet zijn, bv. den buik van kinderen.

1 O O o O o rj7
(Ciarm\ en <&»(rro\ zva. iuam\ en ,eiajn\ maar dikker.
*K<aJb 1K(jlI> ^GJ *^Gü
rjtynnnms KN. wuft, van een vrouw of meisje, in

woorden, kleeding en handelingen. — meEamctm\

hetzelfde.

n r> o .
aji ajn na ma isn a enWfflW en sfycmj^ zva

fEa(nrn<nmaasna\
Ou ' <--'

#:%}•& zva
-

i

in:s]
(^T

rn (Licrm (k.),j of tui na rn^i aria :ku\jln. een glad kale plek.

rhicnntKi i\ met een glad ka-

Ie plek; 0o£ glad kaal, 00. geschoren, van het

hoofd {vrg. ni u 2 na arm a^ij en (BiaarnrutKyj).

oi (u ? ri arm !Kin\ kn. geheel kaal, zonder haar of vee-

ren, van hoofd of kop; geheel geschild, bv. van

een kokosnoot of aardvrucht {vrg. majicirnojij). iui

nart run 2naam 20^1jj\ een duif zonder kuif. — 77£' 2

<rjarrmaj)jj\ zva. na u2naaaaa2iKi/i\ ook iets geheel

kaal maken, kaal scheren, plukken, afschillen,

enz. — ?i ei z naarm :ki _t*\ mv.

ru? ottj \ KN. ; reimri\ en uanfi u 3nn\ rusteloos, lastig
•t, Cd "^ GJ "U O) ^' °

door erge woeligheid, van kinderen. tnajizarnaji

arn\ rusteloos en woelig; (wispelturig, wuft. G.).aan \

ftTÏ 07'/ j \ 1. KN. puistjes of puistige uitslag op het lich-

{vrg. oavi?^\ 2., en u raam^). 2. Zie !KJ)(K)\

üam o o. n
cuiam an on !)\

"K GJ ^l
1. puistjes o/

een puistigen uitslag op den huid hebben. 2. zie bij

/
OJIIKJIW

oo777\ kn. blaar, gezwel, etter- of bloedbuil: bel,

waterbel; het bol staan o/" opgeblaasd zijn , zooals

door wi?id, bv. van een zeil (vrg. (Ciain\ (LjT irnaari \
K * 'KGJ O CJè

geluk, voorspoed). — ajiarunrxtojt\ kn. naam van

een variatie van de zangwijs JDandang-goela.

Cl /
(t;;.r77\KN. Holl. vloer, voor gevloerd, bevloerd, met

vlak liggende steenen geplaveid {vrg. mnertc3nmji).

— {&imjj\ bevloeren. J.

ajima\ Holl. pilaar, kolom, van steen {vrg. 9JiMn\).

— rei tu\ iets, zooals hout of bamboe, in de leng-

te kloven of splijten {vrg. nsm .777 w Een ander zie

bij ui ili\). .mi ,u ma \ ook wel iHnajtma\ pass. —
(urunacmjis in de lengte gekloofd. — (U(urru\

het kloven.

u ;l;\KW. zva. na^nauiw — (euu\ KN. iets, zooals

den neus of hals van iema?id, knijpende omdraai-

jen of afdraaijen {zva. £/^n zie bij (un2n\).w na unin^ zva. mieamQJiiuijp {van nam

nana\). iHanmaamni\ zva. rkii rj una 0^7 iuojj en (hen

(Li na k-t?

een misnoegd of ontevredens gezigt zetten, bv. van

een kind, dat iets geweigerd wordt. — runia^i\

of é) u mm tegen iemand een misnoegd of onte-

vreden gezigt zetten.

O n
yiLihT)i\ zie (unnthai.p

)l(unananxtjj of 9Jimmamnnax^\^s(. iets dat dient om

iets er over of bij neer te doen glijden; een hellend

vlak van een dam, daar het overstroomend water

bij neer glijdt {vrg. na(una-n\). Zoo ook iurirhinam

O O
C- •K

<nann\).— uami gezwollen of opgezwollenen na ;

' « ' 'KLab

zijn; zwellen, opzwellen, een blaar krijgen, opbollen.

'0777
O)

(El 0777 W

(u rncnm \ en reirgiam zva. uam en rEicmiw
CT inb O isib 'KLib . ^<xi

(ui ru tut uia\ ook en oorspronklijk ,u na m uur \ en ten

OjuuosJ) ,io\kn. valsch, bedrieglijk of oneerlijk han-

delen {zva. (Kj)(,in\); ook moord plegen, vermoorden

{zva. unt(La\\ Skr. palaij idr a, fout of gebrek in

een ander).

steeds vervolgen

,

O o
cui a-j) as)i n\ KN

f) o
(EUsji asnjj\ zemant

achternazitten {vrg. juasn\ en (mrruiixu)-, bv. axiccn

(rxianjl {van ni luoamrua^). 7; una naruyi \ ook een

van een breede plank gemaakte slee {vrg. ni^inna

'^3/)- rhannrcvnaunanarc^^ naam van een piek van

den Sultan van Djokjo. — na ren nam na /j\ iets, zooals

padiplantjes, met een r> aam maxi)ji slepende vervoeren.

mCLOim'nzaxijp on u 1 nam 2 cua.n en oarsuna

zie bij na ru 2 na na 2m ,1 \

a o a a , .. o o
(unaasnp &anr}asnn\ zie bij runaasnfj\

na 2 (ui na run ~

na ,u 2nnniz nsn n en on ei 2 na na 2 asnj zva. na ru 2 na na 2 ruajt

«Lfl-ri«a^\KN.; •unaasn,^ uitglijden, bv. van een stomp

mes, dat uitglijdende schampt {vrg. na ^J2nana2asn/t).

na (unana iujj\ kn. een witgekalkte plank, die men bij

het visschen bij nacht aan het buitenboord van de

prauw bevestigt, en waardoor groote visschen aan-

gelokt biunensboords springen.



Ifun^ ui zriorLM ,kh
<yi

o

cüiru(Knji\ Ar. L
s
C[ê , de hemelhoog of dierenriem.

ii cm rui (ü rui (Knji \ de astrologie.

O O
tui rui (Kn rt\KN . 1. zva. mnrLi(Kn/i\ — 2.

een jongen kakapvisch (vrg. (uiruuiy)). — ieitli

*™/)^ tegen iets stooten; iemand in het nauw breng-

en; een leest aanzetten, aansporen ; den gang van

iets "bespoedigen; met iets spoed maken; bij iemand

aandringen (vrg. (kiilikjiji). K~n cm tui Kn p m zijn

vaart door iets, dat regt in de weg staat
,
gestuit

raken, blijven hangen of steken; in het nauw ra-

ken. de klem zitten. — tui (enorm het tegen

iets stooten, tot spoed aanzetten, enz.CO Op O
tui agr(hnrui\ (&ivj_Kn/i en Kn (uiui(Kn,i\ zva. liiliihj

enz. Ook itt !ui(ny)ji\ blijven, blijven hangen, van

een geur ergens (vrg. tun iii.nj).

(L>ii?)tuiin\ kn. iets kleins, dat flikkert of glinstert;

{en zva. iinii.ui 2. J.). i / i i n i > n
j

een llikke-

ringje, vonkje; een vonkje vuur, een sprankje goud.

— Lirui(Knjj\ 1. zva. i i n >/ > > > n
j
— 2. minera-

len, vooral metalen, bijzonder goud, in de aarJe

of in rivieren zoeken (vrg. rnxnvixmi ). :i:im

nria\ goud of diamanten delven in het algemeen.

; i ii i i.ii ,?i i.np aanhoudend flikkeren, schittereu.

o o Cl q . * »
asn asn ikii rei (Knji\ en >*n i.i n tem 1.1:111 iikki~ti(ki

i i n i i.n niKn,i\ sj)>\ ,li t i ; i ii i i.n i z ie o ij ui (Eiji\

— autajiaruiarnns oji astïcui cui aruiwn n\ overal flikke-
!i\

CV o
ren of schitteren. — &i(ui<rui*cnn of vuruKHnji

schitterend flikkeren. — üiaruKHn&nji uit den grond

opgegraven ; delfstof, erts
;

(ook een bediende van

de laagste klasse. G.). ri tori vm m^i ili hii (kiji\

spr. — u s» rut rtgi<Hyi\ plaats waar men mineralen

opdelft; mijn, goudmijn.

(ui (tui Kn n en kn itli (Knji\ KL, zie niKiirLiji\ \ojkui

(wi(hmji\K'ïf. een vadem of omvademing dik.

Li n a)?M),|\KN. pit van een mangga, manggapit; ook

C O
zva. (fji <n tui 2 (hmjix — ce.i ri .ylu Kyui\ duidelijk en ge-

heel zigtbaar, blijkbaar, klaarblijkelijk (vrg. mtnn

(Knn, 1., en rr)U7irnrLi2unjj\ II.). &itnanm<n<HTn\

het duidelijkst.— & ri ilu (kii ri tlu ,kiiji\ in het oog

vallend; uitblinkend.

o . o
(LïuiKnj>\ zie ajirnarnji\

<LnaM(Knjt\ kn. wat de Javaan van rijst of ander eten

tusschen duim en vingers neemt om in den mond

te steken , een hap of greep (vrg. kh dn ruijj en L-y

(£.i~j],(hiiji). — (Enaruiarnjis met de vingers rijst of

iets dergelijks eten; iets met de vingers uit den

schotel of van het bord nemen en in den mond

brengen. — uimjiarnMiji\ greep, mondvol, beet,

als hoeveelheid,

ri ui i ri rut z kiiji of (uri (Uiri<nji2hrij\K^. de knokkels

aan de buiten- en binnenzijde van den voet, de

enkels (vrg. kh ti-ns).

(ui ri Kn ann \ zva. tui rLiriiKn (Kin \ zie bij <rui (Kn \\

li >Li hu in . kn. toestel voor iets (voor mi ^n (Kn asn \

van hn lu\ of Knasnw vrg. uuirirrnta^i/j). tui (U

ruarnabn\ de geheele toestel (vrg. iui (uicm\).

,liil> h n ri\ ki., in Krama ook wel tui iui kuiei \ het

huwelijk; trouwen (voor iwri rKn(Bi\ van^Kri(Ei\ II.,

en vrg. ui i,> j:h : i ). uniini hu ci\ zich in het

huwelijk begeven.

o
i i ii i in : »\ zie li u i van ©iw

o . o
i i ii i i.n : I zu' il n in : i .

iii. ij i.ni kn.; i i hu hu
7

ï i.ii i.n/i\ en ^A(Kri(Knn\ ko-

ren ; misselijk worden (vrg. iunri(eu\ en (&itni,n>

LU)).

iii. n lui kn. lloll. plakaat, bevelschrift, veror-

dening.

3 9. Ci
iiLniiii zie iLiKn(isnji\

(ui(Kn^w\ kn. voorbeeldige straf. — ,tukv^iki\

iemand straffen tot eeu voorbeeld voor anderen;

voorbeeldig straffen (waarschijnlijk van nruitKn^i.

(ki\ hel Skr. laxana. pk.).

i^ iniji.ii -.y. uuiaji\ kn. erg beven , beven dat men

schudt, van angst of koude (verdubbeling met ver-

korting van rj &i2<n in. t^/f)-

li iLihn in zie bij (Li jliw

(lJI!Kh\ Of Llllihïl, Zie L'llLlKtlW

(ui(Kh\ en rÈi(Kh\ zie ui kyi w

(niuiz/niahdiri xu-n ruiz\ zie -n i tun niuitif (M?^ ah

i

w

ti ruiamn\ Holl. plaat, plaat op de borst of den arm

tot ambtsteeken.

o o o o o o
..

(uiurmnji en czi 'ur.isiiji\ kd. van ajiann^s en (&itli?\\

li yi'&W^ kn.; (eiKruriji\ iets omslingeren, omkron-

kelen, zooals een slang doet; zich kronkelen in

krullende lokken, van lang hoofdhaar ; KW. zva.

tufi ern (urcunji\ (vrg. yi viisn i onder 'ura^risn/j). —

•

li o lti .ut isiasniKi^ omslingering, kronkelingen.

(Ujuuimi/p kn. kleverig sap van sommige vruchten,

dikker en lijmiger dan asntnaasnqw vogellijm; ook



cu m,i om /i\IT HX-t 689

(Lj rui cuijj en ui rui cui ^a.ni ihrnji\ namen van twee

soorten van pisang, mi om ? cu rui curu\ kleverig, dik

bloed. — (Ei rui (isii n\ iets met poeloet bestrijken;

vogels met vogellijm zoeken te vangen. — cu ru asn

anjj\ naam van een plantje.

ri cm rui asn (i\ zva. ri lurjiuzw

ni (wri(nj)(isnj\K^. gevlekt of gevlamd, met zwarte of

donkerbruine strepen, van hout; ook een zwarte

streep op het aangezigt of lichaam (#777. rnr^znn-ri^.

asn (win tui rn <rvi asn /j\ naam van een wilden boom

met gevlekt hout. (uycui rn cu rt rti asnji\ naam van

een olie, waarmee men iemand, door hem of haar

die even aan te smeren, op zich verliefd zou kun-

nen maken. — riten on aruiasn\ ergens vlekken op

maken; en iets met den vinger afvegen.

m tui ri irui

z

dsr> ,i\KN. omgebogen, bv. van den rand van

een tinnen bord; omliggen, van de snee van een

scherp werktuig (vrg. a:>i<hrh\). — (ncBmnrLizasn^s

hetzelfde.

(n tui z n rui asnjj\ Fr. Holl. epaulet.

cucui\ kn. de zamentrekkirig van een tongtriller of

halfklinker met een vorigen medeklinker, zooals in

" w voor (ui^"i\ nmiuuiiMj) voor (hnrhiOjti cm/j\ urn

(ui[)(Lt) voor ajkliuuu'

1*3"

0.1 \ voor KïiaJiaJi

11 tui (ui(vm\). — cu asii cnijj\ zoo zamengetrokken

(vrg.

CY
&

CY
(Ulitsn\ KN. ZVa. iutkijiW -
' K

1 1
O CY

plas geraken, ckti cu mi

urn (Li asii\ in een modder

-

cy'o
m(tnji\ gedu-

id "L,
' n c

rig in modderpoelen geraken.

(uiasii\ kn.; i€Jiasn\ zva. (u oji (un/j\ (ook het zeil te-

rugslaan, achter in het zeil komen, van den wind.

worden, van het zeil. —(uu (Li asii \ teruggeslagen

ciCy a acy
t&tasn^ny mv. van /eiosiiw J.

ojiasrp Holl. politoer; gepolitoerd (vrg. cli rui oj^^) .

— (&iasn\ politoeren. — tui asrinn iaji\ politoerwerk.

cu asri (nnji\ 1. kw. zva. cui^jt 101 n\ — 2. KN. de haan

van een geweer, cei raam -^1 asri ckiiji\ de specht, cu

asri ren ui \ en cu osn om asn \ of cucisri on (wii ^=>irLi\ ver-

schillende soorten van specht.

ojKuinm/js kn. sprankje, spatje, spattend vonkje; het

sprankelen of spatten (vrg. curuiorni). — fciasn

(n-n/j\ spatten, sprankelen, afspatten, uitspatten;

een spatje of wit vlekje op den appel hebben , van

een oog; als Tj. Sengk. nul (vrg. (Eicurapaau). —
(Ei(uidSi\ iets bespatten, op of in iets spatten.

!Uasrj!Hrijj\K'N. het opstuiven van stof (vrg. rrnanmi/j);
'K

zva. cu cuniw 2.
,ty»

stofiijne korreltjes om den rand van een gouden of

zilveren oorkrab; en de menigte melatibloemen in

het haar van een bruidegom, cun cuui ^ ajiasrj aai n\ heel

CY O

"

fijn zout, zva. cunaiLi q asn cu _j\\ — cu asri run n\ stui-

ven, van stof, meel, asch, fnazels katoen, enz.;

er wit bestoven, of als bestoven, uitzien; vol klei-

ne witte vlokjes.

%&MJ^ kn, klanknabootsend woord om een plotseling

voortgaan of plotselinge verdwijning te kennen te

geven: flap! (vrg. rmaji^). iu rji/j rui rui \ flap! daar

ging hij weg.

(UCKI^ Of !UrUIOJl\ 1. KW

cui\ kn. naam van een wilden boom, een soort van

kurkema, Butea frondosa, waarvan de bladen ge-

bruikt worden om gekookte rijst of andere eetwa-

ren, die men te koop heeft, in te leggen oftewik-

kelen(vrg.bij cvi rui oji w Skr. paldsja. pk.), (htku

cuoji\ de bloem daarvan. curucKi (of oji oji) (k aa\

naam van het rijk van Tistawa, den vader van

Sakoeni.

(ncuricui^ in uncuuicnji -uoricui kn. een klein soort van

tuinhagedis. J.

ajiruu^iji\ Holl. paleis.

m frx.1 (iju \ kn. naam van een soort van groote paling

;

en van een slak, die veel op een bloedzuiger ge-

O
woord voor hetlijkt (vrg. 1 1 trui asnji); ook een plat

mannelijk lid. — cu rui oji j=a.tMin\ naam van een

neuskwaal bij buffels, veroorzaakt door een peloes.

curLicuiji\ kn. een zalf waarmee de slapen van het

voorhoofd besmeerd worden, tegen hoofdpijn, of

het voorhoofd tot aan de slapen, om een boozen

geest uit te drijven; ook een kleine schep toe,

bij het geven van een maat. ajiruicuin of cui cu

(tlkmji^ het voorhoofd met zulk een zalf besme-

a o , o
ren. cuructJi^riajjizan^monaAiizarin (runiarn ~m

rjcbvizcKi ^mr)ciAnzcmji\ ki.) een gekleurd voorhoofd-

smeersel tot verhooging van de schoonheid, onajnz

O 00 o 7 ..

jktlkm^u^ bij eent> aan rnon (Ui z cu ru ckiji\ spr.

maat een schepje toegeven.

curu(uin\ kn. waterverf, en gekleurd lak of vernis,

ook goudverf, zooals waarmee de wajangfiguren

gekleurd worden (vrg. (tj(ui(isnj}\ i(una\ en (urjni

cKfin). — iuruicuij\\ iets verlakken, vernissen, met

lak of vernis kleuren, met goudverf vergulden; aan

iets een voorkomen geven, dat het mooijer of van

44
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ui (ru(KJi rri\

meer waarde schijnt dan het is
; fig. iemand ver-

lokken. tEj rut (KI run \ spr. — ^rru(K,)^^,rfun\ iets

met lak of vernis laten kleuren. — ha tli tui ^Aaojf\

gelakt ,
gevernist of met goudlak verguld ; fig. schijn-

schoon, van woorden, om iemand te vleijen of te

verleiden.

ui KD-Mj]\ KN.; &ifin(K0/]\ iets, bv. touw, wringende

omdraaijen of ineendraaijen (vrg. (hurtKi/f en (zi

(hi\); fig.
iemand presseren, dringend bij hem aan-

houden met verzoeken en bidden; ooi: zich draai-

jende warlen, bv. van een dwarlwind {vrg. ^1^1

nrn/j); en kramp in den buik; buikpijn; krampach-

tig pijnlijk, van den buik. — Kn tui<CYo-Jin\ omge-

draaid geraakt, verdraaid, verwrongen. — rji >>>

<nthrn\ kramp in den buik veroorzaken.

(n(uiznntnj)?(Knji\ kn. 1. afgesleten, van een muntstuk.

2. naam van een soort van gestreepte zijden stof.

(ui(rui(Kfi\ zie ojkkiw

£jioji\ of iui(n/)^*\ Fr. Holl. plaisir, pleizier;

kn. voor zijn pleizier uitgaan {vrg. itii/ms en

nri (iciz ri.1 rj or> ?. n »<ki i). i i / / >,> m i^^ntyn/t\ voor zijn

pleizier een toertje te paard doen. — iawnoan

of ui am^im no n\ wat voor pleizier gedaan wordt.

r") a' O o .. , . . ,

luirru^mnihri ^onEi^jtn.iij\ voor zijn pleizier op de

jagt gaan.

" aangezette zoom of boord,

zooals van aangezette kant : val of valletje boven

aan een gordijn; smal ondergordijutje •. aangezette

of aangehangen rand van zamengebonden wëlit aan

den rand van een dak; planken rand onder aan de

daksparren gespijkerd, daar de onderste rij sirap-

a af . , .
- -\ van tets een raud of

met een aangezet boord

een zoom of boord

aanzetten.

(Uiru(Kinn\ eig. van een Sagawan, vader van Abia-

sa {Skr. F'ar dsj ar a).

tui <n_n (KT~n\ kn. ; (ei ru ui -n n voor iemand zorgdragen

door hem van het noodige te voorzien; een zieke

verzorgeu, oppassen; aan iemand zijn zorg beste-

den door opkweeking of opvoeding; een kind op-

kweeken, opvoeden; aan iets zijn zorg besteden

door het noodige er aan te doen, bv. aan een stuk

grond door cultivering ; ook iets, zooals een huis

of kamer stofferen, opknappen {S/cr. poer ah sa-

q a/ »
(UI(K1\ Of (UI TLI (KI \ KN

boord maken.
aa'

(uruii i i

, o a/ a
omzoomd. — ,m rui mt»\ aan

ra of poerassara, voorganger, voorlooper, be-

geleider, pk.). — ui vli rui (ki -n\ het verzorgen, enz.-

(Uf.ru (Kjjni\ kn. naam van een boombast, die tot me-

dicijn gebruikt wordt. Ook de rankjes en bladen

worden gebruikt.

uKKjun/fsK^. het kruishout van een timmerman, waar-

mee hij een schreef in het hout langs den kant

maakt voor het afzagen. — fA0)(iajf\ met het

kruishout een schreef maken ; ook ontglippen, ont-

glijden , afglippen {vrg.
)f
n ri (Kt xci/j\ nn^izrf^n? <iajf\

[<ei (ui asnjf en tui'-n asn ?).

of ui rf
(ki (in n\ kn. uitglijding; fig. ontwijking, vermij-

ding. — irj(&),rfQj)ax)jf\ glijden, glippen, slippen;

afglijden, uitglijden, afglippen, uitglippen, uitslip-

pen, afschampen, uitschampen; fig. ontwijken, fa-

len in de vervulling van zijn belofte {vrg. rj tjtitïn

n ! ) >)'?t ?.i j ij )?rj ->i?(in/] en £1 o 1 <b~n /]) <mion(ul

najiaxu\ ook KnviMvioji\ raken te glijden, enz.

>! . i n > i i.i 7/ ).ii\ doen glijden, uitglijden, enz. —
,ƒ viirf i i,ia<yn/f\ gladde, glibberige plaats; fig. ont-

wijkend.

O - • ... O
li i > i in of oji iyi(Kiiuiin\ zie bij xjiMamns

i i i i i n
j kx.; .y ) i i >ij afgezonderd, niet bij de an-

deren, daar men bij behoort; onder vreemden {vrg.

iininin). — (hti (ui oji asnji\ afgezonderd, van elk-

ander of van de anderen af, raken.

<unnj>\M i)i.,)i -Li >>,!) en n/i -> / jus» \ KW. zva.

7)!hi>\ {Skr. paratra, in de andere wereld, pk.).

u ruin i kw. zva. nrwEJl
O

en ? ?/ Ti on !Kiin\

}.;?m\kw. zva. .uuun\ {Skr. plawa, vlot, boot).

uirviioini\ 1. KW. zva. li t»*r» {zie onder (0inn\)

en zva. ui am (Ui mi on /} of ria<m rn\ {Skr. pari w d-

ra, afhangeling). 2. kn. aanzegging, aanzegging

doen {voor wnojfny van uiti\ II.).

vi ojkui Qsnns kn.; r> <Eiu) asn n\ gluipend, gluiperig,

gluipen, iemand niet goed aanzien, van den blik.

, o o a a
{vrg. tui (tui tui asn ri van ru(viasn/i\ en ^Tmniunji

van (tw~n.K7)/f). rf^tuiag» gluipend

aanzien

o
ï*z\ KN. 1. tweede gewas van alle velden en

akkergronden, zooals ma'is , ervAen en boonen, kë-

tela , enz. , met uitzondering alleen van de rijst

{eig. zaadvruchten, van iuru\ I., en (cn^\ Skr.

vstdja, zva. xjio^\). 2. benaming van een belas-
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ting , ten lehqeve van den Vorst, bestaande in de

levering van verschillende soorten van vruchten,

en in duiven en andere dieren, zooals rena*?cm

audere, als lenoodigd voor offerhanden of feeste-

lijke gelegenheden. OoJc worden mismaakte perso-

nen, zooals dwergjes , bultjes, albino's, enz., die

de Vorst er op na houdt voor zijn vermaak (fni

rui mi rn (i-n /i)
,

palawidja genoemd. (In plaats van

genoemde belasting in natura wordt ook wel van

de landen een kleine belasting in geld gevorderd).

o o
(uim.i(VuiiK?\K'W. zva. (ui nrxjt re» vzw

O
(uiuicm\ ook wel tui rui cm \ KW . zva. itni on ap ncii n (Skr.

plawaga).

(ui rut cm \ zie tyi tui cm w

(üirurui/j\ Ar. de wil van God. (Ar. (L^j , voortref-

felijkheid, weldadigheid, goedertierenheid).

o
(yivui^ en (Eirui\ zie tui rui rui w

mi it-Li rui\ of cuirui\ KN. iets dat moeijelijk op te zoe-

ken is. — (zi:rutrui\ of p ><_ \ alle moeite doen om.

iets op te zoeken of te bekomen ; voor iemand, bv.

voor een kind, alle moeite doen; (ook iemand vrien-

delijk bejegenen. G.). — xji rui rui aoji of (uirui(HTji\

met moeite opgezocht of verkregen goed; een zeld-

zaamheid, iets vreemds.

fn(ui2rjrLid\'K^. uitgepuild, van de oogen (vrg. on ten

rjrhi\). n cui z rti on (yi z on nui z \ beloven en niet doen,

ijdele beloften doen, paaijen; paaijend, vaniemands

woorden. J. — 01 zizrj rui z\ uitpuilen; en snoeven,

zwetsen, pochen. (Hen ander cèjion rui zon trui z\ zie bij

r> ruit n rui Z\).

a
cuirui? en (eiiui?\ zie tui rui rui p\\

mi rui rui ?\ of (Lirui?\ kn. liever, liever willen (vrg.

rui rui ?\ rui rui \ rui (hi -jj\ en (ukuyi\).— i^iruirui^\

of fcitrui?\ iets verkiezen, liever willen, dan iets

anders ; bv. (ia ren ^i rui rui ? ieji asn \ of (rrn rui tui rui

O
rui % !ui<ik ?\ liever wil ik sterven , dan enz.

O O
(ui (uiasriji en m<Gyamn\ zie bij (U) rur(i5iiji\

O O Q O
(ui rui (isnji\ zie rui rui asnji\

(ui~sr\ of (ui(uyajri\ kn. het schemeren of de verblind-

heid van de oogen, door een fel licht daar men

uit komt; en het wijd openstaan van de oogen, het

staroogen. — (Eia^rrh\ de oogen wijd openzetten,

ook van verwondering of ontevredenheid (vrg. (ei

cmiui). — ^irrirhrji- stijf naar iets kijken; stijf

of strak iemand aanzien, met groote oogen aan-

staren.

(uirui(ui\ 1. kn. voorbeeld, exempel, tot navolging.

2. KW. (ook cm rui ui (tuin) zva. asn, rui tui/) (vrg. tuiiui

rtu (hij bij rrion (uiq\). ri na (ui tui ru/ tui (of cun rui (u\)

eig. van een dochter van Bagawan Soetiksna, of

van zijn broeder Kanwa , de derde vrouw van Ar-

djoena, in Kawi (unrui(ui\ en mnrujui ajuin (Skr.

Oeloépt).

(ui(ui?\ kn. iets dat bij de bereiding van iets er bij

gedaan wordt, als een middel, bv. tot

van den smaak, turirji xji cui ?\ een zeker mengsel

van kruiderijen voor spijzen, (uicrfnajicui^ visch- of

vleeschsoep met die kruiderijen bereid.

tuia.w\ of (ui(urui?\ KN.; mi asili mi (uraji ?\ overal met

O • O
blaren, vol blaren (vrg. cuinrrnA. — (f.iui?\ of (ejiv y "c Cs/b

' irK V J

osiui?\ met blaren, blaren hebben of krijgen, zoo-

als door brand, of in de handen door ongewoon

werk.

(ui ui ?\ kn. opengespouwen en daarna platgeklopte

bamboe, tot beschot, zitting van een rustbank,

vloering, enz. (van ^1'^U )• — &' *-/-? x ploepoeh

maken; bamboe opensplijten en platkloppen; ook
n

(£.1 ui ?\ of <Ej1 (crrM %\ N., &i (ui ?\ of ceji luntui ?\ K.,

fig.
zich verdemoedigen, spijt betoonen (vrg. tui

ruip\). — oji(siui?\ (ui(&i(ui?\ verdemoediging, be-

toon van spijt.

a a/ /. o o/ , , , _, o
aji (ui\ of tuirui (ui\Kïs. kant, rand, zoom. G. (van (ui

(ui\). — (EJiarui<ui\ langs de kant van iets gaan,

, /• • • o af a
zooals van een muur of rivier. — (Eicui<-n\ ergens

een rand of zoom aan maken; langs den rand er

in snijden, een snee in maken.

ri (ui z on (ui z \ of (ui on rui z on tui z \ kn. het geheel stuk of

verbrijzeld zijn, van een lichaamsdeel , zoodat het

rauwe vleescb?, of het brein van de hersens , bloot

ligt of er uithangt. — on (fji z ri mi z \ zoo geheel stuk

of verbrijzeld zijn; en vol rauwe zweren. J.

a^(uiyrnn\ kn. belemmerd, van de ademhaling; ge-

O ~

i/i ot (hen ._.

.

- (FiajKK7ion'Kn\ iemand doen stikken. —
O O O ,0000 .., i

(kti (ui aji (uri (Hiji of (Kn <ui tui aai (hciji \ stikken , ver-

stikkea.

O O- O O ,

(ui mi (Kïin\ KN. ; (ui ui un -^i ui aaiji en ten tui (unn\ grol«

len verkoopen of vertellen; leugenachtig zwetsen

en groote beloften doen. J.

a a a o f , ,

(ui(ui(ian\ en gew. (Ijkukud imn\ kn. aan- of opgelegde

44*
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O

strook aan den rand, aangezette zoom of stootkant

G) o o a . a a o
(vrg. xrnruon/j en <ui xji xsn n\) . — (eixjixxx zoomen,

aan iets zulk een zoom maken.

(niuiri ajiaxy)\KN. elk werktuig tot drukken en persen,

pers; de drukker, gewoonlijk van bamboe, waarmee

twee këmirinoten op elkander vast gedrukt worden,

om vervolgens met een ihi ui iuix geslagen te wor-

den ; het këmiri-spel {vrg. x i aji
rj

xji xsiiji en xi.ii

asnji). — ri iex ri xji xxiji\ iets met een werktuig druk-

ken of persen (vrg. (ei xji asxyi en vmajiasnji). —
rn tui rj (ui xa ihoji\ het toestel om këmirinoten op elk-

ander vast te drukken.

Q O O O .,..11
(Ui(uiasnji\ (tl tui (ht il \ zie bij xji xji xsiiji\

tri tui xi tui ei, f) u i n i i mij \ zie bij ri ii i/ i i i n p
on , o >

xjixjkkxjj^ zie bij tui <ui > ij

Q Q 1 3 .... O O
tui (ui (mi n\ cfn cui (ki n \ zie bij li i > > )

j

o
ojkwi xjj\KW. zva. n i ij 1 1 1 / htji\

tri cm rui ri mi xui \ KN. 1. het slijmerig vocht, dat een

zwangere (vrouw of beest) tegen het baren ontvlocit

(van xjnxxi). (2. zva. <n n ini.nj of een soort er

van'. J.). ii i>> i/ > i n i ij 1 1 ii i een lammeling.

o
mi nun \ zie ii i >i i

n )

i i i
i

1 1 1
;

KW. zva. ij jjij i ) i.i ]. — : i i

i
m ' zva.

rpsirj tui xnji\ — hii i i 1 1 i i > ; zva. nn<n i ni i i i.i
j

O O 7 ••

xjxxu xuhiji\ zva. xjkixi .> i n hi i\ zie bij x.iri'mw

mi arui x/ui aaji\ zu> bij n n i >\\

ij i i > >> mi t.» i kn.; ij :i> i/ in i i.n
j wankelen, wag-

gelen, overhellen, dreigen om te vallen, Lv. van

een huis (vrg. marnt /naMt\ en ij hn > >/ iii>\).

cuixrix\iji\ KN. naam van de Mangga-vracht, waarvan

vele door verschillende namen onderscheidene soor-

ten zijn (vrg. uixxk I.). h» i ii i i i > 1 1 j
de mang-

gaboom.

S S
tui rui (ei xsii \ zie (Ui nn e i xsn \\

a / -, , o a' q of/
xjitru&i (&i\ ook wel xji runs/i ei\ en tuiinoEJUEns kw.

en kn. zva. inccKEnaan en urj xn ziniis ook gena-

dig, vergevensgezind (van ei ek met xji^h\). —
(Eiiafui (en (&i\ met iemand medelijden of deernis heb-

ben. iwKtapon 13 £» il? ei £?\ LTw Hoogheids ge-

nadige woorden.

(Ui>iuHii/i\ Holl. kn. volmagt, gevolmagtigde (vrg.

ojkhyi iun); ook voor executeur van een testament

en curator in een boedel (anders <uiici(ui(ut\).

O G) O G) O e?) - o . n G) i
(UKE1^1\ KN.; XjI El ^1 tl El -~1\ Of 11 El ^1 UI EJ_#\ be-

nauwde hitte, beuauwd heet, van liet weer en van

het lichaam, vooral door verkoudheid (vrg. vutcEfiZis

M O G) N
^^ G) O Gin ^ o oen /fflitn). — ;kiixji>ei^i\ xx e i^ixn hi/i en hiuui

G) •

isa ~ji xn imji\ in de benauwdheid zitten, erg in nood

zijn; vooral door gebrek aan het noodige.

xjiiei^%\ kn. blaar, bl

vol blaren.

o. O
:, blem (vrg. xjixtiek). ihii" pi/Bi ~jj,

m(&i-jï\ kn. rand, omwoelde of anders gevlochtene

rand, bv. van een mat of mand ; lijst, afgehakt of

afgeschaafd kantje (vrg. <xi li\ en uiuixni). — ; i

<Bi-Jxn aan iets zulk een rand of kantje maken.

o .-
) Ji\ ook (jLQiEiSiw kn. naam van een hooge riet-

plant , oj) dunne bamboe gelijkend, van kleur als

de rotlitig ; vandaar de kleur van sommige paar-

den, rietgeel, isabel, anders HrnF/Huinnitmay de

kleur van de doerjan.

ajixgiii kn. het opgeblazen of door lucht opgezwollen

zijn, zooals van de blaas, wangen of buik (vrg. xji

ijiii, en ilin, ).- (n
9 t>: Iffijfc °PgeMa-

zen of opgezwollen zijn , zooals een zeil door den

wind. i i ii • >
•'/ sterven door opzwclliug van den

de uitge-

< .<>
)

buik. r— i i i i
:'> i i m

f
of x i fh tnoo

haalde krop van een kip of eend (vrg. asntruiq )j

de blaas, pisblaas, van een mensch of beest (vrg.

3 )
N

l il . I I i Ij).

ui ri ru/ÈJi naam van een rijk aan de oostkust van

Sumatra.

iiiii in
j kn. zva. umji(Hva\ en een schut of boom

tusschen beiden, zooals iusschen paarden in een

paardenstal, tot verhindering om bij elkander of

bij iets te komen, dat wel gezien kan worden.

tiiim/t ook wel iiiii.hj kn. verkouden, verkou-

den zijn; verkoudheid, in het hoofd of in de keel

;

droezig, de droes, van een paard; onzuiver van

klank, van een muziekinstrument.

r> xi n mi i kn. fraai, schoon, bv. van een paard,

ri ui iu iii xi n in > vaneen vrouw of meisje (vrg.

xm ui x~i] en uu (lw \ )

.

(nxjir)ixizcmji\ zie <rri (ei ru (ht/is bij am(liruji\

ui )li mmx\ zie bij rxim
aji rui ricnm chi/i\ zie bij rxi tri \\

iw r,y^ een bijnaam van Ardjoena (Skr. Phalgoe-

na of P h dlg oena). m ru xn xa \ de voortreffelijke

Palgoena.

x-iri i-Ln(Xji\KVf. zva. uu 1 1 ip hxi x (Skr. Pragasa is

de eign. van een aap in Rama's gevolg, pk.).
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xixrrxrn unj)\ zva. ten rsiisii hiij\

iui Ti xn i ttn i \ kn.; i&tinapzaai^ hakken, slaan, met

iets scherps, un QLn<na^2min\ een hak krijgen. —
tui rt ipzxxi hyj\ een hak of houw.

xn iPi xnri of Li il <isi hii ,i\ kn. het springend scheuren,

knappend bersten, bv. van glas of porselein, <ea \<h

tui isnaji u\r> ip hiii\ overal een knappend geluid ge-

ven. — avixpacna of &i<napaayi\ springen, scheu-

ren, bersten, bv. van een muur.

O , . O o
(U 7i iphthi of xi ynri ip hii ,i\ kn. 1. zie (uixpunp —

2. het opkomen van de zon. (uimtnapawMviazi

7ixn\ zonsopgang. — iGia^ttnapafna\ te voorschijn

komen, opkomen, of weer te voorschijn komen,

van de zon.

O O O o O o
ajirixpz &m

i
en <e i 11 ip z mj i \ zva. x) ip xrnji \ azi xp tmn j

\

bv. van hout.

iïj) i-i asn/j\ kn. ; fanapasnjt\ iets, zooals een citroen, in

de hand platdrukken en uitpersen {vrg. m^zviapz

asnjt).

ui xi zrj xnz ,iïiiyfl\ kn. ; (niEitinapi asnn \ iets , dat een

weel-e zelfstandigheid bevat, stukken drukken,

opendrukken, uitdrukken, uitknijpen; opengaan,

zoodat de weeke inhoud er uitloopt; er uitloopen,

O ?
van den inhoud {vrg. xi ip asn ?).

tutanui zie bij xn ixiw

ajin.]\KN. naam van een riviervisch.

ajixh\ kn. de bepaling van de gedachten op iets, dat

voorheeft of zich voorstelt {van azp en vrg.

asn tap ) , bv. tui tn m ?..< uj
i

n
en (UI X7) 77) (XJ) (UI \\o a5^

Bi m 1. de aandacht geheel op iets gevestigd heb-

ben of houden, iets alleen bedoelen; met onver-

deelde aandacht, met ernst, zeer aandachtig {vrg.

a
iui(hi\ en ahorns). 2. zva. asnah\ 2., KI

(hi)n\ — (si acyiFn (gy\ zie oen. — (ekeku±\ de blik.

de oogen. G. — xn,tixfi\ ernstige, vurige bede;

sterk verlangen. — .ti uyrn aan of x) xn joj\ zva.

Ti ffo z in trn z \ \ om Ti x» zxn^i xn (h-ij) \ soort van kleine

hommelbijen, die zich aarden hangnesten maken

in de vorm van een plengan. ,wo?i d xn xn/j\ zva.

i'i mi D è) vh xn xnn\ — m) ,ii -cixn xnj)\ plaats van

aandacht, plaats voor vrome aandacht, bidplaats,

bedehuis, wm xi ti xryxn xn /)\ bidkapel.

xi XL)- kn.; -Enx)7si\ iemand senrik aanjagen, doen

ontstellen (Ei7X)in\ K., ^^ oy womcKi/j). xnxnixi

li 7xï\ zeer ontsteld, onthutst.

O

xfi7Li\ kn. naam van een grauwen watervogel met

korten bek en middelmatig hooge pooten, die zich

ophoudt aan plassen en in de kreupelbosschen aan

het strand.

fl-/?7L?\KN. naam van een zvjaren wilden boom, waar-

van de bast door de leérlooijers gebruikt wordt,

om aan het leer een rooden kleur te geven.

o * ^„ • o a (?) (F) Q* a~ O
xjt

rLry\ KW. zva. 1777 177)00/1 en xi xji xn kti x> w — hii

xixh^KX. een verdoovende suizing in de ooren krij-

gen of hebben , zooals door een zwaren

{vrg. xhxh\). — (uiixh<znaaji\Kvr. hoorei

D T^trtiHTjp'K^. half bewusteloos of verbijsterd door

een verdoovende suizing in de ooren.

xji rxh KW. naam van een wapentuig in den ouden

tijd, (een soort van kleine knods. G.). — xaxlïxti

<mn\KN. de slapen van het hoofd, de plaats aan de

zijden van het voorhoofd {waarschijnlijk voor x/ini

xnoan van xrmi ui xcif)).

-. / o
l] iu\ 1. KW. zva. xn Ti ^n\ xiixp^\ en ljtli^s —

2. kn. met iemand vertrouwelijk omgaan, intiem

o
ZIJU. LI 7X1 L) 1 )\ LI 7X1X7) X~l nr) \ X7 XXI XTQ 1(H1J)\

L) 7X) nim x.17 en xj ?tJ» rui xui xsnn \ zva. x i aj) e? xn \\

. O o' r - O
\ajiiruicman of xi ili niri ton zva. nn x=ri xjyi\ \ asn

o
Ti xmcrii xi 7Xi \ zva. ti xn z '~n ti i&i z cm xi rxi ? w — xjj

7xi xn H)j)\ kn. mastbank , de dwarsbalk in eenprauw,

daar de mast in gekokerd is {vrg. xiKsiTicmiTxy)). J.

xj 7xi KN. 1. zva. niajtasnn en mirxiw — 2. een uit

den hemel op iemand neerdalende lichtglans, die

zijn bestemming in deze wereld bepaalt {vrg. xn$

am\ en .wti\), bv. xj\
rui xn un xi asn - en xi txj xn

^t x~n \ of xi txj xn <tm nn ti xvi z xnj)\^ \ xn rui xv asn \

n., xjriiziKi^K., de hartkuil, en geheel de borst-

holte. — ^ITL] 1- zvo>- (xnaoixsni en ajbcrnaniïi\i

— 2. iets, dat buiten te luchten of te droogen

staat, binnenhalen; inzonderheid de padi van het

veld binnenhalen;^, iemand uit deze wereld weg-

nemen {vrg turn (Efivnm asnjj). — xi ixi xn mj)\ 1. KW.

eisch, vordering. G. 2. kn. het binnengehaalde , door

God uit deze wereld weggenomen; {ook de afval van

gesneden padi. G.).

(77 (UI 7X1\ Zie bij 77 ;L7? 7X1 W

on xn z Ti 7xi \ kn. geruit bont, met ruiten zooals een

dambord, van een kleedingstuk.

mimkx. naam van een met kleuren bont gespikkelde

zijden stof
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vi cu z <n x;i z \ KN. het openstaan of wijd gapen, bv. van

een deur en van den mond van iemand, die met
j

open mond van verwondering staat te kijken (vrg.

(n uun xizfirn/l). on xi z ori xn z ri xn z ri xn i >. of mouitoci

(nx^z(nxnz\ verbaasd of onthutst met open mond

staan te kijken. — (nrinnxiz\ of (Bi(nirviz'nxm\

open staan, bv. van een deur of ingang ; met open

mond staan te kijken.

ri luizrj xnz,hayj\ zie bij (n.rxizr>ixnz(hiiji\

tn tui z om \ of xji oq ,rü z wn \ 1 . kw. zva. (Li awy <r> vn z

irCir}xmzru\ en <ri xizn'nw — 2. kn. bont met

groote witte vlekken , alleen van een paard of koe.

tui <n rv? z hoi xji xji \ naam van de woonplaats van

Ongka-vjidjaja.

$*cn\ of mivCitm\ Eind. kn. palanquin, draag-

stoel of draagkoets {vrg. >.h
j

: i i> i).

cuiviuhiji of ii criji htii.i] , kn. iets om op te zitten,

zooals een tabouret of in xi^iw iets zooals een

standerd, stel of rek, om iets op te plaatsten of te

zetten; het onderstel van ecu piano {Skr. par-

jangka, rustbed, 6ofa. pk.),

(UI^TLihn\ KN.; .i i°, < i rj n'i i.'n overal ongelijk of

onregelmatig van stand of van wijdte; linksenregts

overhellend. — viiniruiiKn\ afwijkend van het ove-

rige gedeelte, verschillend in stand of wijdte. J.

xpadi\ of xi i.ii\ kn.; : i h'n . of •ii.h\ met de bee-

nen of pooten wijd uiteen staan of gaan staan. —
j

<KncüiiHVi\ of xniii.m met de beenen of pooten

wijd uiteen raken, schrijlings uitglijden.

,ƒ//./ƒ. of iit'iih kn. boog, halve cirkel, eereboog;

halfcirkelvormig hengsel,

boogsgewijze {vrg. iin.ii

van een emmer

D
en xi in ui ). — £ ' *j

hh\ gebogen, met een bogt, krom; een boog of

halven kring vormen, in een halven kring. xiinn

a$LKn\ ijzeren beugel. — Lim,nmini\ iets bui-

gen, gebogen maken, boogsgewijze vormen.

vrMYtaGitoJin en n fi-n it?.ju^\ zie onder rixn-nxi)

CY CY .

<ui mi ti 3ryi\ kn. reglementaire bepaling {voor xi xh
" CY » Cy . ry % CY
cm~nzfiji\ vrg. DmmMj van xnmi\). — firn

Tian^N naar een vaste regel gaan of geschieden,

vast geregeld zijn, regelmatig gaan; daar men op

af kan gaan; zich aan een vaste regel houden.

- cy
«|M?ii£)TO'r)M|\ zonder vaste regel, te hooi en

te gras. J.

(tji^'h ^kn.j $fl(?'>V 2Óo liggen, dat het aan beide ein-

den een rustpunt heeft; zoo uitgestrekt zijn, van de

beenen van iemand, die op een stoel zit, dat de

voeten ergens tegen aan of op rusten. — èiimci

rn kii \ iets zoo leggen of zetten ; iets op iets , als

een treeft, zetten. — %AvunrnKnaaji\ iets om op

die wijze er op te plaatsen; een treeft.

xiili mnim ?\kw. zva. ajianui rn^<una<ta\

a~ a . , ..

xi iti m nihi,i\ zie bij ?i?rn>\\

alitiriiz. KN. plotselinge stilstand van een piasregen

of storm ; fig. plotselinge verstomming, zoodat men

zwijgend blijft stilstaan of zitten te kijken; door

verbazing of andere sterke aa?idoening. xian u

nr>rht verbaasd en verstomd staan te kijken. —
vtncrhis plotseling tot stilstand komen, van een

zware bui; plotseling verstomd blijven staan of zit-

ten te kijkeu.

ii ii kn. ellende, armoede; ellendig, armoedig, arm-

zalig, van iemand die vroeger in gunstigtr om-

standigheden verkeerd heeft; kw. ook zva. wi rn

in {Skr. papa , biecht, boos, gemeen; slechtaard;

slechtheid. Vrg. >n innixin). ,m <
t
j
xixi\ in el-

lende komen, xrm arm ui ui \ ellende lijden. ; j > i i /

i ; i i ii i /.-, n £ni i i\ spr. — ziui\ het ellendig heb-

ben, in een ellendigen toestand verkeereu. — «.?

: i kw. hetzelfde.

tu)ui\ Port. pipa, kn. pijp, tabakspijp.

u u 1. kw. zva. ti uiaoyi\ — 2. KK., Ofl<ciTi<w-&i

(ta.1 ki., wang, koon. — 3. kn. de kant van een

deur of venster. x?i ui rxi ui \ deurpost, ui ui ijkt rui

ui de post of de kant van de deur. — cku\ aan

of bij de post van een deur gaan staan of zich

plaatsen.

hi ii 1. kw. zva. i ixiLiir, — 2. kn., iji a<i(hj>ji\

KL, dij, de dijen. — ^pi^ L kw. zva. ccniixiasr^^

— 2. kn. bij de dijen pakken; en iets voor zich

pakken en nemen; iets wegpakken; tol of markt-

geld heffen of innen; een arme of een ouderloos

kind opnemen (vrg. xrj kii uxf). ww u xji \ mat gezet

worden of geworden, van den koning in het schaak-

spel, fig. van een veldheer in een slag , en van een

speler, die meer dan alles wat hij had, verloren

heeft en niet heen mag gaan vóórdat hij zijn schuld

betaald heeft. — ^i/nxjizihq\ ergens de tollen of

marktgelden heffen. — xi ei xj inning, heffing.



on ui <ri t
rn ui l il (Li z f\

695

<n il/i r> li \ 11 ,ei n ui \ <?##. 3 zie #z; <ri <lj \\

n LizrjiLiz k~ü. niet meer voort willen, omdat liet niet

verder kan, van een trek- of lastdier; geheel ver-

zwakt, door ziekte; uitgewoond, van een huis;

weigerachtig, 01 uizri ui z x.n hui hui ui &n \ spr. —
VÈ(E>ittnajiz\ niet voortwillen, van een trek- of

lastbeest ; weigeren, moeten weigeren, omdat men

niet meer kan of er niet toe besluiten kan, daar

men er bedenking tegen heeft. — uinn(Eizr)uiz\

weigering.

uiui{\ kn. de steel van het hlad van een palm-, pi-

sang- en dergelijken boom, die midden door het

geheele blad doorloopt. vicmzviaJaicmajiin^hzaji

iu {\ twee heele Pisangbladen. — ui ui^untHijis de

kroon van zulk een boom, daar de papahs aan den

zitten.

q o o a- Cl o
uiui^\ K. van unainw kii :ei-^i tisii hijj is kd. (vrg.

o o . o o o 7 o a o ,

Uil Ul{\). OJK (El (Lil _ 1 UI » \ OOk UT (El (1511 t-^1 (LI j\ de

inding, die door de moeder gedragen wierd, toen

zij voor het eerst de maandstonden kreeg, en die

door den zoon als djimat of behoedmiddel tegen on-

heilen gebruikt wordt. — ei Li q\ scherp gereed-

schap, zooals een kapmes, grasmes ofpatjoel, als

het stomp geworden is, met een hamer kloppen en

uitslaan, om het weer scherp te maken (vrg. cli

<ljj\); (volgens G. indrukken, een deuk maken).

<uinui^\ E.X. 1. geklop, gebeuk, geros; iets daar men

mee klopt, beukt of rost; slag, bataille (vrg. lj

{hiinrLLfi en ouini\). — 2. dichtmaat, versmaat of

zangwijze, van de kleine zangwijzen (v?-g. uiidi\ 3.).

— 3. oogwater, oogdruppels (vrg. tui tui asnns 3.).

—

(oji (Lj (lq j \ klopgevecht , hevige bataille. (ei mn crui J»

<uicui$\ slag leveren, oorlog voeren, ui an lj lj ? \

hanen tegen elkander laten kloppen zonder kunst-

sporen. i^ricnizx.j Li j \ een klophaan, een haan

die men zonder kunstsporen laat vechten. — tei

lip\ kloppen, vechten met een strijdknods; iemand

kloppen, hard slaan, rossen, afrossen; een vijand

klop geven. — <ej lj ^un\ iemand iets in het oog

druppelen, of het oog met iets betten.

^i)^,t/^o.; rj.Eirj(Lij\ metaal pletten, dun klop-

pen of hameren; goud door kloppen, onder het

wasschen met zeker preparaat, zuiveren of loute-

ren; iets met een dunne laag goud of zilver beslaan

(ook zva. (En<ui$\ J. Vrg. (ljuj^\).

nmizrituizq\KW. botsing. — afnanaJiznaJiz^ kn. ge-

stuit, in den voortgang of doorgang belet worden

(vrg. Kii uiim i^i/j^)- — ri (Ei z ri ui z ^ <ün » iemand met

iets, zooals het verrigten van een bijzonder werk

of met de zorg er voor , belasten; iemand zoo iets

opdragen (vrg. un(Eiuri?uii\).

uiuihij)\ kn. plaats voor iemand of iets, bv. plaats

of plek voor een huis, post voor een schildwacht

;

bord, blad of schrijfboek, om op of in te schrij-

ven; ook boekdeel (vrg. <tezmjiajnaaji\); en het bord

of deksel van een gebonden boek; en houten plank

(vrg. un on ann). tui mi hi urj \ schaak- of dambord.

ui ui va kii \ bord voor het tjoekispel. ui ui kd urj\

een lei. au nuimui ui hij of cui om ili cui ui ui htji\

een volledige krijgsmagt (eig. een geheel bord stuk-

ken, het volledig aantal verschillende stukken, dat

op een schaakbord uitgezet wordt), kii to ui ui cmn\

een boekdeel zou te klein zijn om het te beschrijven.

(TLiTi Ui ui Hl n\ zie bij irwnw — (EiuiHifi\ zich

plaatsen, posteren, in een positie stellen met eenig

doel; zich posteren om tegenstand te bieden o/zich

te verweren. <m ui aa tj \ zich schikken om te sla-

1
pen, zich te slapen leggen. — mi ui ui hi j\ in het

nauw raken of gebracht (eig. in het schaakspel)

,

en van planken, met planken gemaakt; met plan-

ken vloer of bedekking. — (Ei uiKi<nKii\ iemand

of iets ergens plaatsen, zijn plaats geven; iemand

in een dienst, post of betrekking plaatsen.

uiuihij\k^. iu tijdelijken nood zijn door tijdelijk ge-

brek, van iemand die het ruimer gewoon was (Skr.

x
") o ei cl

papa, zie uiui\). — kii ui uikiki/j\ zva. kusji

nrj ui Ki/i of hn ii mi z ii ui z ui Hin \

mi ii ui z Hin \ zie bij mium unn

\

-O .... o
(LiujrianiHiji of ui lj nnnm hi fi\ zie bij Ljornw

ui ui \ zie bij ui \\

uiui\K3ï. afgestompt, stomp of bot geworden, van de

snee van een snijdend werktuig en van een pen

O
door er lang mee te schrijven (vrg. lïi (Ei ^i kii n en

KiiujiLif); ook in kracht of krachten verminderd,

bv. van een hevigen wind, en van een sterk man

door een ziekte; en stomp, suf. van geest of be-

grip. — (EiiLi\ iets stomp maken; iets in kracht of

hevigheid doen verminderen; iemands drift tot be-

daren brengen; zijn begeerten intoomen; iemand

neerzetten, in een figuurlijken zin.
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qq/ a„ a/ o a/ q„ o/
cuicu\ KW. zva. cui om w — sjioji\ zva. tuionw — ui

q a/ . o a/ . 7

arm ui\ of ui cu\ zie boven.

uiui\ 1. KW. een aanhoudend geraas. G. — 2. kn.,

asn oj) ooiji\ K.I., blanketsel van rijstmeel gemaakt,

zva. cui xj) (Knjt\ en zich blanketten, poepoer ge-

bruiken. cui clji ooi ~jiuo\ zich met poepoer blanket-

ten. — <EAnujnn\ iemand blanketten; ooTc afvallen,

van horens, zooals van herten, als ze daarvoor

nieuwe in de plaats krijgen.

rriuioiui^ KN. den aars of het schaamdeel na een ont-

lasting of waterlozing afwisschen zonder water te

gebruiken; en iets waarmee men dat doet, servetje

(vrg. rna^inuizooin).

/ -, O * o a j, O
on ajiion uiz\ 1 . KW. zva. uini\ en i asn oom of om un

om/j\ — 2. kn. de kolf met het geheele hout, van

een geweer of pistool; ook de hals, het gedeelte

tusschen lemmer en steel, van scherf gereedschap. J'.

(WKVioriM -jizan uii\ poet. zva. oui mi oo lS\ w —
in(&it<n(LM\ met de kolf van een geweer slaan.

uiui'~n\ of (ü)(uini\ zie bij it)T)\ IV.

(nuizin^zooyixESi. uit gebrek aan krachten niet ver-

der voortkunnen, bv. van een lastdier of lastdra-

ger. — in ieji 2 <n mjiz itrnn\ krachteloos of van ver-

moeidheid neêrzijgen of daar liggen.

tui (u^i(Hyt\ poet. zva. uicKioinn(L,iioojj\ bed, ledi-

kant, slaapplaats (van ukeoji).

tui oji (hrnjj\ kn. effen, vlak, gelijk af, vlak af, zoodat

er niets uitsteekt; stomp, zonder punt; afgestompt,

afgevijld, van de tanden; gelijk van hoogte, zoodat

het een niet hoven het ander uitsteekt; gelijkstaan

met iets of iemand anders, bv. in ouderdom of

krachten; een haan met een stornpstaart, zooals

die een hen, zonder pluimveêren. ui ui ooi

in(Bi\ gelijk staan met den rand. aji(ui<nwm(naji\

jou's gelijke, iemand die met jou gelijkstaat, (ojioji

uicKnji\ in den oorlog gelijk staan, met gelijke

krachten strijden. — (eiuiooiji\ iets gelijk zetten,
|

gelijk of vlak afsnijden, afslaan of afhakken; iets

evenaren in hoogte, even hoog zijn met iets anders;

KW. zva. (uiniqajnniqw \ (ti osiuei ajiaoijj\ of en-

kel (Eiuiooyis benaming van het rijstgewas, als

het in de aren geschoten is en zich overal even

hoog vertoont, eeti halve maand verder als on cei

&j).\\ \ ui mi ooi tq \ met de toppen van de boomen

op het erf gelijkstaan, van de zon, omstreeks 8

uur 's ochends en 4> uur namiddags. J. — cm ui

aoj\ iets afstompen; iemand evenaren, bv. in kun-

, o o *

de. — cm (Eji ui aoyp KW. zva. xji umi <? cun nn ^ \ en cui

(El (UI \\

uiui.ioij\K~n. bijéén, alles of allen bij elkander; vol-

ledig (vrg. uimooiji\ ooi ei^jjooiji en irnootmA. ui

cki ti ui ooi rti ri pj\ al geheel in de veeren, van een

jongen vogel. — cei uioom\ bijéén brengen, bijéén

verzamelen; (ook zich allen bijéén verzamelen. J.).

ui ui ooim chy>\ de troepen bijéén brengen; uiui

ooi i^Jdfc^ asnn \ de krijgslieden bijéén verzamelen.

— (ti (ui aon \ iets completeren , volledig maken. —
(si mi kii in ooi \ bijéén doen komen, bijéén roepen,

zich laten bijéén verzamelen. — ojtajiaoiiHias za-

men bijéén zijn, gezamentlijke bijeenkomst; een ge-

zamentlijke bijeenkomst hebben.

on on ... o o
cui üiooi,i\ ceiuiooki\ enz., poet. zva. ui ui ooi n\ ui

O O 7 O O o
(uiihiijj\ enz.; cei ui ooi o\ ook zva. cEiuiomji\ — cei

lm/mn ook alle bijelkander daar ziju, bv. van alle

vruchten van het saizoen.

tui cui ooij\ kn. afgebroken, door daar, waar het vast

zit, vergaan te zijn; en (iauiiasnjj\ ki.) uitvallen,

van de tandjes van een kind; de tandjes wisselen

(vrg. ununzinui-Jiz\ en in cun on cun .n. in) ; afvallen,

van den navelstreng van een jonggeboren kind (vrg.

cui (lj asn/i). ui (ki -J1.CU1 ooiji\ de tanden al gewisseld

hebben, iui oii ui ui oom\ aan het tandewisselen zijn,

van dien ouderdom zijn, dat het de tanden wisselt.

CY
cui cui ooi -m,cui\ afvallen van den navelstreng. — cei

(uiooijj\ los zitten of afbreken, bv. van een paal

doordat die bij den grond vergaan is.

tui ui aoyi. kn. 1. goed in het vleesch, niet vermagerd.

2. zalf, pap of papje van medicinale kruiden of

wortels, zooals op een wond tot genezing ; inzon-

derheid zulk een pap op de fontenel van een klein

kind; zulk een pap op het hoofd hebben (vrg. nriuiz

(ncuizawn); ook een roset of dergelijk versiersel op

een bol deksel, ajianaoi cui\ een pap van uijen; ook

spr. van iemand, die, als een klein kind, nog niet

meegerekend wordt, m m ooi ei ~n(iii \ een pap van

lëmpoejang. axi tq un arm ui ui ooi cei ~ji «mi n cci \ spr.

cun oji $ ceji pi dA aui amji\ nog naar de poepoek riekend,

nog maar een kind (vrg. bij asn cui ru/))-— <&l «-1,^ N iets

besmeren , ergens een pap op leggen.— cei ui ooi in ooi \

iets tot een zalf of pap ergens opleggen o/smeeren.
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rn oji ? ai rut i wnn\ kn. 1. smeersel, pap, zalf, pleister

{vrg. ui-i Kn/j en oiumoiaymhoia). 2. windsel voor

een klein kind, luijer. 3. nog een schepje toe, bij

het verkoopen van pap {a^ah\). — ai ei i ^ oji i kiiji *

iets ergens dik meê besmeren; pappen, zalven, met

pap of zalf behandelen; met kalk dik bepleisteren

{vrg. xriasip); de suiker kleijen, met klei beleggen

of behandelen. — iiEuriuuKn\ mv., een schepje

toegeven , en fig. het tekortkomende van iets aan

vullen. — rn(&i2or}(ui2(Hn(n<Kn\ met iets pappen of

beleggen.

O
tui ri (ui aai \ zie n tui ri mi hoi y,

oji oji aai \kw. stomp, bot. G.

ai ajiri.ui kii\ of oji ai aji aai \ KN . achteloos, onverschil-

lig; achteloosheid, onverschilligheid; achteloos, on-

verschillig zijn, bv. in de dienst, of voor de lief-

kozingen van den man {vrg. oJt((&iaa\ en art oji om \);

ook de culpa lata (schuld wegens verregaande ach-

teloosheid) bij contracten, ao (ut ai (ui tan uiïojt oino(Ho s\

gegeven bevelen niet achten, niet getrouw volvoe-

ren, on n isiii ajinrt oji aai \ zich onverschillig betoo-

nen, doen alsof men iets niet merkt; ook maken,

dat iemand of een beest het niet merkt.

rn ui ti cm aan en ai e.i n cui axui \ zva. rt ui rn cui asnn en

rn ieji rn (ui asnn \

cui mi (mi n\ zie bij cui asn n\

mi (ut asn/i \ kn. versperd, verstopt, afgesloten, digt,

vol, zoodat de doorgang of voortgang belemmerd

of belet vjordt ; geen gevolg hebben, in de steek

blijven, van een zaak {vrg. (utasnjj en (ltiei^i asnn);

ook oji oji asnn of uii rui ui(uiasnj\ naam van het

klankteeken "
. — <ë? mi (isnjj\ iets versperren, digt

maken, digt stoppen, verstoppen, stelpen; maken

dat iets niet verder gaat of loopt; iemand in de

weg staan, de gelegenheid benemen, hem verhinde-

ren iets te doen. ten na.asn -jn art oji tzjiaiaji ^a.\ spr. —

O
doorgang; een pers, persmolen, oliemolen {vrg. aoi

rn (u asnjmji).

(tot (ui tut mi cm n \ versperring ont-
OO o
&iajiasn\ mv.

moeten.

tui tui asnfl\ kn. digt aan elkander, nauw in of op elk-

aar gedrongen , digt aan elkander sluiten of geslo-

ten zijn {vrg. ffo»M<isn^ ajnajiasnjj en oji oji asnn). —
(EJiajiasn^y van weerszijden iets of iemand drukken,

dringen, klemmen, persen, vast geklemd houden.

— aai oji oji aspn\ in de klem raken. — cuiSajiasnn\

het klemmen, enz. — oji oji asn ea n\ een te nauwe
(151 <_/(

uznaji asna\ digt langs de kant of

rand van iets heen, bv. van een pager of weg; een

engte vormen, (ut hnno aji thnn \ digt omzet, bv. met

juwelen. — ceo cui cunn\ iets platknijpen, uitknijpen,

klemmen, persen, pletten; netjes, met de kleêren

netjes om het lijf en met de armen en beeuen ge-

sloten zitten , zooals deftig en fatsoenlijk is.

(Li ut aso/i\ kn. ten einde, ten einde toe, geheel aan

het einde, geheel uit; het laatste, uiterste einde,

uiteinde {vrg. (un tut asnji en aai ei ~ji asnji). oji ui no asn z

(KH(inrLyi\ met het eene einde geheel ten noorden

en met het andere geheel ten zuiden. ajiajiasnaxi(ia\

het einde van den dag. (uoi éi ai no ui ui asiiji\ zijn le-

ven is, of loopt, ten einde. uiajjasncnjivt(Hiizfna<i\

het einde van het bedrijf, de dood. tnajiaaïajiaji\

zva. ui ajiaai^ji k.i w — (EIH'IS
PJ)^

^s geneel tot

het einde toe doen of brengen; iets, zooals de teu-

gels, geheel bij het einde nemen, tut axian <ea oji asnn

of ei hj un ^i axi pj\ den geheelen dag door. ten rut

asn^Axm ei oji oji aan- de geheele nacht door {vrg. on

asn *~>/7)- ^w £/ ^l V «sn z oji asn asn on _b* mi uii aan \ een

geheel j aar door. uu ten u mi xauv (ei aaien oji axin\

over de geheele uitgestrektheid van de moskee uit-

gebreid, van een tapijt. — cut (eioji asnn\ het geheel

tot het einde toe brengen van iets; {ook ten einde

gebracht, gedaan, afgedaan, beslist. G.).

rn (ui ai oji asnji\ KN. 1. eig. zva. ai cei ri oji asn>n\
fig. bv.

ii oji ii oji asn ~oïam ai (ut \ steeds trouw aan het werk

,

er nooit van af. (2. zva. ai aai ai tui asn n\ J.). — 11 ei

ii ui una \ stijf of plat tegen iets aan staan of gaan

staan, liggen of zitten {vrg. (cuuimin (Eia^iasna); bv.

ai El tl (et -n asn ai e tzaatii {of (unai asn n eh a-ni a ); 00

k

vlak aangrenzend, unoïn ri vi r> %ji ?? ,L7 min plat tegen

den wand staan of gaan liggen om uit het gezigt te

kruipen, uit vrees of ontzag. —?? <(ei ai mi asnji\ zva,

o o o o
itEi (ui asii/p — r? (Ei ii oji asnn\ zva. iei ui asnji\

ajtaji(Kajj\'K'W. zva. (Li ooi asn a\ — iei oji (kjiji\ 1. KW. zva.

(Eianoasnji en cei ooi tuiji\ — 2. kn. iets knotten,

fig. in zijn voortgang tegengaan of beletten. — (ut

(eioj1ojiji\ het knotten, enz.; {ook mes of werktuig,

daarmee gesneden wordt. G.) — ajiajiaJi^noKijp

afzetter, van een plant ; en naam van een slinger-

plant en van het blad daarvan; ook geneeskundige

benaming van de plant noa^armnw J.
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uow|\kn. gekneusd, geknakt, gekrookt, zoo door

kneuzing gebroken dat de deelen nog aan elkander

zitten, zooals van arm, been of rib. — (liclickijj\

Jietz. — cel cüi ckijj of geji cm dJi/i\ iets knakken ^ kneu-

zen; ook in een geknakten toestand zijn. cm Aa

iKi^fncmri!tQ\ de ribben gebroken bebben. iaicuicui

ojin\ gekneusd worden, cüm (ui cui aj)n\ een knak krij-

OO /. O O ,

gen. — cei cui (k.0 ^aot K7; \ o/ ,£?
;

i7j <?^j _^ 77 im \ maken

dat iets gekneusd wordt.

(Li tui ckjj]\ 1. kw. zva. iui(uia?nji\ — 2. kn. naam

van een in pisangblad gewikkelde lekkernij, waar-

van verschillende soorten zijn. nnaiizrnrLiz cui cui

(Kijj\ spreekio oordelijke uitdrukking voor in vol-

maakte eenigbeid. — iejiw<mji^ iets, zooals medi-

cijnen, op een steen met een cmcrniM-nn fijn malen,

wrijven of stooten. — tui tui cui -&(mfl\ een vlakke

eenigzins uitgebolde steen, waarop iets fijn gemalen

wordt. — ceji (ui(miji\ iets door er over been te rol-

len of te scbuiven kneuzen, aai cui qui (uiji\ gekneusd

raken door iets dat er overbeen komt of door on-

der of tusscben iets te raken, waardoor bet gekneld

raakt.

cui (Li ij}ji\ KN. het jonge blad aan de kruin van boo-

men zooals de kokos-, pisang- en pinangboom {vrg.

cui(ui?\); bet bovenste einde, de tros, van een ze-

gen of groot vischnet , dat op de schuit vastgehou-

den wordt. mi(Liï(UTn<ui(ui(M(nacm\ spr. — ,£> ui

ojiji\ jong blad krijgen, van een loom zooals de ko-

kosboom; boven in den top van zzdk een boom zit-

ten of er naar toe klimmen {vrg. cei cui kii n)
; fig. op

bet uiterste zijn, bv. urniajivim (of cun^irj^n) cei

cLiM/)\\ ook bet zicb eindelijk maar getroosten, er

in berusten; en de tros van een sleepnet vasthou-

den, trekken of optrekken. — <hoi ui ui mji ^ tot be-

rusting komen, bet zicb maar getroosten. — clicui

1 o
jLUj-K.i^iMTjp satijn (vrg. cüoickiihi

i(uim/j\ 1. kw. zva. ili cfruiLi /j\\ 2. kn. gekort, af-

gepunt, van het haar. 3. zicb bet baar korten of

laten korten (zie fcii <r> np

?

mtiji\ en vrg. cuicui\ bij

(Li). — cei (Li(wij]\ en mv. lenajuruiy het haar, de

knevel of de nagels korten, een tak of de 'takken

van een boom insnoeijen; (Eicuurvn ooktegeniemand

zicb verzetten; een meerdere tegenspreken; tegen

een meerdere zicb doen gelden. — n ioji cui trui n\ bet

slaan met de pooten zonder te pikken, van een

haan; iemands verzet tegen iets door tegenspraak.

— i&i(L'i<ruy)\ iets, zooals een heg, scberen; met

de pooten slaan, van een haan; iemand tegenspre-

ken; iemand zijn fouten onder bet oog brengen.

cucuirLiji\ kn.; ej cum.in\ peuzelen, peuzelend iets

doen, peuzelwerk doen; maïs afpeuzelen, de kor-

rels van de aren losmaken; fig. gunst afpeuzelen,

een weinig gunst verwerven. — cei iuictli\ mv. —
(Li all ,niar^^\ bet gepeuzelde, afgepeuzelde; peuzel-

werk.

>L>j>Lirun\ 1. KW. zva. ,Krj!Ei-^j)rLin\ en cei cui cui na/i\

zva. cunt

en zva. cl

imEi^rixo^ — 2. KN. zva. n cui rim (k.qjj\

a _.

ulv ilim/j\ — ^lH udA x KWm

zva. cci^n^ji(ruin\ (2. kn. naar boven trekken. G.).

rn cuizri cuiicruin\ kn.; on cei i ri ui i ru n\ murw; balf ver-

gaan, bv. van papier dat in het water gelegen

heeft; balf vermolmd; week geworden; ook malscb

geworden, bv. door koken.

li cLi/i\K\v. zva. ui L/Wlëf in
aji(uicmji\ N. , cui \7ukiiji\ k. en KI., bet tegemoet ge-

gaan worden om te ivorden afgehaald; iets , zooals

rijtuig, paard, vaartuig of geleide , dat tegemoet

gezonden wordt om iemand af te balen, bv. cui cui

crnr)<-ncun\ een rijtuig om iemand af te balen (vrg.

£v uihnjj). tli clii mi mi amj\ of enkel cuicucmjix

quitantie. cui cui r\ on i cei \ geneesmiddelen afbalen

,

voor op nieuw zicb verbeffen, van een ziekte na

één of meer dagen geen geneesmiddelen gebruikt

te hebben. — cei cui oma \ èiuuKnji\ iemand tege-

moet gaan om hem af te balen; een bruidegom op

den eersten dag, of de jonggetrouwden op den vijf-

den dag van de bruiloft, tegemoet gaan en afhalen;

een geschenk, zooals bv. een metalen krisscheé of

oorkralben, bij die gelegenheid tegemoet zenden;

ook cêiccikyij) of (&iam hmjj\ kn. een ring om een

piekstok onder het lemmer, cei cui om ~i tq (of cbicui

cmio\), of enkel cei (Li omji\ iemand tegemoet tre-

den of trekken ten strijde. — ahi cui cuiamn\ o<n cüi

ccuy-nn\ iemand op weg tegenkomen of ontmoeten

'na O . v o O
(vrg. wn asn<E/i\ en moi cui ooi tuin). — ceicliotw cei

cu'ihrn\ iets ontmoeten, zooals schatten bij het gra-

ven in den grond, icn cui cui cm cmji\ cnon tui tm ictichriji\

iemand op weg tegenkomen.— cei (uiamooci<ri\ ceic^icirn

»maaji\ iemand tegemoet gaan met eenig doel;

i iemand tegemoet treden om hem tegen te gaan, of
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tegen te houden, ook een gast oin hem te ontvang-

en; iets, zooals een paard, iemand tegemoet zen-

den, of met iets , zooals een rijtuig , hem tegemoet

gaan, om hem af te halen. — ojksi oji cmji\ (ti ki

vihiii\ voorbehoedmiddel om een ziekte tekeer te

gaan; en het geschenk, dat anders MmaJiasnn ge-
|

noemd wordt, wanneer een dochter van een Pa

ngeran met iemand van minderen stand trouwt, al

ook dij een tjoucwiOTW — .7.7 .7.7 m <m i of tl tl

ti T)?.m,?\ en ti v
rn _(

marnapji of tui -t-i vi wn on i> elk-

ander op weg ontmoeten, tui cui om imn\ <wana<n(Hyi\

wat iemand tegemoet gezonden wordt om hem af te

halen; plegtige afhaling of inhaling. fuiouicm-ui oji

m hi i ti vi hcn^Ji vj hni ki ?\ van weerskanten vlak

tegen elkander in komen op weg.— ti ei ti ui m i

ti ki vi unan r plaats van ontmoeting of afhaling;

plaats van zamenkomst voor de bakoels en markt-

waarts gaande dorpsbewoners, waar de waren, i

vóórdat zij op de marlet komen, veelal opgekocht !

worden (vrg. liu ih ti ki j).

ii ti 777i \KX.; BiaMcma\ 1. iets bijeen houden; iets,

zooals loopend water of een paard in zijn loop,

ophouden, inhouden, tegenhouden; de teugels strak

houden. 2. volwassen en weldra geschikt om gebruikt

te worden, zooals van een kip om geslagt te wor-

den. (ti .ti 777 77 wi ?7 K7\ van vruchten die volgroeid

zijn en weldra rijp zullen worden, viki ti 77707 tn\

al huwbaar geworden, van een meisje.

?_ƒ ti 777 r kx. zva. t) 777 mi en ti 777 ,utj^\ bv. stomp,

maar breed, van een lianekam; ook gelijk staan,

niet winnen en niet verliezen (vrg. uKtiKvn en

37 tl>r> tl Z (111 1). El tl.117 \ 1. ZVO. ,E1 tl hll\\

2. zva. tjxsrjKii\). — ei ij 777 77 kii \ de punt van

iets afbreken. — .uutomin afgebrokene ofover-

blijvende eindjes, bv. van een atepdak.

en .tiz 77 .7-)? 777 1\ kx. gelijk om gelijk met een ander

ruilen, zonder dat de één of ander iets toegeeft;

niet winnen of verliezen met verkoopen; tot het

hoogste punt gekomen, zoodat men het niet verder

kan brengen {vrg. titicnifi). — rnt£M<nnjizcimji\

zijn hoogste punt bereikt hebben, niet grooter kun-

nen worden; niet hooger kunnen komen, bv. met

bieden; met iets niet hooger kunnen komen.

1T""?V
tuian\ N , ki (Ei \ k., ki ,ejjj\ kw., gelijk, even, van

dezelfde gedaante, vorm, grootte, gewigt, waarde,

enz.; gelijkelijk, gezamentlijk; mede, gelijk met

een ander of anderen (vrg. tui(si\); ook als rede-

woord voor een predicaat of predicatief attribuut,

om uit te drukken, dat het gelijkelijk en gezament-

lijk van meer dan één genoemd of voor den' geest

staand onderwerp gezegd wordt, en dan geicoon-

lijk enkel door ons meervoud,, soms ook door

beide of alle te vertalen; bv. tv kii iiniwo) ti

ti in 71 isi z is: o isn <r> iti Kyi\ ik en jij zijn beide echte

Javanen, ti la.tii 777 \ om 't even, geheel om 't even.

.ti 10 tri aniKn 17 ni 2 \ even gelijk ais. tuia3ioji(ui»n\

op denzelfden dag. ajicunojim(ui<nji\ op hetzelfde

oogenblik, in één oogenblik. ti in o^ke.i >ri kim\ ter-

stond op het oogenblik. ti mtni ei 7tK terstond

daarna. ajiasnnajiz\ een medemensch. tti in is tui \

mede-Javaan, timin K}iipi\ mede aanwezig, vitvz

ni ti m 7.77 tn ii ki kii iinizri kii z 71 ui v niet gelijk van

aanwezigheid met jou, niet in jou tegenwoordig-

heid. t.nt 77 ki ii tn 1.1: ~ 11 77 hm tui in (tv cm <n 17 ki _ïa\

(in den Oosthoek ook wel vn^nnoji ^jtvmcusis) die

(of dat) allen evenzeer vervaard maakt, iti m ti \

getakt, tun vi ieji zacncui (un asn oo» 00? n is je moeder wel?
'co Cl <-JI-

(eig. mede wel? d. i. wel gelijk ik ben?). En zoo

vraagt men aan één persoon: v hii z ri rsi tim ki rti

Biasnji (of ki ii mi hi 77 <un\) ben je welvarend! tui

in 11 tKnKi\ ki (Ei 77 (ui ii ki \ gelijk, gelijkelijk, de

één gelijk de ander; ook >L7 in 77 ki tikt \ zva. ti

17 tl 77 K7 Of 77 077 77 K7 lil 77 IC1 71 K7\ (waai'SChijillijk

verkorting van ojïi tui (tv in \ Ml. apa ada, dat in

denzelfden zin gebruikt wordt). — .ti.tiin\ kiki

ibi\ iemands gelijke, evenmensch, het evenbeeld

van iets. .ti tun tn ei hiKi\ ziju evenmensch. (ti

xjiimiKiKn in hii Eiirn\ het evenbeeld van de echo.

10 Tl? ,t_; in 7i ki (ki ki Ei ki ii Kin) en al wat daar-

aan gelijk is , en alle (of al het) dergelijke. — (ti

m tun & ki kii 77 kii tv tn tn i 77 7,17 077 17.7 ~77 nn .kv

rrimitv kj ikii\ verwoesten beide gelijkelijk het

lichaam, de arak (doet het) spoediger dan de opi-

o . / Cl
um. .7^7 in (ti (in cun kj (ei ki /1 (tv nj tv ki (ei ~.n kv r> ici z

111 77 .hi 77 isi \ zijn het gelijkelijk dranken, van de
uu

rijnwijn houd ik het meest (van alle dranken houd

ik het meest van rinschewijn). En zoo ook enkel cui

m.tiin\ staat het gelijk, het één met het andere

vergeleken ; . . . . rittvzni ti in (ut in \ niet gelijk

,
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van hetgeen tegen elkander gewogen of met elk-

ander vergeleken wordt; het is {of staat) niet

gelijk voor beiden of allen, oji oji aai mi aai (B/iasn <b/i

asn$\ al je medeschepselen (medemenschen). —
Iji^kij)\ (cm(BJi\ iets gelijk maken als iets anders,

bv. als het model; iemand of iets gelijk stellen of

behandelen met een ander; iets of iemand gelijken;

gelijk zijn; iets vergelijken met iets anders, ibicui

nycui\ voor het uiterlijk gelijk zijn met iemand of

iets anders, er voor het uiterlijk op gelijken. —
(&itEJia*n\ (cm chojj ibi \ iets, zooals het zegel van een

ander, namaken; evenaren.— (Bnaa)(Hi\ <cm ri cbji afi\

iemand of iets evenaren; met iets of iemand gelijk

staan; aan iets gelijk beantwoorden. — ibi tm (kii ~m

nqtrn\ cm ri asi un -mam asiji\ iemand of iets gelijk

stellen of achten , als gelijk beschouwen , met een

ander.

cwrj(i^d\KN.; <rui ojui cwn aaiz \ het fokje, kleinere voor-

zeil. Of een pentjalang of ander groot vaartuig. J.

vi(uizaai\ kn. losse, niet gezette, edelgesteenten (Ta-

rail. hetz. pk.). — <ri(Bmaai\ losse juwelen op een

plaatje van zwart was vastzetten, zooals de juwe-

liers doen.

(uiajinn \KW. zva. cm trui w — arn oji aj) no \ KL, zie bij

(cra^iw — (unKiiiJ)'-r)\ poet. hetzelfde.

oji aai nn (hij \ zie bij (toiiunw

o
ïdï(hrnjj\ (B/i aai (Krui en ajiaainfn anji\ zie bij (Ui (ui

O O O o . ... O
(uiaaiwiin\ (BiiaJitK-nji en (Biaaia<n\ zie bij oji nrt (uyiji\

oo oo oo o oo
oji aai urn a\ (Bii aai (KTifi \ (bi(U)(kti\ en tui (ui (mi (hiji\ zie

T
.. o

bij (uini(hrnn\

M(W)M)^\RN. 1. ZVa. (Cl 2. de welriekende

bloem van de ajicmi cm ^m^n\ (den Pandanus mo-

schatus), ook ivel van een jonge djagoeng-aar ge-

bruikt. — 3. aj7(BJiasn~j}(Ld)(K-nji\ naam van een soort

heel kleine, lichtgele stinkende mieren, die op zoet

azen. •— 4. naam van een gebak van rijstmeel en

bruine suiker in tuncuiq gewikkeld. — 5. naam van

zeker fatsoen van krissen. — (Uiaaiaai ^khioji osiiji\

benaming van een wijze van staatsiekleeding van

üen Vorst of een prins , waarbij de dodot aan de

regier-zijde tot iets boven de knie hangt , meerplooi-

jen of vouwen heeft en van achteren op den grond

ftsttflN kn. vast, niet los zamenhangend, vast in-

eengedrukt, ineengeknepen, vast gestampt, enz. —
(BJicuh asnji\ hetz., en iets vast ineendrukken , trap-

pen, stampen. (cyibji ^ (bji aai asnn\ vaste grond, daar

men niet inzakt. — ibji aai asn ai aai \ iets vast of vas-

ter, meer compact maken of doen worden, bv. den

grond door er veel op te loopen.

(ui/uiasn/i\ kn. mist, dikke nevel (vrg. cun (bji ^i arn ~m

ibji —i thrnjj en tun (bjioo -~m <ba cmjj) (UT) (TUI (Cl (HI~JKl

asiin\ door een dikken nevel bedekt, beneveld.— ibji

(wiasnji\ gelijk een mist, zoo duister; van de oogen,

als een wolk of nevel er vóór hebben; ook zeer

snel uit al zijn magt, vliegend loopen, zoodat het,

zooals wij zeggen, iemand groen en blauw voor de

oogen wordt.

ajiri(i(n(isnjj\
A
K^. een jong, nog niet geheel volwassen,

rund (vrg. cm maxi .Ma). oji (u (u (u asii ^i on aj) asnj)\

drie koeijen en een jong (of kalf).

(ui<ïi(wiz(cnj)\ kn. gebroken en breken, van een touw,

koord, band, snoer, hoepel om een vat, cingel van

een paard, enz.; fig. afgebroken, afbreken, van iets

dat in de lengte of in de tijd voortgaat ; af, afge-

daan, van een zaak (vrg. oji ai op z asnji\ kti arn asryi\

o o , o
ajicmasnji en ajinricmz asiijj). ai a/mm (Uiairuiz (cnj^\

onafgebroken; en niet af, onafgedaan. — ibji waait

asiiji\ iets breken, afbreken; er een eind aan ma-

ken, voor goed mee uitscheiden, iets staken; iets

couperen. — , en een zaak beëin-(Bi ai aai z asii \ mv.,

digen, afdoen, beslissen, om (uiwaoizasti(K)aK\ spr.

— (uiriaaizasrtiHT/is afgebroken stuk (touw, bv.); af-

geklopt, van een haan, kwartel of krekel, die ge-

vochten heeft, (ui m rui z asn ^ji ai aai za^nanjix af te bre-

ken, er een eind aan te maken, bv. (unrjfcurui
O

O o
asn/>\ hetbre-

o o o
ken , enz. oji (Ba ai aai z asn mrn

binnen de amarriw

\ kosten voor het zitten

O

rnajirnaaiasnji\ KN. een kerf in het bovenste ooglid,

zooals het lidteeken van een pok daarop.

&/ïfcO)«sn\KN., (uia.j)fn(cnz(Kyi\KT)., een kar met een in

banden van bamboe draaijende as en waarvan de

twee wielen schijven zijn (vrg. oman asn \ en riiamz

ccncmji)', in den ouden tijd ook een groote koets-

kar van den Vorst, die door een groote menigte

buffels getrokken wierd.

(uia^oji^s kn. steengrond; harde steenachtige grond

van verschillende kleuren, zooals zand- of tufsteen,
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en alles wat geen vast rotsgesteente is (vrg. umi

a^iji). iua^HJ)nrt\ scherpe, puntige rotsgrond. —
(ui?iJi(iJij=9.(hnj]\ steenachtige grond.

uiiiji(kji/i\ kn. scherp, bijtend van smaak, heet op de

tong, zooals Spaansche peper en gember; een scher-

pe, bijtende, vinnige pijn, bv. in den arm {vrg.

ü^i^ *i^3^f^ en «y P
(E1UJ) (UI/)).

ui mi ui ui (hijj of un mi ui ui an/i kn. een groote oude

schildpad.

ui rn dj) z trviMS.'W. zva. dr)(un\ en to ni /hu tui a-n/j^

uitn(iJ)Z(nj)\ of uiridJiz tliij^ KW. zva. nr>cmzum\ en

rjunz uicm/i\ (Skr. do la, schommel, schomme-

ling. PK.).

o
tui (W), tui, un,

~~~

ine. soort vanui(r)(ujizv)dAJiz\ kn. naam van een

rnji\ zie bij (loidjinrn/j^

pompoen. J.

(UI (IJ) ihVI ,K7Jl\ Zie (IJ) (LU \\

O O O a a as
ui (iJ) (Eijj\ KW. (KïTwn (kjiji\ uiasn\ (Eiun\ en qjkhiw

(van (UKEJi/i of un&j) (ejiji\ dus koud, om koud,

o aS
\ 0TI (UI) (Hl \

niiunw — ui (ij) <ti (hn n\ Kawische benaming van het

worden). — (ei (ij> uiji\ zva.

U
leesteeken Paten.

O a O
(ui(W)(Ei\ en (uidj)(ui\ zie ununtEiw

(uidj}\ KN. licht, niet donker of duister; helder, van

licht of lucht; klaar, duidelijk, als de dag; open,

niet door schaduw verdonkerd ; schoon, opgeruimd,

gezuiverd, van ruigte, onkruid, wilde dieren en

roovers of slecht volle; en zoo ook veilig, van een

weg of woonplaats (vrg. un^h\); ook naam van

een gewest en hoofdplaats op de westkust van Su-

matra. tui

i

ji ui ui r) ui n ui \ het licht van de zon,

zonlicht, ui dj) uïui ei (tli cm n ^ het licht van de
CQ ïïf

maan. ui(ij)(h.i(Mi\i<t. , m an ui ulo ihiji\ k., ukijiukei

(rvKHiji\~K$., maanlicht. ui(iJiuri,rLi(Kiji\ lichtemaan;

ook benaming van een pajoeng van boven en om

den rand verguld, in het midden wit, van een

Pangeran-sentana. uiij)Utiui\ het licht van de

lucht, het daglicht, uin-i? ui(ij)unun\ het daglicht

zien, ter wereld komen, un cm m ui ui &ji \ ophelde-

ren . un cm ri tui ui a.j) ui tui cmnr>\ de veiligheid van

het land bewerken, (tlkuui (of uimtLfnji) ui&ji^ een

open brief, geleibillet, pas. rui(LV)ui(ij)(uri(nji(hnfj\

reispas. (rui tl) uiuuui ukij)\ open magtbrief. uiuh

a„ o o/ . .. a„ . o v. il,
iunui(Eiun\ (ui (iJ) un ui cm (rui^ KI.) nelaer van

geest, ui (ij) run un <ri ihj\ opgeruimd van hart, van

o O

kommer en zorg bevrijd. — ui mij)\ bet daglicht.

un (m un ui ui un \ in het volle licht. — iekiji^ in

de spreekt, zva. (Eiuimn\ zie bij njiun\ (Volgens

J. is de grondvorm ukiji\). — ui dj) ui \ lichten,

schijnen , beschijnen , verlichten , verhelderen. — (ei

(ui (ui
tj
dm \ iets licht, helder, duidelijk maken, op-

helderen, verhelderen, verduidelijken; een weg of

land veilig maken, (Eiuh ui on (hti un iim (of un

uh \ ) het hart van iemand (of donkere harten) ver-

lichten, door het van zorg en kommer te bevrijden.

ui(ij)\ kn. een zijgeweer, zwaard, sabel, houwer (vrg.

uu~n\ (n^rn ui \ en ui un unjj dat een wat sierlijker

uitdrukking is), en ouiij) chi (ej ui kji\ spr. — ui(lji\

sabelen, met een sabel houwen, met een zwaard

slaan; ook gelijk een sabel zoo krom, van kromme

beenen, zooals door Engelsche ziekte, ajinj) ui uiajiy

(Ë>i(U)ui\ mv.,

met een sabel hakken. — ui(êiclj)\ het slaan met

een sabel, enz. — oji&ji ui(hi/i\ met den sabel te-

gen elkander vechten, duelleren, ui aji ui oa/i of ui

ah ui (ij) ui tn-in- een nagemaakte sabel , kin dersabel tje.

ui(ij)^K~N. in de volkstaal zva. ojiojiw —• uklj) ui(hi/}\

OCP>
ZVa. ffs.?<lJ) UI !Hl/j^

O
oi ui t aj) \ KT$

.
; ui ui on (ei^iz(iji\ een soort van mangga.

uitij) uiunn\ /EKiJ) uiunn\ uiiJ) ui asnihrn (Hin\

kd., of wel meer sierlijk dan (u) ui\ Si (ui\ enz.,

ne bij nnuiw

\ 7i uu ?m ui

O
uide?\ kw. zva. nri (ei z i(hi\ en ahtHmuij

as: (of tntunznr>uia&: ui(t£Z\) N. , rj un z un (hi ~ji uk (of

uitiKuidg:\) K. , het lijkt er niet naar, het is er

ver van af. (tn.^h (of onajirnni) ui ik (of ukikui

<ïüc\) het lijkt er nog niet naar, nog op verre na

niet. ^MTifl ui ui as: ma^am ei ^ mïun rui un \ lang

vóórdat hem het ongeluk overkwam.

ukik\ (eiok^ en (Eiiori ci£z z run ~m nn icn \ zie bij en onder

un okw

uids:\KN: naam van een wilden boom, een soort van

pinangboom , of daarop gelijkend. — (euik\ iemand

of iets (één uit meer) uitkiezen, uitkippen; iemand

afzonderlijk bij zich roepen of laten roepen; afzon-

derlijk of op zich zelf staan ; onmiddellijk onder de

bevelen van den Vorst, Kroonprins, Rijksbestierder

of andere hofgroote staan (van unn^\ vrg. ui(m\

en als pass. vindt men ook wel (Hnu>i(is:\ en (icunn

u?y Vrg. ook (EUi^cmj)\ (eiiui^\ (ekki q\ en (Skksi^).
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uiok\

/numnna^uun-^iaK (of ia un ik \ ) ik maak geen on-

derscheid tusschen je beiden, het geldt heide gelijk.

o o a o o o o o a o O 7
ui ok ui 'M crui <> \ en (Bi ik ui ui tui j rmrcm iisn/i\ bena-

ming van twee corpsen pradjoerits van den Vorst.

— ui ai ok om ~mai,un\ aan iemand boven anderen

de voorkeur geven; iemand onder zijn, of iemands,

onmiddellijke bevelen stellen.

uiok\ KN. (uj(t^ij\ ook wel m anp kw.) hulde, ver-

eering, aanbidding (Skr. poédjd); ook uiok\ of

aji(Ujae:\ iets dat aangebeden wordt, aangebedene,

bv. rjui2(vi7iaxi2(ui^ji,i.i ok\\ — ceiïk\ iemand of

iets aanbidden, goddelijke eer bewijzen; ook zva.-

ccmtui\ door bidden scheppen of voortbrengen, run

(& r) a^i trvi x/iï(Kii (ia (Li (in ~jiok\ hout en steen aanbad

men. <&ia&:(iji(&i(ui\ de goden aanroepen, bidden.

uiok tui ojiasn\ de goden om de dood bidden, ieiok

ceiik\ hoog en goddelijk vereeren. aziuioKx aan-

bidden, de goden aanbidden. — ui ei ik \ het aan-

bidden. 0^:1771? oji ui ik \ bidjapon, zooals de pries-

ters dragen. — ui as; tuin of ui ui ok anji\ voorwerp

van hooge vereering of aanbidding; aangebedene.

—

cu uias; ihtj\ plaats van aanbidding, bedehuis, ka-

pel. Zoo ook (K.) aniaji ui ik chiji\

(Wii^\KN. lof, en biddende wensch, bede, gebed, voor-

al voor een ander (waarsch. van as;\ waarvan ook

ajnas;\). ui okoji 010x12071 \ goede wenschen en heil-

beden. a~i ri (un > (un {of oji wn ip $ ojn) auias; uu axi

rn un ajnarn ui s~-i rui > \ alle lof zij God ! aui ui ok tun

otiotiibkhix loven en prijzen. — !Eiik\ loven, bid-

den; biddend wenschen. (Bias; aun ariocriasn ten (ht&a.

07-j<\ bidden en Gods naam aanroepen. — (EinriaK

om ~m'n(H7i\ of eiiei iiiK(un~.ii n hn\ voor iemand

bidden, iemand toebidden, biddend iets toewenschen.

(EiuirnaKun ^ii-namunaun biddend kwaad toewen-

schen aan iemand, /tem verwensenen. — ukeiok\

lof; het biddend wenschen, bede. oji cei ik un <ei cm

ui ani ai om 2 iiaui? run cnirn ui \ vurig bid ik, dat je

slagen moogt.

O O O o O O Oojiok^\ uiok^\ uiok^utis ui ok ^ a.auun a-n a en ojiok^

MmfR., zie ajiasnw

(ui (ik ^\ plat woord voor (KniÈji\ of asiasnSiq\ (vrg.

(UI (KI) ?\).

aji(iK(mji\ zie bij (tao^-w

o o
.
(ui as: on \ KW. zva. ui asn ui ui tuin (vrg. uiok(ui\).

oji (ik \ 1. Ar. j^*3 , phadjr, KN. zva. o-nmf —

2. (uidK\ zie bij ik w \njiun (of (Uiom?) ojiok\

de tijd van het aanbreken van den dag, wanneer het

morgengebed verrigt wordt. ik (ik tim 2 \ de na-

nacht, van ongeveer van drie tot vier uur. oji as:

ii aai r> ,ip una of oji uk r> op tuil n het uur daarna. —
X Sa / ^

. ,.. S
(eiok\ ceiik^i\ en ei (ik ti 77 run \ zie bij OKW

o CY
oji uk \ kn. 1. iets alleen doen zonder aan iets anders

te denken, bv. ui ik tTm rj ni asnm ni uw rn ajn \ maar

niets anders doen dan amfioen schuiven en slapen.

— 2. naam van een hars, dat bij het solderen van

goud en dergelijke gebruikt wordt , 'misschien bo-

rax (vrg. (UutKYiaruijix). — 3. hamerslag, schilfertjes

van ijzer. — 4. naam van een soort kleine sprink-

hanen {volgens G. kapelletjes), meestal aan de sui-

kerrielbladen te vinden, en die tot medicijn tegen

de spruw bij kleine kinders gebruikt worden. — ui

iKni\ bij het solderen ojiïk gebruiken.

o cv aa/ a a/ . , .. o cV
ojiik\ uiok\ en ajioK'-n!Hi/j\ zte bij utiokw

rtiaji2iK\ en ri(Ei2iK\ zie bij ojijikw

rn o,i2r)aK2(un/j\K^i. hoek, buiten- of binnenhoek , zoo-

als van een tafel, huis, kamer, of lade; ook uit-

stek; en punt van een kleed (vrg. oji nri oxi 2 (uyi en

rn oji 2 rii7in2 ruin), rn oji 2 ai ik 2 (hrnari arn rn ah \ kanteel.

— rn.Ei2*i(iK2aariji\ een hoek vormen; in een hoek,

bv. zitten; uitsteken, uitmunten; uitstekend. —
ai (Ei 2 nn ik 2 un \ ergens een hoek aan maken; de hoe-

ken van een sawahveld, daar men met den ploeg

niet bij kan, met een patjoel omspitten (vrg. (siap

i\i\). — ii ui 2 riiK2!uri (mi \ aan de hoeken; en zva.

ai ui 2 ai ik 2 unji\

n
hoek.

O
ui (Lk (un ^i(hiji\ zie bij iKiuii^iw

ui ok uii
ij
tui n\ KW. zva. (HioxiJiunfnarnw

ui iKaxij^Kïi. ; !Eiikici/i\ iets snijden, knippen, zagen

of behakken, om er een bepaalde vorm aan te ge-

ven , zooals bv. een kleermaker van een stuk laken

de mouwen knipt.

cuiiK asn 11 \ KN. 1. zva. rn ui 77 ok asn ti\ — &. uiiKOsnu

KN., ui isitamji\ KI., de manipulatie van met duim

en vinger, of met de volle hand, zacht te drukken

en te knijpen, namelijk de matte leden van ver-

moeiden tot opwekking, of de slapen van het hoof

d

tegen hoofdpijn: het pidjëtten, als kostwinning , en

zich laten pidjëtten. — ui (Lk asn n\ l. iets drukken-

de knijpen . 2 . <eh as: asnn

\

KN. , ei unun.p KI., iets,

zooals een dij of arm, tot herstelling zacht druk-
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t&iae:asn«n<n<Kr\ hem een hand-

j i o O o O O o o
druk geven. — j.us tin en iEiastiafn\ mv. — xi

ken , als enkelvoi

dra

O
<

Rictm)\ indruksel /«<?£ cfe ^ar»^ o/ vingers ergens

in gemaakt; en een andere benaming van de rü

tj oji r) as asn ,p KN. het drukkend knijpen tusschen of

met de vingers of met de volle hand , of ook tus-

schen de handen. — 77 Eirj l~ mn i\ iets, zooals de

hand van iemand , drukken; iets knijpende druk-

ken, toe- of opendrukken (vrg. .Fjiicun).

o o
i-i l-s en kw. zva. ili iuw

. 7 .. o
(ut l< nrj asn (hi n\ zie bij L*:(isn\\

i-U-vuiMiN zie bij H7ia^asnn\

(lilkuij\ in tiK)!.;~)i>u;i))M)N zie onder tmae:

m uk (l,i asii fi\ en &ia£?(uiasria\ zie onder xv ikw?5: xi asn a \ en e 7 ?:~ l i ini 9

>

o<w »_< 777 ,i\ e-j ec 777 \ f j i/x rn n \<n \ li üz 777 ttn j en (Li

&(L<rm (K)/)\ zie onder lhl-^iiij\

1 1 ifc 177 r kx. ; e j ik 777 »> uitkippen , uitkiezen ; iemand

uitkiezen en heschikken tot een bijzonder werk (vrg.

o a o .

(L1X<\ l£»l«fC\).

hji .x< cm ihi p zie bij «r<m\\

fc/M.<\ 1. kw. 3»ö. t??c7\ ^« njiom of ajtcrrnmjt\\ —
2. kn., vui<n(umaJin\ kd., «tfö7>2 iw* ^é'yz distrikt

,

waarvan Soerakarta de hoofdplaats is, vroeger

een rijkszetel. — c?.?Jc\ kw. zva. Eiih\ en vi nnw

— kx. iets draperen, met draperie versieren; een

bed opmaken (vrg. tm,isn\). iLihirj m li m ik iaak\

met behangsel en draperieën. &iaka/iojnuin'-)tmn\

zie bij .ti.w;n\ — .uKUiMi o/ li xi x^ ri hi j-

gedrapeerd; het gedrapeerde, tot een slaapvertrek

met behangsels gedrapeerd; het bruidsvertrek; ook

het staatsiebed in een Javaansch huis, zva. iixm?

in «TM ?<cï;w7
/
9\ £« het Padjangsche, de Padjangsche

landen; als ook dienstreis naar het Padjangsche

(of Sokawatische).

mk\l, zie ,uiv (onder xnx^.\) xkivj\ en ixixijw

(?) G) •
7

..

dichter, een geletterde en geschiedkundige aan het

hof, die het ambt van Rijksgeschiedschrijver be-

kleedt, ut makz omnmni a_mm \ naam van een goed,

teeken in het haar van paarden. — 7,77 lj t£ 777

(M/j\ taal- en dichtkunde.

o^fl> K"W. zva. il)7l)\ (icaarsch. verk. van ijixi xi i\).

(li lu \Ky. verkorting in de spreektaal voor 9jn<uiaMi\

in denzin van ri mi i rj ili hii i en x~i xi rj xm^Jijj \

ZOO Dl 7,77 LI VU" U hll _7 lll\ ell 7.77 77_7 7_7?~U\\ (vrg

.

LI 77 in? tJljl).

li lij- 1. x., 7_jl<\k., gewild worden, een kooper of

liefhebber vinden, verkocht kunnen worden, van

een koopxeaar , ook wel fig.; geld kunnen opbreng-

en, kunnen gelden; gewild, gangbaar, van een

munt (vrg. lv lil I. ). — 2. kw. zva. hii,ih.\ en

a
X1XKLL1 ZVa. LJ VI LT1 lil (hO ,1 \ {L1LLlllKJfLinn\

hoeveel heeft het kunnen opbrengen? — ei,lij \

x., ei i:^ K., een dak maken of vermaken, vernieu-

wen; een huis dekken; poet. overschaduwen, be-

o (?) o
schermen. — e)7jiu>ki\ kx., e?l-\C7\ kd., iets

van een dak voorzien, ergens een dak op maken;

iets onder dak brengen. — cei 1112 KYl ^11 77 IOÏV 1.

7 ,7.17? 7^7 ;\ 1. X., 7_? ïk LT1 >.7 1N K. , Wat

O .

(VllK^
o .

j7_<\ iemand van iets afhouden (vrg. bij

hsil^\). (in ?_7 l<7] Lm rj iLi?rjxv,zi rn j^,7\ van het

eten afgehouden worden.

(Lirixki ir» \kx. geleerde, taalgeleerde en dichter (vrg.

rJivtakicms en o tttinn Vroeger had de Torsteen

0*. ")

aantal poedjangga s in zijn dienst , met een titn

!hi li nokt 777 aan het hoofd), xj tk am<h± \jix*:\ hof-

X., ei lVo 7,7) hi i\ k., maken dat een waar aan den

man komt; iets van de hand zetten, te gelde ma-

(?) O
ken. 2. ei ij Lii? hu ~nii hii kx., ei i^~ m hu in

j
kd.,

iets tot dak van een gebouw gebruiken of doen die-

nen. .7.7 77,7.17? 7,7 ;\ 1. X

iets heeft kunnen gelden of opbrengen; geld dat

men heeft kunnen maken; geld maken door verkoo-

pen; iets te gelde maken; (ook een gangbare munt.

G.). 2. ,t_?77 ?-u?m ?\ kx., :u6-\kd., dak; kap van

een wagen of kar.

Ll 77 IM2\ Zie Lil 77 IU?>\

(uir)Lii\ zie bij hii(in\ I.

OjI 7^KW. ZVa. (Ll.ElhllJ\ (KI EJ 1\ (Lil ,£?~7.?\ /L77*wJ'Tj\

^?Z 77 77 7) ,7_7 ? b77 7 7^7 (El --J U KX. 27£ bOVeil.

n«j»M»\EN. e^M uitroep om een plotselinge bevangen-

heid o/ schokkende aandoening uit te drukken,

waardoor men zijn krachten verliest; bv. ijïujriiz

1 o O ,

7,7) 77 777 Ü77 7N 11 L.1 1 ? > ÏS1 Z.1 \ 77 7_ 7 7 ? .^7^ E 7 ,^ (fcT^.

"i
" ?

cl/'
V ?

' yjl
2
^VPJI

2^ een Plotselino gevoel

van zwakheid en onmagt door een schokkende aan-

doening; zulk een gevoel hebben.

(Li xuj\ kx. uitgeput, zooals van vermoeidheid, zoo-

dat iemand de krachten begeven; uitgeput, van
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(UI ULI !Knjj\

een zielee , wien de krachten begeven (vrg. ojioaji ^\).

auimtuioAn^ verval van krachten, onun2 -n iui? un

rti cm z tn ru orn (eji tui ami $ \ ik ben met zoeken van land

uitgeput, Tcan er nergens vinden.

. O o
(ui ajvj ^\K. , zie cm (Ei(Kiin\ \ turn euui -ji,iui ?\ KN. naam

van een klein soort van eenigzins peervormige ko-

kosnoot en van den loom, die ze draagt, die veel

kleiner is dan een gewone kokosloom en fijner van

Had. — ui aiuiy (un ikiij\ zie lij .un&iuipw

on tui

z

om<>\ KN. kleine voetzoeker (vrg. (EicnTJizaoji).

(uin,yin of (Cv ojj/jtm^K^. beschot van een dak, zoo-

dat men geen dakribben ofpannen kan zien ; {pok

plafond van hout tegen de balken van een zolder. J.)

Ti tui (tui (hf> n\ verkorting van (ui on (ei ^i uli o<i n in de

famieljare spreektaal.

(Tl (UI Z (LLI (Hl Ij of (UI tl (Cl 2 ,11) (HIJj \ KN. ZVCt,. '^1,^0, of

7
o /

armw ook zva. tui asn>.un;w
O

zva. ejiosi

ri (ei 2 (lli ckiji en

(Ti (UI 2 ULI (Kljj\ hetZ. G. (n (EM-OM (K1\

/ a / o
<xsnm\ en ikj. xstjm w

(uiiLWMrarijix zie (Uiiuri )*aMi[i\

mi (lli (ha 7uijj\ zie bij (un iki oruyp

o O o O .o
(UI (LUI (Hl (HIJ) \ (UI LUI (KI (Hl II \ Zie (UI (LUIH \\

(ui/i\ kn. zva. (Kii (uip als klanknabootsend woord.

t , s / o / o s
Ook dj n ui i\ zva. uii (lj ikti ui ,i\\

rn(wrjuLiz\ kn. 1. krom van de beenen, met buiten-

waarts staande knieën, zooals een varensgezel op

een schommelend schip loopt {vrg. ?? (ui(nurnz\).

2. TP. zva. on cm 2 -ncm 1 \

o a o O _ o
oji uum\KN.; (Ei muim \ kn. ; (Enajui.tn ihij\KD. , zva. aci

(ci\ er op nahouden, zooals ganzen of bedienden

;

en mainteneren, zooals een kind, vrouw of bijzit.

X o X j. o / o / o /
(uj,rtyi\ (u(tiitrt\ of ajiiun«yi\ (Ei,uuiyi\ ieiuuu^kii

o / o s o y
01 h~>i \ (ei lu ua;hi,i\ (ui (Ei tuui u~i\ (u> (Ei xx.i xy) (Hiji en

mi (ei uu lh ki (hi /i\ zie bij ^1,^],^

(uiijiKiip 1. een klanknabootsend woord voor een ge-

klets , zooals wanneer men een net in het vjater

werpt (vrg. <u)fj(K7i/i). 2. poet. verk. van ojioaji (Knjiy

tui n (min of cui(LHJiiKnji\KN. gepiep van een kuiken (vrg.

o o 00.
mi mui unji en (kiklli(kii[i).

(u)fi(Kinj\ kn. klanknabootsend woord voor een geklets

of geklots van water (vrg. (fai cu) (1001,1 en ooi (uj 1

tun/i); volgens G. ook verk. van cm (ui i,kii 1).

(ui oajiooi n\ (Ei(uui!Kiijj\ zie bij (ui(uuicm/i\

(ui (Lii (Krui

\

kt*, zich vanéén scheiden, en zoo een ope-

ning of doorgang maken ; vanéén wijken. — (ejioaji

^7)yi\ iets vanéén scheiden, zooals de rijpe rijst op

het veld door er doorheen te loopen en de halmen

regts en links met de handen vanéén te leggen,

om zoo het aandeel van den loerah en van den be-

bouwer aan te wijzen; ergens een scheiding inma-

ken, zooals in het haar; zich een weg banen door

een menigte (vrg. bij ui uuom/j).

(ui (tii (Kii ,i\ kn.; (ei,iu (kii i\ iets, zooals mandewerk
,

met de hand indrukken of deuken. J. (vrg. ri tui

onuuzooui\ Hen ander zie beneden.).

(uiiLLionyi\KN. kuiken, kieken, van een duif (vrg./Kn

(lli Kii fi en (uiri!Kii[i).

oi ui nuu2K-nji\ kn. deuk, gedeukt, een deuk hebben,

zwaarder dan <n oji in oji z (kkij (vrg. ui iu .kii/i); ook

wrak , wrak staan , niet stevig meer staan . — on ei

ai(uuiz(Knn\ deuken.

cnruiz 71 lui z .kiijj of (üirixjiznn oju z (kh/i\ kn. spot , spot-

ternij. — ri (Ei z 7i (lui z (Kii /i\ met iets spotten. —
on (ei z on (lli z (Kii \ iemand bespotten, bespottelijk ma-

ken; met iemand spotten, den spot drijven; iemand

honen, aan bespotting blootstellen, axi or, mi z on ai <z

'UiL-cni^ bespot worden om bangigheid. — ontuiz

on uu 2 (Kn on n\ gespot; elkander bespotten; tot spot;

spotnaam. rui 71 mi z ri (lu z (Kn (Hyi\ voorwerp van be-

spotting.

rui (Lil (ia (Hi n\ zie bij ïuliww

mi (lui (inn \ of (uirianmaxïmy KI. van *-7,<Mp II. (Skr.

p aj o dar a, de borsten van een vrouw. Vrg. tui

s j O o
(fji (tui (Ki

,] \ )

;

ook KI. van üiarmiui/i\
co Ij

<-J(
'

O) <->'

o o
(ui uil uu \ zva. mi (uil (isn \ zie ajn asn \\

(UKLuiiip kw. of kn. zva. um (lu (Kyi (Soend. ojklui

cuiuu7uiji\'&.T$. een vischgeer met drie punten. (In het

Lamongansche zegt men %ji kh ojiji\ Vrg. on '«oi w aoi \).

(ui lu iui\ zva. cui(unrui\ zie bij unruiw

tui oaji (üiasnn\ Ar. gelaatkunde, phisionomie (Ar.

O 7 ,• o o
(Ujfjxu^ verkorting van ojkluuuw

o

. o ry
(ui uu (lli Ufi \ KW. zva. on ucn 2 ei (El urn V.

f co

(uin uu (ei^kvt. 1. antwoorden. 2. vervolgens , daarna. G.

o r o O
rui uu ei urn 1

Co
-7? n\ (lo n (ei umji of .ui uu (Ei mi ij \ en ojiuucei

(Kn(Ki/j\K., zie Tia^ri ,ui \>

(Lu cmn \ kn. ; abri uum iuu cm (i \ zva. asnajim (Wj cmn \

en 71 ei 2 ui 1 m uu inr- zva. on ei 2 uu cm uvj cmn\ maar
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o

(Ui on ojui 2 \ 705

asn (ui ~) .lu w rt tv) 2 asn tui^A vu \

van Jdeiner of dunner voorwerpen. J. (Vrg. bij

<n xjï) z tumor) [>)

.

tui (ivj <m <)\ kn. ; asnajinnaAncmji\ allen vooroverhang-

end waggelen en dreigen om te vallen; allen ziek

en zwak of sukkelend , van menschen {vrg. bij (ui

(tiianin). J. — (uiiuucmn of rui ajujaan n\ met voor-

overhangend bovenlijf waggelend voortstrompelen

,

van een oud man. — oi tea 2x.iocmajui
t

omn\ heen en

weer of links en regts overhellend waggelen, wie-

gelen of wibbelen , van staande dingen , hv. door

den wind bewogen geladen Jcorenhalmen en een le-

dig vaartuig op het water. J.

o O . ,.. O
tui a.hi cm tuin\ zie bij un cm tuin\

(uiitiis wj. kn. naam van een soort van treknet. —
tuix.vi\\ ituiiun (Eittu\ naam van een soort van vaar-

tuig van middelbare grootte. — tui tui ojui tci aan\

naam van een vaartuig tot het visschen met een

tui uui ingerigt.

in Banjoemas, naar men zegt, een visscher.- maar

het kan ook beleekenen iemand die tëmpajangs ver-

koopt, (zooals ons pottewijf of pottemeid. Zie asn

(zi-^ittïi boven).

tui (uui,

\

kn. , tui.uk \ kd. , on ah ? rj ah

2

\ ki. , regen- of zon-

nescherm. (De pajoeng behoort tot de onderschei-

dingsteekenen van den Vorst, de prinsen en de

ambtenaren tot een mantri-paneket toe, en ver-

schilt tot onderscheiding van de rangen in kleuren

en strepen), cun on ah 2 ?? tih 2 icn 01 as: 2 \ een groene pa-

joeng hebben, ajiajui (of ai ah 2 on a^i 2) <unam\ een

groot zonnescherm met katoen of zijde overtrokken,

met snippers klatergoud beplakt en met hangende

plooijen om den rand, behoorende tot de ajnajiaji

n-> van den Torst, den Kroonprins , den rijksbe-

stierder en de regenten, mi ojui cm rui uiji\ gouden

pajoeng, van den Vorst, vorstelijke pajoeng. aai tui
co

(of (ui aai ) oji ajii (of on ah 2 on ah 2 \ ) van p apier gemaak-

te en dan met kleuren geverniste pajoeng, die tot

vereering over een graf of iets heiligs geplaatst

wordt. — <&ntiin\ oi ah ? on aZi z \ gelijk een pajoeng;

en de pajoeng nadragen, als pajoengdrager dienst

doen. — (Einiriri\ on ah 2 on ah 2 asi\ iemand een pa-

joeng boven het hoofd houden. arao\ ook iemand

tot bescherming iets boven het hoofd houden; over-

schaduwen, zooals een wolk; beschermen (vrg. oji

onui?fzi\ en asiajnum\). tEiaJüia^x/naa^iuuiascni

asnjj\ de aftogt van de soldaten dekken, aai rui aln<asn

aaji of tui aa ojui>asi aan en aai on 0^12 iioji2 oji aajj\ on-

der een pajoeng. aai on ;ki 2 asi aaj\ eig. zva. aai on ah 2

on oji 2 (un aajj\ in aai aai oi oji 2 asi aa -jii oji (uiaruiaai\\ voor

het ondermaansche. — ajiajuian aan\ on oh 2 on ah 2 <a

(htjI\ de pajoeng op hebben, met de pajoeng op;

ook nagemaakte pajoeng, bv. oji ajuitci aa asn ojij\ van

papier gemaakte pajoeng.

oji on uui 2 \ kn. een klinkend geluid. G.

(ui(tu\ (&i(ijuiazi\ en 0,0 ajuiaziaan\ zie bij a/najuiw

o .
on oji 2,m\KW. zva. cm (wijw — on (m 2 mui \ KN. in de war

zijn, verbijsterd rondloopen (vrg. tunajui\ L). —
on oji 2 (uh tui (Uhïon aajj\ ook wel verkort oji tuut \ci aaji\

verward en verbijsterd rondloopen of zich op den

grond rondwentelen , bv. van pijn of wanhoop; tel-

kens heen en weer draaijen, van den wind; geheel

in de war liggen, van omgevallen padigewas ; ver-

ward en verbijsterd, van iemands gedachten; door

allerlei gedachten geslingerd worden; zich in aller-

lei bogten wringen, bv. om zich goed te houden.

oji ojli nol ? \ zva. mi lun un ^ \ zie bij (unnn

^

w

- o ^ 7 .. TT
ajiaAJi(Kn^\ zva. iui.un,hij^\ zie bij turnen ^\ 11.

O" -7..
tui (uui (ci imji\ zie bij ontui2(Lvi\\

tui (ui \ zie bij tun tui &i \\

0jitEi\ zie bij ojntuitsiw

on tui tui \ zie 01 ui 2 tzo w

onui2!E.i\ N. , rf(ut(Bi\ K. , uitdrukkelijk bevel, het is

mijn uitdrukkelijk bevel, als toeroep, om uit te

drukken, dat iets volstrekt en ten stelligsten ge-

schieden moet; en zoo gewoonlijk tot nadruk onajiz

(Eionui2tzi\ on uiiEJiori tui ten \ (vrg. uiaji^un ann).

on tui 2 (Ei * tun ze: asn onrtftznn t aan trui on tun 2 tKifj\ vol-

strekt, zonder mankeren, moet het geschieden, axi

(ofonxatHyi) onaji2tEi\ volstrekt, hoor! tui ruin oji

G) / / ,

tel on oji tsi tun tBiaji tibii ei tun asn a/n as:\ en daarom is
' CJ

het mijn uitdrukkelijk bevel, dat broeder toch naar

Karta-ardjakome!

—

on (EjiZ(uionajiz(ui\ nri ten tzi on tui mi\

iemand uitdrukkelijk en ten stelligsten iets bevelen.

ojitEJiq\ kw. zva. cm oruj^ asnji\, kn. oud, van een oud

tandeloos man, die veelal zit te kauwen, uitui^axi

t7tttj\ bijnaam van Narada. — (e/me/i^ kn., ojïi

cm orui asnji en op as: \ ki. , kauwen , met de tanden of

kiezen kauwen; ook kieskauwen. oai(ui(E.i?\ en aai

tui tui ^\ pass. — oji mi ^ ajn aan en tuituoqajn aan\ wat

gekauwd wordt.
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tuiiEio-ap bij verkorting , vooral als vocatief, (ekki/i\

kn. oom, jongere broeder van vader of moeder, in

onderscheiding van iurjtui\\ Het wordt oo/c gebruikt

door jonge menschen om een bejaard man vriende-

lijk aan te spreken. En zoo noemt ook wel een be-

jaard man , tegen een jong mensch sprekend, zich

zelf oome. tui cei r\ w\\ en veelal tui ieji Kjrri tu\\ zijn

{of haar) oom. — (eji (ei (kiji\ iemand oom noemen,

tegen iemand oom zeggen, m un z tui % tun •kyj<(ei (eji (ki

rn ni z tvn mui \ die jonge is een oomzegger van mij.

ojim ibi cm _? (ei (ki/i\ oome genoemd worden , uit ge-

negenheid.

(ui (ei (Hi ^\ 1. N., zie bij tui <ki q\\ — 2. K., zie bij tui

CV
thtnw

,

a /
tui (EKK1(ij}^si\K'W. zva. 'm rn tui z *~n ri kd \\

tui (Eixrm(Ki\ of tui cei turn iki \ KW . zva. (uirnm)za,J}\ [van

(&i(um(ho\ zva. ten ibi urn tm \ en dat van tui -cm ui \

Cb Ca Ch <>
zva. am.r:in iKi\).

iui(Birrh\ zva. (ukeiojiw en ajiiBiazm(Ui(Kifi\ zva. cu

(Ei(iJiui(Kin\ zie bij tu/tijiw

tUI (EJI (Kil (KI \ ZVa. (UI (El (Cm (KI \\

tuiri(Eji\ kn. pronk, iemands pronk {misschien van

oi ei \ zie bij <ïiiui\). — (ej)v)(ei\ pronken, bv. (eji

tn (eji (kyi xni (ki tl ik) pronken met zijn kunde. — (ei

oi/&}ti\ iemand iets als iets moois, of als een

pronkstuk, laten zien. — >Eirn tEi^nn kii\ iets als

iets moois, om er mee te pronken of om het te

laten bewonderen, laten zien of vertoonen; met

iets vertooning maken, cei rn (eji no ri om cun iwii\ haar

schoonheid laten zien, om die te laten bewonderen.

— (uioi(Ejinn(Kij]\ in de pronk; tot pronk, tui tui

on nm z mi rn (ejim (Kin\ pronkpak (zondagspak). arn arui

/ o S
(Ui asn<*n tui ri (Einn tmn -

IJ bewonderen zal.

(Uinri (EjIZ\ zie bij rn tui z \<

ik zal U iets laten zien , dat

'H3V nn 9\\

S
oji (eji (ia ,ki \ KW . zva. (un m truji\

a ~ / o . ,.. o
(ui ueiiki rui \ of tui (eji (Ukan \ zie bij (tuitKituiw

tui

(UI

tUI(EJ
{

(UI

tEJi mem truijj\ zie bij o/n cmtruiji\

i&i^\ zie bij
«Y*^

IKK]! en (EJi(EJitKrin\ zie bij run (EirKnjj-

rn (eji ikïiji\ zie bij tl (Ui (Krrp

O O
(uiKn(Mji\(ui (eji :Kii (Kin \ zie

tui (eji rn axi \ 1. k. , zie bij tviiiaxiw 2. kw., zie bij

o .... o
(Eji(iciKrui\ zie bij (uwuiimri^

o o
(Bi asnj)\ (Eii(E<itup\ en tui cei asn (ki/j\ zie bij tun (eji

(ui tn (Bi z asnn en ajiritEiz asn (kiji\ zie bij il cei z asn n\

ij oji (Ei asr>ji\ <rj (Ei (E,i asn\ en en tui ea^asn (Kyi- zie onder

71 (Uil 7U \\

asn\ (van (ijkki\ dus magt- oftuitEjicm\ kw. zva. "n>

geweidhebber).

(uitEJiiitij)\ zva. (uiiEJicm.\\ Zóo althans (Knaji(ëirn(K<i\

in het rijm.

(ui (eji nruij\\ kn. iemand heimelijk de kris uit de schee

trekken. G. (Vrg. (EJiarvi^\ bij iuitrui^\).

(uist^Ji\ zie riajiz (eji^iw

rn(uiz(Ei^.i\ of tui ceji ~ji\ kn. Holl. pomp; ook voor

brandspuit. — on cei z ceji ^ji \ iets uitpompen ; en met

een brandspuit bespuiten.

tui (&i uji\KK. naam van een visch.

cm (ei oji ioy)^ zie bij oji oji (ktij\

cukeji ^iasnn\ ibi (eji -ji asnn en (ejkeji ^ji asniritKn\ zie bij

ajn (Ei ^ji asnji\

(ui(ei~ji(kiji\ kn. schoenen zonder hakken, met platte

hakken, van zacht leer (ikii (ei (Kyi) of van stof,

zooals everlast, voor pantoffels of dansschoenen

{Pers. p dpo es, schoen; Eng. pumps, dansschoe-

O
nen. Vrg. ckh oji ,xsri \

)

mi (ei J?kn.; (E?eJ?\ tegengaan; zich verzetten; bru-

taal {vrg. ri (eji z tri arm Kn n en (ejiieji Zi\).

rn oji zri (ei J? z (ui (kiji\ kn. een soort van schelpkrabje in

zee, dat, naar men zegt
, geen eigen huisje heeft

,

maar in het eerste ledig gevonden schelpje of slak-

kehuisje zich nestelt.

(ui (ei eni '' kw. zva. am asn ri xxn ri osïi\ groote baksteen.

tn tun z tin /i\ zie bij tuntunw

i (eji tKn (Kiji\ zie bij run ibi '^"y/ N

i (Ei tvui tKiji\ ook [oji (eji (Vin\(kiji \ KL, 1. van tui ieji oji ojiji

of ojkeiokw 2. van <M<M N II. (van tun (uuitmji\ KW.

zva. tun tui tuin\ en dit van tun ojijikij\ zva. amaji

(u)j)\ \rntunztKrini(Ln(Ei(iAj(K)j)\ kn. naam van de

oudste dochter van den Vorst bij een echte vrouw

,

als zij nog ongehuwd is. nmnsn oji tui ojlickiji ofricunz

tKn asn (ui (eji (uuikij\ naam van de oudste echte doch-

OJIiEl
ca
'T)

ter van den Vorst, wanneer zij

biazi (kijj\K., zie bij ajnrruiW

rn (Ei tui asnn \ zie onder rimn nn \\

(F)
tUI (El

ca
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O O G) OumnKff. CTff. mina ren q\ en n_iasn\\ — (mi/xmn

en tsiajicmn of ki aji ooi/j\ zie tun ajiann\

nio_i2onj\KX. eind, einde, beëindiging; afgedaan, ge-

heel verrekend, van een schuld (vrg. on ui? min en

on xji2 min), onti/mnomaor) a,i2onon\ er is geen ein-

de aan.

ajiaai\ en. een in de hoogte gemaakte gelegeuheic1

half zoldertje , rekje of plankje, loven de deur of

aan den ivand van een huis, in een keu/een, bijge-

louw of draagkoets , om iets op te leggen, een

opleg.

iu)rm\ KN. rook, benauwende rook {vrg. mi mi (Kin);

poet. benauwd, van het hart (vrg. (ka ojimin). an

auum -i on \ of ai am 2 na rti ? rn an ^i m \ schoorsteen.

— ,iianrn\ iemand door rook hinderen of benau-

wen, de rook in het gezigt doen gaan. mi oji an ann\

de rook in het gezigt krijgen.

on a_i on on ? \ KN. uitspraak van het Javaansch met

west-javaschen tougval, zoowel wat uitspraak als

accent en toen betreft. — on non arm an n\ metwest-

javasehen tongval spreken; en Javaansch met Ara-

bische karakters, van een boek of geschrift.

rui nm %
- zie tui an ? w

tui rn ?\ o. het maar volhouden, stijf doorzetten,

doordrijven; niet van zijn stuk te brengen, stijfzin-

nig (vrg. asnmiq\ en oji cm
f \).

o ..
(Uir) m 2(m i\ KN. zva. n in mi .? en uianniann\ iets

om iets vast te zetten of te leggen ; een blok hout

onder een aambeeld.

on (ui rt on 2 (hn ,?\ zie bij ij mi r> on 2 w

(Ui on on on rn \ zie bij 01 on ij rn w

ow^kn. heining, heg, haag, wand of schutting tot

afscheiding , scheidswand, scheidsmuur; omheining,

CY
omtuinin g (vrg. nn im q\). a_i o?i mi asn (of mi ij rn 2

mi) steenen heining, muur (vrg. on asn 01 /ei 2 min).

uiartamtEn (pf<tJiasn\) aarden wal tot omheining;

ook de ringmuur rondom de kraton. onmi2tui(uiam\

o . CY
zva. on mi? mmi (Ei ~ji\\ \ [m oji mn ~? om uu (uli \ spr.

— rion\ een pagër maken; en gelijk een pagër.

CY o „ CY
(Eianarn ei\ omwallen. ei norm mi \ ommuren, ei

CY o CY . . T ... ,-,

on%Jinn\ (Ei on cki anan n\ K. (eig. gelijk een bloeme-

pagër) menschen die op het erf van een Javaansch

. hoofd wonen, en wel niet tot de eigentlijke bedien-

den behooren, maar toch tot zekere diensten be-

schikbaar zijn en in zijn stoet van volgelingen moe-

ten meegaan; ook de personen, die, behalven de

priesters, om een vorstelijke begraafplaats wonen.

o CY o .... , CY o . .

[ojia^nn (isnamMnn\ lijfgarde. — (Eianno\ tets van

een pagër voorzien, omheinen.

CY CY . ... CYiuim\ en ai on noanjj\ zie bij ajnon^

ni oji 2 001 no an n\ zie bij tuijonw

on oji 2 ij aai 2 ani/j\ kn.; on (Ei 2 on on 2 mi n\ onwillig, zich

onwillig betoonen, bv. om te komen op een oproe-

ping; weerspannig zijn; weigeren; weigerachtig;

ook blijven waar men is of staat, niet terugkeeren

,

niet vlugten, staan blijven, stand houden (vrg. (Ei

O > o
anaai/j en on En2ij (U)2\ ), — on (El 2 on on 'e rrn \ jegens

iemand of een bevel onwillig zijn, zich onwillig of

weerspannig betoonen. — ui on En 2 ij on 2 amn \ het

zich onwillig betoonen, onwilligheid, weerspannig-

heid, weigering.

cui no (tsty)\ kn. aanval, attaque in den strijd, zva. asn

!Ei-^jroi,i en asn (ei~ji?^\ ook 35 dagen oud, van

het rijstgewas, namelijk zoo oud, dat de dag van

een week en de pasardag weer zamentreffen. — (ei

o7i i^,rnrni\ een leger den aanval laten doen.

ajianasnn\ kn. afgebroken, gescheiden, van elkander

gescheiden; scheiden, iemand verlaten, van den

wind, als die, eerst gunstig , later liggen gaat of

tegenloopt (vrg. tui oji q\ oji ai on 2 asnn\ ajjaojasnn en

ajinixj}2 asn/j). a_nn Li on asn/j >ui \ den geest geven. a_i

*7' $ï? ^ crn ilS}1
§

N a%e^raai <i worden, ajionasp asn on art \

van een afwezige, van wien men geen berigt meer

ontvangt (vertaling van het Ar. % x^-aLj')- am cm li

on asn ,1 of onxmmn (of on om 2 asn an a) Li an asn n\

onafgebroken, aji on asn ~_,j an asn a\ gedurig (telkens)

afgebroken; onbestendig, aüian asn^<>\ naam van

een medicinale boomschors. — (Eicmasn^ afbreken;

scheiden, een vrouw verstooten, zich van haar schei-

den; ook in de weg treden, of zva. (Ei nomina mi w

\ ei on asn an asn/t \ overal tegenloopen, overal stui-V
ten.

O
(Bianasii\ iemand in de weg treden, den

pas afsnijden (zva. asi&nazi\). mi tui cm asn an /j\ af-

breking lijden, am aji an asn imtij7\ geïnterrumpeerd

in de liefde, van iemand wien door het verlies van

zijn geliefde de liefde als het ware afgebroken is.

— (Eian asn on mi\ iemand scheiden, doen scheiden,

van zijn echtgenoot. — aji iei on asn/j \ het scheiden.

(nu ojvi aji (Eian asnji\ scheidbrief.

oji qji % om an /j\ K. , echtscheiding; gescheiden vanzijn

O
ajian asn m,inN.

45*
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o
cm on arm asnn\

echtgenoot, van elkander gescheiden, cm cm asn aan\

kn. gebroken met een vriend, door afbreking van

de vriendschap.

ojioi cmzasnn\ (Birncm iasnn\enz., zva. ajionasJizasnn\ j&ï

tri (ui z asnji\ enz. Vrg. ook adi on cm z asn n en ajirm avyi).

(ui cm asnn \kn. afgestompt, geknot, afgeknot; afgebro-

ken aan de punt; afgebroken, van het leven {vrg.

O O * O p
(Ui cm asnn\ hui on cm z asnn\ oji cm nruin\ asn (eji-ji aain en

O
VMJls (Licmnvys

ajiiED—Jicmn). — (Bicni asnji\ iets afknotten, aan de

pnnt afbreken of afsnijden; ook snijden van de cm
r~)

cm\ (vrg. asn op ajt apji van de sawahs). — naiajicm

asn aan\ poet. zva. aai oji cm asn aan\ \ urn ui cm asii aa

O o
M\ zva. aai oji cm asii , aa oji w

cm cm ojin\~K$ . geheel af- of door-gehouwen of doorge-

sneden; bv. oji Hiaji oji on i-Ji /} (vrg. asn asn!Kin\). asn

asn aai ~ji cm oji</j een wijze van besnijding door den

voorhuid geheel af te snijden. — snarnajui\ iets,

zooals een tak, lamboe, een pisangboom, den hals

van iemand, afsnijden, afhouwen, afhakken of

doorhakken (vrg. on cm oruin\ asi on op i aain en on asn

'M/)); tabak kerven (vrg. 'uuiak\); papier afsnijden;

ook zva. ajnonapnn'irt(K!iji\ de arenbloemsteng afsnij-

den , om af te tappen.

oji cm oji^ kn. bij den wortel of bij den grond af, ge-

lijk af; voor goed afgedaan, daar niet meer aan te

doen of op terug te komen is (vrg. oJiamaJin). —
(Ejam(Ky>\ bij den wortel of den grond afsnijden of

afkappen; iets voor goed afslaan, zoodat alle ver-

dere hoop wordt afgesneden; een zaak voor goed

beslissen en uitmaken (vrg.asi(uicu)^si.\ en het Soend.

crritKijj). — a^ij cm oji ~b* aan\ een voor goed afgedane

zaak; beslissende uitspraak.

on oji on cm oji ii\ kn. schuins ingesneden of afgesneden

(vrg. oji cm a^in en on a.n on on ojiji ). — ai (Bi ai cm ojijj\

ergens schuins insnijden; iets schuins afsnijden, aai

onajioncm(Konrias:<na<r\ een schuinsche snee in den

vinger krijgen.

oji cm oji aa n\ zie om cm(Uiaan\

(uioncrminjiji\ kn. iets dat in de weg ligt en tegen-

houdt (vrg. oncmzaruin en aaioncmzart,yi). ojiajioncmz

flx^\ verhindering, beletsel. — (Bioncmzoru\ en (Bi

anioncmz(nï\ iets, bv. een rijtuig , tegenhouden (van

iets dat in de weg ligt of staat); iemand tegenhou-

den, in zijn voornemen verhinderen.

tuicmru^ kn. stijf, stram, stijfheid, in de leden of

een lid van het lichaam, zooals de nek door ge-

vatte kou; ook van de oogen, door stijf en strak

zien; fig. van het hart, zva. aai aai \ en van een

mensch , het moe worden, iets niet verder willen

doen, door dat het verveelt. •— t&i cm oruirt om \ iets,

zooals den rug, stijf doen worden; de oogen ver-

moeijen; iemand, of iemands hart , het moe doen

worden, vervelen, verdrieten, ongenegen maken iets

verder te doen.

ajiam(njij^\ kn. contrariëren, in de contramine zijn,

niet volgzaam, bv. van een vrouw of kind (vrg.

asn cm arm ~nri cm orui aan en ajicmaruin).

'O .

n
\.. O o

oji cm on arui aan\ zie bij cmax,i\\

a.a cm on oji z aa n\ zie bij cm an w

oji cmcmji\K$. afgesneden, van een tak of rank; zon-

der top, van een berg (de onderste stam. G. Vrg.

onajizricmzaain). — (Bicmcmn\ iets, zooals een tak,

beneden afsnijden. — an cm nm aa n\ het onderste ge-

deelte van een afgehakten stam, dat nog staan ge-

bleven is.

(najizrncmzcmji\KN. de tronk van een boom, een stam

daar de takken van afgehakt zijn, zooals van onze

knotwilligen; ook een uitgestorven boom, bv. <najiz

on cm z cm asn w

O
oji on cm z ai cm z aai

O
rn/j of amon crmai cmzaain\KN. het zich

vertoonen als iets onbeweeglijks , dat zich niet ver-

roert, onbeweeglijk daar zitten of staan (vrg. asn

cmcnicmn). — itiri cmzon cmzaain\ onbeweeglijk blij-

ven zitten of staan.

ajicmarncmji\ kn. besmettelijke ziekte, zooals pest en

cholera (Sd. oji cm arn cm/i\ dus vancmasricmj^ Vrg.

Ci o- v
a_i cmn\).

O G)
(Bi cm\

O
OS) (Bi -UI

OCPi O
oji cm \ KI. van a,n (Bi ~j1 asn n\

Q
asnn en asm oji^w

O O Cl o O O
oji asn aa n\ oji t? oji asn aan \ (Biasnaa\ (Bi asn aa aai aan en

oji asn aa aan \ K. , zie bij oji an \ onder asn on w

aj)(asnaann\ ook wel am (asriaain\ Holl. KN. fabriek;

ook voor fabrikant en administrateur van een

fabriek.

oji op \ kn. het zetmeel uit wortels, boommerg , enz.;

fig. de fond , in den zin van het beste van iets.

oji asi cm ii asn n (of oncnji-ri asnn) arrowrootmeel. oji

op asn onm aa n\ sago van den arenboom (zie on asn z

en cm ? aai n). — <biosi\ zetmeel maken; ergens het

zetmeel uithalen. (Hen ander zie be
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de punten naar elkander toe op den grond gelegen

tollen van anderen slaan. — tui <n ap z aan of oji

rn ap

z

m ari out tui uan\ dat kinderspel met tollen.

tuiap\ 1. kn. de voorstelling van iets door zijn ge-

daante of een teekening; bv. die wolk, of die tee-

Jcening , ajiap iitHiMriajiJi (EJia<])cian\ lijkt wel een tij-

ger ; ook schilderij , teekening en model (Skr. p a-

ta, doek; een doek voor een schilderij, pk.). —
2. KW. zva. (unammun aan\ en tyitrrnrrn aa/i\ volgens

de Basa-nama water dat schuimend opborrelt {Skr.

pdtha, water). — <&iap\ iets afbeelden, zoodat

het dat voorstellen moet (vrg. nn aaorui axui en on

ttj\). aai aai <uiapajnrLi\ zoo gemaakt, dat het een

slang moet voorstellen.

cuap\ kn. kist, koffer, kelder voor flesschen {vrg. oji

ap\). — cui on (Cl aan\ kistje, koffertje, keldertje,

zooals een geld- of naaikistje en klein jiesch-

keldertje.

ajiap\K$., (K»w (uizaaji\Te., een kleine rijstmand, als

maat bij het koopen van bëras, inhoudend gemid-

deld 5 kati (Skr. péti, korf, groote mand, kist.

vrg. mi tip \). <un (kyioji ~ji np \ naam van een soort

van kleine muizen.

(ui(ci\'KS. koek, koekje, koekjes, als apem, maar van

droog deeg; ook koek, koekje, van een andere stof

in de vorm van koekjes; ook staafje, bv. van goud.

— (l<i m tip z tmj] of (üi x.1 rj .vu (hn n\ tot koekjes, in

koekjes; tot koekjes of staafjes gegoten metaal, een

(K.i^jionapzaan\ goud tot koekjes of staafjes gegoteu.

tui wtpzthioii ei rui (hnj\ het tot koekjes of staafjes

versmolten metaal van een gamelan.

(ntui2tip\ kn. ; on ïEji

z

ap \ of on i&i z tip <n tei z np \ een vrouw

lastig vallen en door allerlei middelen tot ontucht

dringen (vrg. ont^izap ^ \ Een ander on tei z tip zie ben.).

on(uizonnpz\ kn. naam van een boozen geest, die voor

de oorzaak van de poto-ziekte bij buffels en rund-

vee gehouden wordt, <ru nn tri tui z «i tip z \ die ziekte

,

misschien het miltvuur (vrg. aiapaicruiz.).

(Tf (uiztip^MLN. lastig door aanhoudend om iets te vra-

gen of op iets aan te dringen. — n>erz;ip>\ ook

wel cntEjiznijn$\ iemand lastig vallen met aanhou-

den om iets te malen; lastig zijn met huilen, van

een kind (vrg. ontBizap\). — (uirntzazap^ het las-

tig vallen; een lastige verzoeker.

tui(ipcmjl\ kn. naam van een grooten visch (Skr. pd-

thina, de Silurus Pelorius. pk.).

cui on tip z aan\ zie bij (uuciw

O ?.. O a
cui 7i np aan \ zie bij tui tip w

tui 7) ap \ kn. vanéén of van elkander wijken, zoodat

het niet meer zit of staat zooals het wezen moet,

bv. van het koord van een strik, een hoepel om een

vat , de punten van een schrijfpen, en de armen

ven een tang, zoodat de bladen of bekken niet

meer goed op elkander sluiten (vrg. tui tip rijin\ tui

O
liritip\ iets vanéén druk-apasnjj en cun tip asnn).

ken of buigen, uitbuigen, dat het zoo blijft staan.

cujaps
CY ~

ook wel tuimrn\ kn. te klein gebleven in zijn

groei en daardoor misvormd, zooals een pisang,

koolplant of lid van het lichaam , zooals een vinger.

on tui zap (ui ap\ kn. geheel weg of verdaan, bv. van

iemands goed door het dobbelspel ; geheel weg, van

iemands goed doordat het geheel bedorven is. tui

aarnnirnajizapajiap\ hij is geheel radeloos.

oji ap tinyi\ ook wel tuia~niarri/j\ kn. de schedel, het

harde been van de kop of het voorhoofd, van een

viervoetig dier, ook van sommige visschen; ook de

kromme hoorn op den kop van een Mioq\ (niet

de voelhorens , zooals bij aai tui tui gezegd is);

met verachting de kop van een mensch (vrg. ten

(ciiunji en tunorntiJij)). — ceiapaain\ tegen den kop

gooijen, slaan of schieten; ook gelijk een ajiaparnjis

bv. (Eji tip (Kii ui ajiw — aai tui ap oay)\ voor den kop krij-

gen; fig. bv. van een dief, als hij als dader van

een diefstal bekend wordt door het gestolene goed.

cutciarnji^K^. uitsprong, uitspringende hoek, bv. van

een berg of rivier.

cui on np uiin\ KN., aai tasncui -^i aan\ KI., de Javaansche

pokken, aardbeipokken (vrg. tuia<ji\). — oji ^ ap arri

aan\ aardbeipokkeu hebben.

tuirnapzaain\ kn. vast, wat vast blijft staan; vast in

den grond geslagen paaltje, zooals om een buffel

aan vast te binden; iets daar een vaartuig aan vast

gelegd wordt, in den grond geslagen paaltje of an-

ker; fig. vast, vast blijvend, niet variërend, van

een marktprijs. — asi ai ap z aaiji\ vooy vast ergens

blijven of blijven zitten; voor vast bij iets blijven.

— cuionapzaa-i\ iets met in den grond geslagen paaltjes

afperken; voor iets een vaste basis of regel stellen.

O) O Q
til tunz^n aaithaaxi oji on ap z aan <

O O Q O O , . ,

xmzn^^aiariaxi ajiona7iza<iia^as:\ men kan er met
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één algemeeue regel voor vaststellen. — a^ionapzKn

cmjj\ vaste basis; iets tot vaste basis hebben; een

vaste basis ontleenen uit iets.

o O O O o o
oji ap <wnji \ (Ei ap (Krui \ (Ei tip orn (hti (htjj \ a.i rei ap (Krui \ (ui

apinn (Hi/j\ (ÊncriwniHin en tui (Ei ap ihti cm n\ K. , zie

a
(ui (ut) .? \ en vrg. on oji ap htiji en on tui ti arriji\

aJiapdoiji\ KN. scbroevedraaijer in de vorm van een

beitel; steen- of karangbeitel; ijzeren katjaugsteker

in de vorm van een beitel; ook ijzeren hamertje

van een zilversmid lij het uitleitelen. — (ei op (Hiyi\

1. met een iui tip (Krui werken, draaijen, steken, e?iz.

{ook hamertje van een goudsmid. J.). 2. iets , zoo-

als een lloern , vrucht of Had, met den stengel

plukken of afplukken; lezen, inzamelen; iets, zoo-

als een ivoord ofplaats uit een geschrift , ontne-

men of aanhalen (vrg. oBtaparuin en xncnn^\). —
(Einpun^ mv., lloemen of bladen afplukken. — a.i

ten np (htiji \ het plukken , enz. — (Li ap mi miji of iui

ona^ionaptains kn. naam van een kleine ronde visch.

mioyn')^ iui<ri,ip luTiji\ gezouten en gedroogde pètèk.

o
ny(un^i.raij]\ kn. naam van een soort van inlandsch

vaartuig. J.

onajiz ij ap

z

hoiji\ kn. pal staan, niet wijken; pal aan

het werk blijven (vrg. cm ^ op ^ (ht^) . — on (Eizen apz

ifo?/^. ergens vastzitten, zoodat men niet weg kan,

Iv. uit gelrek aan geld (vrg. iun (Enitipznrn/i). aïn

on tui z on ap 2 (Knji \ vastraken, zoodat men niet weg

of verder kan.

On o O O O , . . , . , .
(ui ip

(hti tuiji\ en iEiip(HTi iuji\ kn. kort en breed of

dik van statuur ; opgezet van een lichaamsdeel of

tui op\htichtj\ versch van den boom geplukt; uitge-

lezen; uitgelezene stukken, bloemlezing;.

O O o o o o
(Ü1 (Cl HTI \ (El LI (hT1 j) \ H II lUl UI 1,11 /) \ (El 1 1 ,H II \ El 07), (HTI

O o o
T™ N M«3»<q«01^ M^^ tUiy(K11^ l{JI.^

(Hi/i en tui (Ei ici hti (hi/i\k., zie cui (ui cm

O
W W^r ^ x

(uiTi:ip,hTi/i<KN. 1. voorspelling, voorzegging; verwach-

ting die men van iels of iemand heeft (vrg. (ui(hJi\).

2. tp. zva. cmoqaai <ïryi\ — ieioi ap,HTi^\ iets voor-

spellen, voorzeggen, vooruit zeggen, te voren als

zijn verwachting zeggen, onderstellen dat het dus

of zoo wezen zal. ,ei ,Èioi,p,Hiiji\ voorspellen in het

algemeen, waarzeggen. asiianicEKEionxpacnji^ waar-

i j. O o .O
zegger, propheet. — iei on op (hti\ tp. zva. (un cm ij (in

cmw — m iei rf op ,Kiyt\ het voorspellen, enz.; (hij

die een voorspelling doet. &.). — oji 01 ip ihti m\ji of

(üi iui or np <yywji^ te voorspellen, vooruit te zeggen,

i ° O O
0V. cun ten on iun aji^ iui (ui on ap ihti on rn \\

iui n (ip z K7iji\ kn. de derde hamer van een smid; de

wig, daar de sluitboom van een buffelstal meê vast-

geslagen wordt; het inkloppen van die wig (grond-

vorm onapz,kyiji). — (Eion(ipz(HTiji\ de pëtok gebrui-

ken, van een smid. — (ëji on ap z ihti \ een luffelstal

voor goed sluiten door het inkloppen van de wig.

—

ajionapzarn cmnx voor goed gesloten, van een luffelstal.

n>l
tui <ip kw/i kn. bles of witte kol voor den kop, Iv.

van een paard of koe; met een bles (vrg. onaji-n

cmji en Litipamri).

O

O o
iei tip avi \

het geheele lijf (vrg. iui tt ap on (hji oruiji \ ).

lyipzanidviji kn. naam van een soort van djamloe.

oji tip (utiji^ kn. toon, bijzondere toon, in de muziek

(vrg. nuinTrjji). oJiap asncEiji (of (hitiïi'Eiji), (uictp

(uti^kci, en (Uiip<ipi(Hyinn\ drie verschillende to-

nen door verandering van greep op de snaren van

de rëbab. — ;ei >p tunn\ een muziekinstrument op

een toon stellen (vrg. iei nsn asrin)
-, stemmen, fig.

voor beteugelen, inhouden.

struik , die geplant zal worden, de overtollige wor-

tels afsnijden, zva. Eiiwumw — miap asn (ht n\ het

voorspel op een viool of guitarre, vóórdat de eigent-

lijke muziek begonnen wordt.

njiapasnji\ 1. kn. afgescheiden, afgebroken, zoodat

iets niet meer aanhoudend in denzelfden toestand

llijft of voortduurt (vrg. oji iui osüji\ tCn ap asnji en

iui tip (un/}) ; OOlcjig., ov. oji ap Obii ihtt asn motihtw —
2. KI., zie ak(HTiasnji\ — tEiapasnn\ iets afscheiden,

van iets afnemen, zooals een kalf van de moeder,

of een gedeelte van het geheel om het elders te

gebruiken; een draad of touw spouwen; een naai-

sel losmaken; iets van zich scheiden, Iv. zijn kind,

zoodat men het niet meer lij zich houdt.

(uiapasnnj kn. aan de punt afgebroken, afgesneden,

afgehakt, afgeknipt (vrg. (Liapusnji en (üi tp asnji).

•— (eji apaspji\ iets aan de punt (de punt of punten

er van) afbreken, afsnijden, enz. ; van iets een

stukje afnemen. — (Eiapasn\ meervoud.

ajiap:isnji\ kn. de punt, het uiterste einde van iets,

zooals van een wandelstok of karwats ; de eenig-

zins opwaarts loopende punt van de oncrnzrmi van

een kris; de staart van een slang; de uiterste punt

van een tak; het hoogste punt van den top van
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een berg {vrg . tui cm iisn/i en xirusjrayi). — lEiap

asn/i\ dun, meteen punt, uitloopen ; bij de punt

iets vasthouden; gelijk een slangestaart; uiterst

hoog, van de stem of een toon; zoo hoog, dat men

er niet meer bij kan, fig. voor onbegrijpelijk.

(ciasnji\ kn. een piet of eerste baas onder slecht

S

2. zva. (lh (ei

volk (vrg. (rui(cm\).
v OH '

oji rnap asnji\ KN. 1. zva. (ui <n ap asnji\

asnji of (ui n ap z asnn \ \iikajirnap asnji \ zie lij akw

— 3. een bamboesprietje of iets dergelijks, daar

men de krekels zachtjes meê tikt, om ze tot vech-

ten aan te zetten. — (Eionap asnji \ een plant of af-

leider met de aarde er om heen ergens, zooals in

een bloempot of tuin, in den grond zetten {vrg. (ei

CY /
asn,\ en on(hn\), en zoo ook wel een loot of stekje

ergens in den grond zetten, om het te kweeken. —
(ea on (ei asn \ mv., en een krekel met een pëtèt tot

vechten aanzetten. — mi rn op asii rmji of oji (ui rn ap asri

aaji\ wat zoo in een pot of in den grond gezet

wordt; potgewassen, bloemplanten, planten die af-

zonderlijk ergens gekweekt worden, oji xi op asn rn urn

(êi(ci(hnji\ bloemgewassen.

O
cuirnapzasnji^ >roken, stuk getrokken, bv. van

een ketting of touw {vrg. (uiapasnji\ (ui ti cin z asnji

O O
ccyirnipz asnji). — ,<&»'ai np i asnji\ iets breken, stuk

trekken ; ook zva. (ei op asnjj \

cüi(ciasnji\ kn. genepen, zaamgenepen, van de oogle-

den, lippen, het vel en van naahuerk; genepen

oogen hebben, door gezwollenheid van de oogleden

of door slaperigheid, ook van een klein kind, dat

de oogjes nog moeijelijk openen kan.

oji ici asnp kn. bediende of leerling van een kluize-

asnafjam\ eign.isn ttn boeta.

O
K/.'cnji\ zva. oji ^ti asn op tra ~m (KT) i in \

rn a.i r> op z asnj) en rn ieiti apz asnji\ zva. rn oji rj (n_iz asnn\

(uin apo^n\Kja.i ie* rn op ojiji\ iemand, een kind of zijn

bedienden, onder den duim of streng toezigt hou-

, , a-o CY Q
den {vrg. ajinpajij) en (Efi(in\).

cuixp(yjiji\ kn.; (ei op (Knji\ iets tusschen duim en ving-

er stijf knijpen, drukken of stuk drukken {vrg.

(U) rn op i asnn arm rn op z asn n) ; ook zva. (ei rn op oji n\

uji of Q Qji(nj)/]\ kn. kleinV i7P V ° Jl
^^/l

N
o
OJI rnap 71 (KI

stevig, vooral van een jonge {vrg. (uiaparniruijf).

ajirna^nrnjiji\'&^. zva. (ui(nji?\ en een plat woordvoor

ui on op iKrjl^ — ei r) op z aruin\ diep modderig zijn,

bv. van een plek op de weg ; in den diepen mod-

der staan, waden of gaan staan of waden, om oji

niapz(nj)n\ in den diepen modder raken of blijven

steken, bv. van een kar.

(uiapai^ijj\K^. los, losgemaakt, van iets, daar het aan

vast of meê verbonden was , of daar het door vast-

gehouden wierd {vrg. cuniui aruiji en ajiapruijj). —
(en op (ixjiji\ iets los maken, van iets, daar het mee

verbonden was, afscheiden; iemand detacheren;

iemand loslaten , vrij laten loopen. (Eiapaxyi en (eji

asi(nji\ den grond van een sawahveld met een oji

(kt\ (tliji losmaken in de hoeken daar men met den

ploeg niet bij kan {vrg. rniEazria^zxaw'). — ajiapi

(txi(Kij\ losgemaakt; gedetacheerd; met de patjoel

omgewerkte grond.

(ui(ci(ruifi\-&.T$. ijverig en vlijtig in zijn werk of beroep;

vlijt , nijverheid {vrg. asn (tui rn asn arui). rnnjizajiap

m-in\ een nijver man. — (Éiipajjis iets met vlijt

beoefenen, aan iets zijn vlijt besteden.

ruaprnjjixK^. 1. los, losgeraakt door loslating, zooals

een bloem of vrucht van den stengel; den tepel

loslaten, van een kind aan de borst {vrg. (üiap

axijj\). 2. voor een oogenblik met een andere zwak-

kere vechten, pikken of bijten, van een gemak of

krekel, waardoor deze moediger wordt om tegen

een sterkere te kampen. 3. TP. zva. tui rn ip rruij)\\

4. een kleine hamer, en volgens sommigen ook een

karwats {vrg. ajiapasnji\ — ka op arLiji\ iets losma-

ken; een vrucht van den stengel afplukken ; iemand

uitkiezen uit een menigte of een corps; TP. zva.

t! 1 ,'i

O

(ei rnap rui n\ — oji ap m n na n\ afgeplukt; uitgekozene.

— tui (ei ap rvyi\ het losmaken, afplukken, uitkiezen.

rnap (rui /i\ kn. een timmermans of kuipers dissel om

hout te behakken {vrg. /vr&h\)

een dissel werken.

O
(El rn ap trui/] \ met

(Ei rj ap(r?/i\ iets met een dis-

sel bewerken.

i(iprnAji\ ongebr; [ojiap aui/i\ KK. afgeplukt, afgeval-

len, uitgevallen, van vele kleine voorwerpen, zoo-

als blaadjes, bloempjes of ooghaartjes {vrg. a.iap

(ruiji\ oji asi (tuiji en rn oji n ap rtuiji).— l^-lip (rui\ blaad-

jes , haartjes, enz., afplukken, uitplukken; aan het

af- of uitvallen zijn.

kn. ; (eji ap rrxij)^ van iets het uiteinde, de

punt of top , afbreken ; iets, zooals een boompje, aftop

Open of afknotten {vrg. Mj^l^JJI en asj m rnijj) ,T.
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rian en (M^)<ru/j\ kn. er af, er afgebroken, er

afgesneden of afgereten , van iets dat aan iets an-

ders zit, zooals takjes van een plant, eenige of

alle vingers van een hand, de tuit of het oor van

een Jcan of kruik, het hecht van een mes; half

kaal of bladerloos; van hoornen; fig. verarmd (vrg.

a a
ajiapauij) en ai xji i ia op z auiji) . — on m ara aan enijci

a^iauiaan\ afgebroken stuk van iets; ook gebrekki-

ge stompjes van ledematen door misgeboorte.

ai miz ri op auan\Klü. zva. ai oji z rt op z rui n\ afgebroken.

nn(uiznnapzarui^\ kn. er af, afgebroken, van den kop

of knop van iets, het blad van een lepel of roei-

spaan, de punt van een tand, en van alles wat

als hoofd ergens op zit {vrg. ajiiciirun). — oicejiz

(n(ipzrtii)\ zoo iets afbreken.

ruriapzaun I, kw. verwoesting. G. — 2. kn. een

soort van fijne zijden stof of zijden barège, rood,

groen, paarsch, of ook wit (Skr. patola, een

soort van geweven stof, een soort van sits).

(uiap(EJi/i\ KN. klinkhamer van een smid. J. — ceji op

(Bnn\ met een klinkhamer kloppen, een slag doen.

J.j fig. standvastig, zonder weifelen of wankelen.

, met een klinkhamer hameren,
O o— (EJiap&i\

klinken. J.

Widadari.tui op ceji\arui'\ eign. van

(üi<riaponap\ kn. een stoute, brutale, drieste houding-

tegen iemand over. asri tuiri op ai np \ algemeen zulk

een houding aannemen, van velen. — knmnp<nap\

zulk een houding aannemen, van enkelen; brutaal

van houding.

ajiap"\Kai.i (Enap\ iemand of iets uitlezen, uitkiezen

als de (of het) beste (vrg. &i op auia) . — Lu tui op \ci

aan\ puik, van iets, zooals van juwelen of wijn;

alleruitmuntendste. oji iui apxn aa aai (un asn ceji aan\ de

hoogste deugd.

ajiap"\ en aai tuap\KN. een soort van groote krab (vrg.

. a a„ O o a« i
T7 ak (ci aan en muimui\). — (EJiap\ en ccicuiap^ als

een krab knellen; aan iemand zich vastknellen,

iemand in de armen knellen; ook iemand de armen

stijf tegen het lijf binden, knevelen, zooals een

krab gebonden wordt.

iui\ of dn iui\ kn. tak van een boom of plant; met

takken, getakt (vrg. tui aai \). tuiasii(rui\ met drie

takken of armen.

<w< of ikv uï\ kn. (doch hel eerste gew. in Ngoko , en

het tweede in Krama) in zamenstelling met tel-

woorden om de (of het) hoeveelste, en hoeveel

maal, te heteekenen ; bv. (uï(uasïin\ aai ajïiuiaaaiui

aan\ de (of het) vierde , en viermaal. (ui (ui cu a^i aaji\

de eerste (vrg. bij auia^ooan). cca oji on mrn z \ zie bij

de (of

de

Cu

- a„0
\ aai oji asii <

het) derde; en ten derden. aai (ui asn aua «IJx 1 ^

derde er van, de derde. ojÏoji^i\ aai ojÏoji aa aaji\ de

(of het) hoeveelste? hoeveel maal? tuïajiai ojioo\

hoeveel maal wel! o zoo dikwijls! — aJtuï\ verme-

nigvuldiging. — (ejï\ of ibi tuï\ tot de hoeveelste

maken; iets vermenigvuldigen met een getal, in de

rekenkunde. iejïasn ar\ji\ ca ajïfcii on \ ten derden ma-

Ie, bv. iets zeggen, ceji aan arm j\ oj aci iui aai rui ?\ ceji

a a Q u o O . ,.. a
aaia\Ji?ajn\ en (£,i aai trui ? turn aan aaji\ K. , zie bij oji

niammw — aJ'aJ'm aan\ wat vermenigvuldigd wordt

of te vermenigvuldigen is, in de rekenkunde ; ook

de tafel van vermenigvuldiging.

oji\ of cun oji kn. naam van een boom met gebloemd

hout.

o Cl
oji op \ KW. zva. aa a ui aai w (Ka cui ap \ zva. oji ri cui rui \\

vi(uiz<ricciz\ kn. sullig, een sul of domme hals zijn

(vrg. aiOJizai az\).

o o
(ui(ci?\ KW. zva. iui apca ?\ en cli oji iei iunji\ — nnajiz

(ci?(ukci?\ kn. onrustig, van een zieke. — nniEJiz

on ? cejim <>\ kw. gekheid maken, schertsen. G-. —
<n oji i xji ? iuim ?cun aaji\ KN. onrustig liggen te kreu-

nen en te steunen, van een zieke (vrg. cm cui cm (u \).

ri(uiZ(Ci9\ KW. zva. <n(cnzai(UJizw \r^(óiznn(uiz(ci?\

voor een kind.

oji (d aaji\Ta

sel, eten; daar iemand van leeft (vrg. (uniciaaj^ en

zie bij oji aai aan)

kleêren, voedsel en deksel. ^ cm z on am aai ~ji cci aaj\

de kost zoeken. (ui(cicnKi(unonn5iz\ zijn voedsel zijn

menschen, hij is een menscheëter. — (EjKckh\^\ aa

ojji\ aaaJ^^ iunun\ eten, wat eten; iets nuttigen,

eten, gebruiken; gras eten, grazen, van weidend

vee; medicijn gebruiken (vrg. ontnjiz<incnjiz?\ en (un

Muicuyi)-, koffie of thee (rjviab) gebruiken; van iets

Oicma K. , asii(K3i\ KD., aoiajn\ KI., voed-

(ki crrn iui aa -^i ajiaan\ kost en
CaJ Ul

O
ia ',

Co
leven, iets tot zijn onderhoud hebben, (eji azi aa on trui

z

ccm (of (un(ui\) wat geld verdienen om van te le-

ven. (Bi ca aa ~m o*: \ (harde of onaangename) woor-

den slikken of moeten verduren, ceji ici aa nn aa\nn aa

z

aan\ een merrie gebruiken, tot voldoening van de
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geslachtslust van een hengst, c&ianan -jnasii\ het

hart opeten, geheel innemen; ook het hart vertee-

ren, verknagen, kwellen, van bitter verdriet, axi

(ui xn (Hyi\ gevreten, opgevreten, gekweld worden,

door muskieten of ongedierte , een kwaal of een

boozen geest , die de kwaal geacht wordt te ver-

oorzaken. — (Ei (Ei cci (Hia\ aniHi(Ui\ &J) ^j) (uii \ eten

in het algemeen, (Li cei asi rn an ~m (h\(ky)j\\ zich ver-

gasten, kn t&i (ci iki rn run ihnfn arn ^iipi(bmn\ zich op al-

lerlei lekkers vergasten. — (ei o on m\jn tci ajifi of

ai iei z ia rn on <n (ei hi/i\ eten of iets gehruiken. — cei

o O o O o X o
(Cl!hl\ (Hl(lU)lhQ\ (Hl rn (IJ) iHl\ OJT) CITÏ1 (Uil n ) \ mV . , en

op eten of lekkernijen gesteld zijn; op iets, zooals

kaas, bijzonder gesteld zijn; ook iemand iets teeten

geven of ingeven. — (ei (ci<HirnHii\ (hi tun hd ~m ihii

(hijj\ tuii mrn tunm rn (hii \ iets te gebruiken, te eten

geven of ingeven aan iemand. — oji (ei (ei (hijj\ oji

(Hi (tj)\ aj)(un\ het eten, nuttigen, enz. — ojkckhi

, O O (7) S
(Hij) Of tui (Ui (Cl (Hl (Hij) \ aai asii dJ) (Hijj\ ciJ) (unnn aj)j)\

wat om te eten of te nuttigen is, zooals het eten,

de geregten op tafel, gebakjes bij de koffie, thee of

het opium rooken: versnaperingen buiten de gewone

maaltijden ; een eten, een kost, bv. een slechte

kost. (ui (ui co Hj (Hij) \ ook kn. voor snoeperijen. —
(Ei (ci (Hl (Hij) \ on aoi (Hi (Hi n \ (ij) cunm hi a of aai uzi <un

nnHin\ zamen eten, gezamentlijke maaltijd, eetpar-

...

^
O X

tij. (El (El (Cl(Hl(Hlf)\ 0^1 iHlilJ) (Hl (Hl /)\ !U1(lJ)(Un'n

(Hi_ji\ voor het eten, bv. (uirrm oji (ekckhi(hijj\ etens-

schotel. (tui <u) (un ni (hij) zie ook bij ajiasn). — (ei

dj) ajn ti (hiji\ kok van een aanzienlijke, oji n tin zon

mi a,/n ni(Hij)\ kokkin, keukenmeid.

oji rn ia wij\ zie bij ajn ai (ciz hij)\

oji ai (ciz (Hifi \ zie bij ajn onaziz aoj) \

^H^ ofD^a^m^ ^^an^a^ariji en (E^^
O c>o

KI. van (ei cm amji\ asrchi cm on cmjj en oei cm cmj\ \

o o o 7 O o
rn tui cel (Hij) . van ajn aci hiji \ ongebr. ; ihii on (ui (ei anji \

kn. lust, begeerte, verlangen; lust hebben, naar

iets verlangende zijn, haken, hunkeren, (cncciasn
\

tnajiaj)JKi\ ik heb er groote lust toe. ajn ihii run hv

(hu rn (ui .ei (Hi ~m oji tui nr> ) (mi on. (Ei m\ ik ben verlang-

end om Samarang eens te zien. — iei n ieuS chi/)\

iemand belust maken, verlokken. —iiiEixniHirn(H-n\

belust makend, verlokkend, begeerlijk. — rnajiS

pi^Jl of aluin (ui(ci(Hi(Hi^\ begeerlijkheid, hebzucht;

hebzuchtig.

a.i(ci(Hi\ zie bij (unariw

oji cci(Hianji\ zie bij oji (ei anji\

O . ...
(UI (Cl (Hl (HIJ) \ Zie bij !H11 (Hl (Hl/j \

(uirn (ci [(Hi aZi (kji ni \ zie bij ri ,un [on w

oji ai on [op as: aui\ zie bij rniunCiHiw

(ui (ci rn (Hi (hiji\ zie bij ajn an w

(UI IC1 (Hl n(HlJj\ KW. ZVa. (UI(CirnCHl(Hl^\

tui (Cl cin \ KW . zva. (ui (Cl (cm \\ G.

X ei

(ui(ci\ 1. kn. een kleine beitel. 2. KI., zie asnasnq\

en (ukkji^w \ cm rn (ui &0) tui rn ajn zm as)i asn q {of oji

(uj.) spr.

(ui(ci\ kn. scherp van reuk, sterk prikkelend in den

neus, zooals van uijen, mosterd, rammenas , enz. s

ook wel door het opsnuiven van koud water (vrg.

(U1(C1\).

ajifni(ci^\ zie bij ottj^w

ajii(cian/)\ verk. van oji ri anm an n (vrg. ajiniiHiii\ 2.,

en rn ojim <niti) , bv. in oji (ojioi ao q tun \ voor ajirnazi

n
man^nicirnccn^ajnw

ajKciri'-m aoji \ zie bij mi ni n\

(ui rn can (Hij) \ kn. Heer, van de Godheid, en Prins,

als titel van de zonen en oudste echte kleinzonen

van den Vorst {eig. ajunocimnoji, van rnan\). Deze

titel kan door den Vorst ook uit gunst aan zijn

verdere afstammelingen verleend worden. De z o-

nen van den Vorst worden oji ai (eim aa ~jj ias)i\ de

kleinzonen en verdere afstammelingen, die tot

dien titel verheven zijn, (uirnccinKHi^ian

7 o o
(hi\ genoemd. (uiai(cinnnn~max)(u>as)i\ een meer

vorstelijke titel, die aan Pangerans van hoog

aanzien verleend wordt, en ook door het Gouver-

nement verleend is aan de vorstelijkeprinsen Mang-

koe-nagara en Pakoe-alam. d^rnannoaa^maxiaji

as)i ajnrna-n z (eiji is de naam en titel van den Kr o on-

prins ; oji rn ui nn (Hi ~m (ei ai ajrii { (un de naam en ti-

tel van den oudsten der onechte zonen, (uirnajim

an (En (ui aji^\ ook wel oji rn (ei no an tH~n truiji\ worden,

met uitzondering van den Kroonprins , die prinsen

van het vorstelijk huis genoemd, die het hoogst in

rang en hoofden van andere prinsen zijn, en die

bij gelegenheid den Vorst vertegenwoordigen, oji

<n asnm an trui (hii a heeten de prinsen , die geboren zijn

uit vrouwen van den tweeden rang , en niet den

titel van ajirnccinna<i^aiax)(uiasn\ Of oji <m (Ei ^ am

(hu) gekregen hebben: deze, en al de andere prin-
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CY

rn (uicm^n ckiji \
O
(ui(maaij\

sen, noemt men cui rn cmm (ia rn on w \ iux r> cm nn ki cm

cru cui rn cmi > \ de Heer der gansche wereld, cui ai cm

n~i(hQ*-n\ uw Heer. — cui yi cmm aan\ iemand tot

Pangeran maken ; iemand Pangeran noemen; van

iets een afgod maken.

CY . ,.. a CY
cncui xnnrï Kin \ zie bij cun cm v.

(uia7innaain\Kia. 1. zie bij (unnnaain\ I. — 2. de klei-

ne steenen rondom den middelsten in een ring.

o j. Do . , .. O o
cui iim Kiin of cui (ci ni aaia \ zie bij cun m aain ^

(ui cm asnn ofiuianaji asnn \ zie bij aan tut asnn

\

(ui rn cm z nq ajin\ 1. zie bij rnKmni(Kin\ — 2. zva. cui

ccimcKiiji van »crinnajiji\

cui cm cw.\ en cui cm ciyi\ ki. , zie bij cun cui (uin\ I.

cui (m'-niKO -^khiji\'KI., zie bij cun een w

(ui (m tui ajiji \ (en cm cui cuin \ aai (ui cm cui cui ~ji aan en ck,i cui

cm cui cui ^i aan\ zie bij ccn cui (uijj \ I. — cui ui cui cui ^n

Y
(ui(uirj\ zie bij ajn aji ajin\ II.

a q o
tui irf-ruun cu»\K*W. zva. (uici')crrn?\ en (ui cm mi ti aa n \

{Het is de oorspronklijke , nog in poëzie gebruike-

lijke vorm van (ui
<-nammi\ en beteekent eig. wat

zich achterhoudt als heilzame kracht, van cuiacmn

en (cncu»\).

iui(m r~h\ en cE/icmni\ zie bij Kn^hw

(ui exil \ kw. zva. cuirnKiizcHin\ — iiiani\ kn. iets vóór

onder zich hebben liggen {vrg. m (ui (ui ^i ai kii \ on-

der cun (li cuin\ I.); iets, bv. een boek of een kind,

vóór zich op den schoot hebben of nemen
; fig. iets

onder zich hebben, onder zijn beheer hebben, over

iets het beheer hebben {vrg. (£i(Kn\). di aai axi iui

aaji\ of cuiaaiaan axi\ vóór, met het front, aan de

weg of aan een rivier staan, van een huis. tui aai

njn\sno<naj}\ een grooten platten steen aan zijn voet

(onder zich) hebben, van een boom. cuaaainaasnaa.^

ok<ui\ het beheer over geheel Java hebben. aai tui

aai (uicmrncm aan en cun (Ui aai cm rn cui art urn aa aai n \ die

het geheele beheer over een bruiloft heeft en die al-

leen bekostigt, cEiaaiasii<(&i\ eign. van een Prins.

(êi Kn T) asnjj\ eign. van een vroegeren Jav. Vorst.

(èi(K~n (Hiam^ri\ naam of titel van een regerenden

,

van den Soesoehoenan onafhanklijken Prins te

Soerakarta. rêi aa-i asii (ui aa \ naam of titel van de

Sultans van Djokjokarta. — cui rn aam aan\ wat

iemand onder zijn beheer heeft; schoot van een

zittend mensch; ook k. van cui rn asn aaji\ 2. — oji

iin^urnnirn(u)rn(u)\ zijn eigeu onderhebbende (on-

derhoorige) manschappen, cui tui rn h^i z rn (Kiuuni^n^

i^njt^ de onder zijn beheer staande krijgslieden. —
aai (ui aai aa cm *n aan \ het Mangkoe-nëgarasche , het

hof, huis of gebied van Prins Mangkoe-nëgara. —
ci-rn cui *<n cun

j
?^ (ei aa/) \ het hof of huis van Prins

Maogkoe-boemi.

O O
(uirmcnnp zva. cuicm(KJ)j>\ zie cuicm^in\

(uijm?\KK. stevig; stevig gebouwd, bv. van een huis,

ook van een stevigen kerel; stevig staan; pal staan

blijven, niet wijken {vrg. cnii<Kn^\ en (uicm%\). —
(&ictfn?ajn\ tegen iemand of iets zich pal verzetten,

zich er tegen staande houden ; zijn woord gestand doen.

cui ini \ 1. kw. zva. a^m(unji\ — 2. KN. naam van

één van de kleine zangwijzen.

G)CY G)CY G)CY o (?) CY O G) CY
(l,i (Kn \ (Kn cui kii \ (ui (Kn "Ti \ (ei (Kn Ti Kn (Hij) en (ui Kn

. ,.. . Ym (Kin \ K
.
, Zie bij tuil i<n w

.X . / . Y . Y a * Y
cui kii \ (En kii \ (Kn aJj (kki \ rui Kn *~n\ cui anti no rn kii \ en

cui arri ni chijj \ zie cun kii \\

(CaKnKiiji^ kn. de hoogere toppen van een gebergte,

in tegenstelling van de lagere gedeelten ; {ook zva.

G)CY T(Lnani\ J.).

O
(uiacnciaji of rui Kii (ui cian\ zva. cuiKncunn\

cui arn cunji of (Ca aai cui asnn \ KN. het ingekrompen , zaam-

of ineengetrokken, geschrompeld zijn, van iets {vrg.

, . . O , G)C>
(unKnasiin). — tui arn asnn \ tui aai mi asnji Of t&iKniui

asnji krimpen, ineenkrimpen; gekrompen, inge-

krompen; geschrompeld, verschrompeld; bv. van

een blad van een plant; ook zich terugtrekken,

een overeenkomst niet gestand doen. — cui aai cui asn

rnKn\ iets doen ineenkrimpen, iets tezamen- en

ineentrekken.

'Q„ Q„ Q u Ou
(uii aai \ en (uicrLiiaai\ KN. ; ceiiaai\ en mi cwi \acii\ op

iets in de hoogte , zooals een tak , kruk of nok van

een huis , zitten of blijven zitten; op stok zitten,

van een vogel {vrg. i€.irijirn^aaiz\ en rntuitnrmzarnn

van rnajnrnmmaain); fig. als spr. bij zijn eisch

blijven, zich niet laten afdingen {vrg. xTirnwzaiJiji),

en zich op zijn gemak ergens neervlijen.

(uir)iaaiz\ en cui mli rn ikiiz \ KN.; cBirniKin\ en (Uioru*

rniaaiz\ op een boom zitten, van een grooten vo-

gel, aap of mensch; op de boomen leven, hun ver-

blijf houden, van de apen {vrg. (liikiV); ook opeen

stoel of bank zitten met één of beide hielen op den

stoel of bank, zooals de Chinezen gewoon zijn te

zitten {vrg. iuïiaai\).
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G) (?)
(ui h n <Kn n\ zva. aan aai aait

(?)

H«njp
'

7
.,v ,

(Li n uu z aayi \ kn. ; ,&? <n aai z uiiji ^ iemand of een beest

beletten zoodat hij niet voort kan; tegengaan, stui-

ten, in het nauw brengen {vrg. tuaaiaaia ^naaiaayi

\ (Pi
en oji ? i cm i aain (En <ri cm z aai/i ) . — aai oji » aai z aann \

tegen of op iets stuiten, belet worden om voort te

gaan. — dn 01 aai z aai \ iets op zijn weg ontmoeten

waardoor men gestuit wordt.

aJiKnasnji en (èiaaiasnn of (ti(èi Oiti a<nnji\ zie onder vh

aai asnn\ Ook is aliaaiasnn de benaming van het

rustteeken ^ .

oji aai (Ki/j\ kn. wat naar het einde gaat of loopt, bv.

Ci aair)(Kiz\ het noordelijk einde, noordeinde, van

een stad ; ook geheel ten einde, tot het laatste toe

1'* O O j. O
[voor ui aai ajiji\ en dit voor oji oji nana-Ji n of cuiaji

O v o. . ' o
aai uifl^ van tui aaioJin). oji aai tui) ui aai oji axi ax,iji\

van het uiterste zuiden komen. — tèi aai oji _i*\ iets

beëindigen , ten einde brengen , voleindigen , afdoen,

beslissen; de trein sluiten. — oji aai oji ^=iaaji\ het

einde, uiteinde, slot of laatste van iets. — auicèi

aanajiji\ de laatste die een reeks besluit; het non-

plus-ultra, daar niets boven gaat {vrg. oji ce/iooi cuin\

(Ci aai ruyi \ ongebr. ; (Ca aai rui aan > kn. beletsel , hinder-

nis, 'wat iemand verhindert {vrg. ajiauruiaan\ Mis-

schien is het een verh. van ajiojiaairxjiaan) : \aa.Ck

(Ci hii rvi aaji\ tegen de hindernissen inloopen. — dh

(?)
(EO(mnaruiji\ KI.

aai au \ zie bij o3i aai auij\

(?) O O
(Uiaaiaxiji\ KI. van aaiaai(üiji\

o nvan anaan a^1 /)^

(La"aai ruji\ zie n (Cl hii ruyi\

Siaainans 1- K.N. naam van een soort van stinktor,

op de aanuiaaij gelijkend, en die, geroosterd, in-

genomen wordt tegen kramp- en kinkhoest. — 2.

KW. zva. (iKaairLin\ — ien aan iruin\ KW. zva. mnzrn

aaiouin\ — aai a_i aai rhin\ KN. zva. oji aai rvi n\ en

bijna stikken, in den adem blijven steken, van

lachen of hoesten; en zoo ook aai aJaan ru}-^ïaairLiji\

\viasii k>j ajaai 7xin\ kramphoest en kinkhoest, aai

aan vMjui'aai avi^Ji 'aai <r\njV' stijf en bijkans stikken

van lachen.

on ali aai auyi of aJaai ruan\ kn. naam van het leestee-

ken n , eig., naar het schijnt, de achterpoot van

een beest, zooals van een buffel. — mcÈnaaiaruiji\

met den achterpoot slaan of schoppen, achteruit-

slaan, achteruitschoppen, alleen van beesten {vrg.

oi, kji oji unn\ ri.rr» djiaaifj); ook een letter met een

Péngkal schrijven.

oi ajioiaaizruin\ zie bij ti aJh ri aai z rui n

\

(?) O (?)
(vi aai ruiaai/j\ kn. het gebogen zijn van iets {van tui

O £)0 * (?) - saai aai n\ en vrg. cvn lui aai a\ o^iaairu]\ en (vaaai\).

—
- sti aai !rviaayi\ buigen, zich buigen, bv. van een

tak door den wind,;

iets buigen.

G)0

(?)0 - „ G)0 , (?) .

(viaairvp kn. zva. (viKrirLiaai/j {van tvihh\ en vrg.

. v G)0 * (?)Ci (?)0 *
(njj\). — (tiaaiaxp zva. (Ei aai trui aai n\ — i&i Kn crvi

(?) O
ajirriatii\ zva. c&i aai rui aai rn aai\\

(Ciaaia£<\ zie ajiaaiaj^w

(Ci hij \ zva. (cnKnw {vrg. tui aai aai a). — (Ciadi\ of

ajiivriaai\ en oji Knrci\ zie boven.

oji on (ui z asnj\ kn. een krommes, een krom mes, onge-

veer van de vorm van een tuinmans snoeimes

,

maar met het scherp, niet van binnen, maar van

buiten, en waarmee men dus van zich afsnijdt;

een mes, daar de Javaan allerlei mee besnijdt en

knutselt ; ook wel gebruikt in plaats van een oji

rui \ II. {grondv. (ri<xnzasnji\ vrg. nxmn aziz asn/i).

— t&><nKM<tsn/)\ iets met een pangot besnijden.

o o O CV a O Co
oji n.jiasnji\ KV?, zva. aai aai \ oji (E'i~i aaji\ (vini asr>

J
'i en

o . q o . Q q . ,

cuia^iaaij) {vrg. ui asi asnj). — £? ten asn.p KN. iets

zorgvuldig geheim houden of bewaren; vooral een

dochter, meisje of bijzit opgesloten houden; ook

wel een vrouw wegens slecht gedrag, (ei aso asn ui

, o o . O o o
asn n\ zie oen. — tui un asn aa a of oji oji un asn aa/j\

wat zorgvuldig opgesloten of bewaard gehouden

wordt; ook zva. i ai cun &i asn aaji\ \ (^i arri oji n oei asn

(kui\ of enkel oji oji m asn aan \ loorden de meisjes

genoemd, die in de harem opgevoed worden en be-

stemd zijn tot bijzitten van den Vorst.

O o O O
en 0j1d asnji \ on e? un asn \ onaji ui tUn aan en a,i n (Si zn

asnn\K., zie onder aiajiirLiw

oji ?) asi asn aan en tei n azi asn aan \ zie bij <n oji asn aan

\

oji aa ojiji\ KW. zva. uaoa !uan\ volgens anderen zva.

uiuuuuirj) o-i

O
}™W

O
ri oji ri asi(K(i n ri (Ei ai an a^i n en aai ai oji on aso r.an\ zie bij

Ti ojn ai ui OJiji \

ai oji ai osi z ojiji en r> (ei oim z a^in\ zie bij oiamoi X7iza^in\

o o . 7 .. o
ajia7i(K>iq\ en o-i otkki^ojh oan\ zie bij oji j\\

Do a . , .. o
ajiun(M\ zva. ajioia7ia^\ zie bij oi ajnvjiw

a o
oji 171 oji a.11 aan \ zva. oji 07i oji ? roi aaji\
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* (F) - (?) . G)
on (ut\ t&toj)\ zie mi mi w

(ucutiut oji art/t \ KN. iets, zooals een burrie, om iets

naar elders te vervoeren {van (uniKo\).

a . , .. o
(L0<U1(U1\ Zie OIJ OCH (VI \\

oji cutcvtrn chtji \ zie bij (tot (ut (tan

\

oji rt rn cvt rt on ~/n tut (Kirt \ zie bij 77 turt cvi \\

(ui xn (L>i asiyi \ KN. zva. ojti tut asn ~it (vt asnjt {zie bij ajti

(vt asnji) ; ook wat iemand of iets regts en links naast

zich heeft of daar men of het tusschen zit, of zva.

orn uu oji asnjt) ; ook zva. tut rmi (vt astijt\ bv. tui cuuvt

asnajtdsn iuton/j\ de linker en regter vleugel. — (ei

(ui ,vt asnji\ zva. <vnnjiasnji\ links en regts tusschen

zich hebben; de flanken formeren of bezetten.

(UI (Ut (Ut \ OJI 031 (Vt (Ut \o (Kit (Vt Ut \\of (ut (ui (vt (ut \ zie bij

iui(uiajtrui\ en tut mt (Ujoui onn\ zie bij ontcvtrLiw

ajirn onn\KT$. uithoek, uitspringende hoek {vrg. on tuit

rj ut z ruin) ; ook kaap {vrg. cuitrk\). — (EJixnmjijt\

uitspringen, uitsteken, bv. van de borst of het

voorhoofd {vrg. rtonziirhz\).

(ui 11 tut z (rut/j s kn. omslingering van een been of arm

om een been of arm van een ander {van ay ont z run\

vrg. (utcEtiura^tn); kw. zva. ut irhtni <ruin\ Ookvol-

gens G. het gewricht van de hand {vrg. mrt mi rui ~m

crnru^). — iEirjiuizrun\ kn. iets, zooals een been

of arm, omslingeren met zijn been of arm.

(ui mt (iuij)\ kn. voordeel, dat iets, bv. iemands hof,

ili/i en (Lit ut ru misschien

o o o nn
it(utrij\ voordeel ge-

geeft {vrg. cqcuizajn

het Ar. (J^ ,
phVl). — S,

ven; uitwerken ten goeden.

(ut (ut run \ 1 . KW. zva. oji astt $ \ en ut vit ^ xm rjt mui, \

{volgens G. de scherpe tanden van een olifant). —
2. de aigekante hoek van iets dat vierkant is, bv.

van een tafel of vierkante pilaar, afgeschaafd

kantje. — <bi tin\<rwji\ iets afkanten; afgekant.

r^(uzr^(utiiu)ji\isj^. iets dat eenigzins lang uitsteekt of

uitspringt, zooals een uitstekende rotspunt, een

uitstekend eind van een tak van een boom, lang

uitstekende hoek van iets-, ook een landtong in zee

{vrg. (utLTiruji).

(Et on ^ \ zie bij oen ru ^

zie ook cei »?7P\ ben.

cui (ut rj rvt onn\ 1. KN., zie bij (unru\ II.

zie bij (Kit nq,rut (hi n\

(ui (uinq ru z onn\ 1. kn., zie bij (unrtp I.

zie bij mir)cruzonn\

tui <r] (u> rj (uit f\ kn. belasting op het geslagt, te betalen

aan den pachter van die belasting.

(uiiut (Li \ KW. opstel, geschrift. G. {vrg. mirui mi\).

mi rt mt z rt ru (mt mn >n . , het verkregene, een verkregen

goed. G. {van r)(unzr^rLt^\).

nart iei\KN. zie bij oukeiw

(uiiui\kn. het gevestigd houden van zijn aandacht op iets

als een doel ; ook het vestigen van het oog met een doel,

de blik van een vrouw om iemand verliefd te maken.

(Li tut \ 1. KW., zie bij ruiw — 2. N., cli oh \K., iemand

of iets niet herkennen, niet meer herkennen;

iemand zoo vreemd worden, dat men hem niet

meer herkent {een ander cuioh\ zie bij wrui\). (ia

mt (uï\ pass. r> mn z no (vi (ut\ wel herkennen. — iet

(uïxn\ (&i(Hiiui\ niet herkiesbaar ziin, zoo vreemd

zich voordoen of voorkomen, dat men niet meer te

herkennen is.— (Et act mi r>oni\ (Et oh mt ont onn\ iemand

of iets onherkenbaar maken , maken dat men iemand

of iets niet meer herkent. — rt(uuutonn\ de ver-

andering, waardoor men iets onkenbaar gemaakt

heeft of maken wil; wat men niet herkennen zou,

een benaming van ^Sandangans, bv. mi art tut on ^»\\

<ui<na7it\ zie bij tjouzw

Q„ Q„ -7.. Q"
(Li rt ut arm \ en cuioirn rui ut nnn \ zie bij rt tuit out w

(UKutvi\ kn. kreupel loopen door één krom been te

hebben {vrg. (vt 77 mrj ojiz\).

oji evi \ en (lo (ut (ui Hijt\ zie bij tviw

rt oji \ of rt rt \ en (Èt rt \ of (Ei ri \ en gew. >ei (et-ur\

kn. middelerwijl , terwijl het nog, zoo lang het nog,

eer het voorbij is. (Et\(Ej1 -Jt^uït-n (uyj \ of ieii iei ~jtiun

cu) $ cun -n oji n\ terwijl, of zoo lang, men nog leeft.

(EiiEi~ir)r7t(M<wriji\ terwijl het nog ochend is. (ui

iSojtrp het oji <ui op prijs stellen, gebruik maken

van hetgeen er is en zoolang het er is , en men het

genot er van hebben kan.

o . z . . o o
oji ut rt (Ei ~ji rnjj \ zie bij ojït iei ~ji w

rtojizrtcm\ kn. pit of pitten van een doerjan.

rui ait f\ ook mt on ^ k-n. standvastig, niet te bewegen,

onverzettelijk; pal staan, niet wijken {vrg. iuiani^\

as>tcrr}f\ en (utorn?\). Masn^t&i^MicCi arrt {\ spr.

iuicm$\ KW. zva. iutam$\ {vrg. ajtam\), en zva. (Ci

Q O
cm^w \(ut(un (Et

O
rjortzurt cuicm%\ spr.

.. a t o D ^ o a * a - o o ..

r.itnt^\ (Etamqs amr.tnm^ (uioham^\ iei cm % om \ iei

cm^rruKitortjp oji ongeuit artn\ (ui(èicm^\ en tui (êi

.. n
^ojii(hi/i\K., zie bij asii(&p\
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rui on q/un (hiji\K., zie oji cm q tun <h~iji\

o . O * • ,..
iuion^\ ieji cm q\ (uithnaii q\ en ihyi cm cm

^
\ KW

.
, zie bij

asn(&i\

(ui cm^tun (hnj>\ N. , tui on % tun (hi/i\ K. , de reiniging bij den

aanvang van de vasten (van ruhon^\).

(uïcm(mj]\KN. een diepe kom van aardewerk
,

grooter

dan (tsnajjw

(ui r) cm (Hi ar,n\ zie bij (un on on z (hiji\

(ui mi cm z (Hi (kij)\ zie bij !uii7ionz (Hin\

aJcm\ kn. rand, kant, boord, zoom; ook benaming

van een van JBalambangan afkomstige Hasse van

menseken, waarschijnlijk krijgsgevangenen, een

soort van lijfeigenen van den Soesoehoenan, waar-

van de vrouwen veelal tot minnen aan het hof

gebruikt worden, terwijl de mannen een handwerk

uitoefenen, (ui un (ia arui ihi /j of tui cm ^n an trui oa n\ de

-. , , Q„ O/ Q „ Q„ O.' a„ Q
kant van de weg. (ui cm (hii n i\ of oji on nn !H)iinji\

de rivieroever, of de kant, of de oever, van de ri-

q„ o/ , n , -. a„ a/ q, a -,

vier. (uicni7i!Eii^:\ taielrand. tui onnntwuui asn/i\ de

gezigtseinder , horizont, (hyi ri xa z oji ~J'on m* mi trui

(n pi z (K/i tHti (ui op rut ojiji\ als de omtrek van de maan

op de veertiende. ajn(uiam\ aan de kant, ter zijden.

(Ki (uïom noza (n.i!Hifj\ de kant, of langs de kant,

van de weg, bezijden de weg. — (&ïam\ naar de

kant of oever , of langs de kant
, gaan ; naar of

langs de kant of oever, mi oji q ceïon \ een kant-

schaafje (tui oji ^ oei omrqfHnz 71 no)ZHn/i\ een bijzonde-

re soort daarvan. J.). — (EÏonnn7i(un\ iets, zoo-

als een vaartuig, naar de kant of oever brengen of

sturen. — (ui^icmw het naar de kant gaan; wat

de kant uitmaakt; ook een bijzit, die een bediende

van een ononuHnfi is. — (ui tei7y? <n a<in of lEion

ni(Hin\ langs den oever van een rivier liggende lan-

den of wonende menschen. — ihii (ei'on (ui (hi /i\ te

veel of digt aan de kant.

i|o7|\kn.; (êicm\ kn. boomen toppen, aftoppen (vrg.

(£<jon (tuij]\ Een ander zie beneden).

(uïion\ KN.; (ei'icmiEii on ï\ aanhoudend wankelen, iei

Q„

' ion (Ei :ooji\

ion (E>iion\ aanhoudend heen en weer wankelen;

steeds ongerust zijn, in aanhoudende ongerustheid

verkeeren (vrg. ojjfEioun en (ei7ui(Ej17ui\). — (ei

{orl(cirn(Hï\\ doen wankelen, ongerust doen zijn.

(uin on z hit/j \ kn. ; (èinn on z (Hnj>\ iets van terzijden

stuiten in zijn gang, door van terzijden tegen iets

aan te komen; tegen iets van terzijden aanbotsen,

zoodat het meegetrokken of omgeioorpen wordt.

(hïi (ui nnom (Hu /j\ met de zijde ergens aan blijven ha-

ken, tegenaankomen, gestuit raken, bv. van een

rijtuig; ook meegetrokken raken. J. — (uivomtHn

ihiji\ iets dat ergens uitsteekt en daar iets aan kan

blijven haken. J.

(uicmiHTiji kn.; (Eioniuiiji\ iemand of iets weerhouden,

tegenhouden; beteugelen (vrg. (üi iun (hyi n\ ki(Hn(Hnjj\

CY o v(EionrHnn\ remom asn o en ca (ei~ji^\).

(P> o z .. G) o
(uion(Hno\ zie bij (vu on kt? n\

(uicniasnji\ kn.; (Eicm(isnji\ met het hoofd knikken,

door zenuwachtigheid (vrg. tun om urn n). (êicrnasti

miasnjjy aanhoudend met het hoofd knikken, bv.bij

het lachen.

xJionasnji\ kn. indruksel of indeuksel in een zacht

lichaam, vooral in het vleesch, door het sterk

bi?iden met een koord of het indrukken van de na-

gels, (ui on asii ~>iï(un asn \ zich geraakt of beleedigd

gevoelen. (uión(hn(un asii\ geraaktheid, het zich be-

leedigd gevoelen.

tui on on z asn \ zie bij on r> iun z asn w

tui on tui \ kn. rijksgroote, rijksgrooten
,

grandes (Skr.

poengawa, de bul van de kudde; in zamenstel-

lingen uitmuntend, uitstekend).

tui on m .1 n\-&8 . iets daar iemand meê gooit, zooals een

baksteen, scherf of sawopit (vrg. (urxrhis en (un

diontruTjis gooijen; iemand met iets

gooijen; iemand iets toegooijen; naar iets met iets

gooijen. — (Eionri.n mv. — (Èionnruin(Hti\ met

iets gooijen. — ali on m 1 chij)\ iets om meê te gooi-

jen; malkander toegooijen; afgegooid, door er naar

te gooijen, bv. van een vrucht van een boom.

(uionruijj^ kn. kort en gedrongen van hals, bv. van

een mensch of paard; ook onderkin.

o - o o
ojicmm ?rt\KW. zva. tiz;as:\ (Hrj(ia\ <£?<ï%?.?\ cuinna.7nni\

o O - o
71 ni toi 11 -~n cai \ en mn ,n^i w — cm tui on ruiji \ KN. voor-

waarde die gesteld, of eisch die gedaan wordt, om

Oom (Ei/

te bewilligen in een huwelijk.— &?(tyj</i^\kw.

I Ml / (UI (H)\\
Q ^

(UI (Hl

ari(njijj\ geroepen, ontboden worden.

<i>oTT,n^\KN. schoudervracht, zooveel als men op één

schouder dragen kan (vrg. (ui (Hrjaruyi) , bv. (ui,aji(uri

(Ei ^jiTUitHi ^(uicmruy)). — (i,icm(ru^\ tets op een

schouder of den nek dragen of nemen om te dra-

gen (vrg. (Eii icn iui (t en moto™); ook een zeker
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. O
ui cm(ruin\

G) *
(Uicm\

mengsel van kruiderijen voor een zekere toeberei-

ding van vleesch , visch , enz. , en een daarmee toe-

bereide kost. ^m/Éicrn(rv7j)\ een soort vanrijstpap.

tui cm tlij)\ kn. getopt, afgetopt, afgepunt, de top of

punt er afgebroken (vrg. cu)crri\ xjiapcrui/j en oniojn

rn cm? (ruin); fig afgebroken, niet ten einde gebracht

of verijdeld. — (iicmruiji\ van een plant den top

afbreken: iets aftoppen, afpunten; een bloera met

een eindje stengel afplukken; iets afbreken, niet

ten einde brengen, verijdelen.— (êi cm rui tri (h-n \ iets

aan de punt gebroken maken. — r,jcmrri,i(mjj\ het

afgebrokene of afgetopte, (ui ili cm rui <m <w <m \ voor

het besluit, eig. tot afbreking van het overdenken.

... . o
aj)cmfj\ poet. voor ajicmjw

.o , o
tui cm mvi a-n n\ zva. (Ui cm q x/ii (m n\

(uiricmricm^ zie hij ij cm w

iuicm\ kn. boven of tegen het vuur, op een rooster

of aan het spit gebraden; geroosterd (vrg. rjcrm

rn^h\); ooh naam van een wilden loom. tui crii tui

asiiiV~njj\ geroosterde kip. tui cm na cni\ geroosterd

vleesch. — (èicm\ iets boven of tegen het vuur

braden , roosteren , aan het spit braden ; de handen

digt tegen het vuur houden ; de oogen van iemand

verschroeijen door er een gloeijend ijzer tegen te

houden, cm (Hl (Ui nh r> n \ spr. — (mri(E<icm\ Of mi rzi

cm \ geschikt om geroosterd te worden , van de

leeftijd van een jong hoen. — oróoiw^ en gew.

Mi(moM|\KN. rooster, om te roosteren ((ucmim

cmji \ rooster of treeft in het algemeen. J.

oJjoTnKN. zonder verandering of beweging, onbeweeg-

lijk blijven (bv. staan of zitten); zonder verande-

ring op dezelfde hoogte, bv. van het water van een

overstrooming of van den toestand van een zieke

- O * G)
(vrg. iui cm ? \ cui cm^\ en cuh mi \ ). — cei cm\ iets

of iemand ergens zetten of plaatsen , om daar per-

manent te blijven staan; zich ergens, zooals op het

land, vestigen om daar permanent te blijven wo-

nen. — tui cm cm im n\ iets dat onveranderlijk vast

staat, of ergens geplaatst is om er permanent te

blijven.

au)crTj\ kn. een op vier stijlen rustend gebouw, met

een dak er overheen, waaronder men voor zon en

regen schuilt, en waarvan men uit de hoogte zien

kan; toren of koepel, of liever een in de hoogte op-

getrokken, of wel hooger dan breeder, gebouw,

dat niet tot woonhuis dient; ooh het scherm (<uri

rui), dat vóór den dalang staat als hij zijn spel

vertoont. <wj rui rmi -n run, ? rn cm J?m \ spr. cut cm

ruiJ'icm\ zie bij (Ui rrm /rui /i\ \ rui nii on tam ri rrm i ^\

of (ui -tii rnm tn mn ?, cmji \ naam vaneen slecht teelcen

in het haar van de beenen van een paard, im rui

cu)crrj\ benaming van een bijzondere wijze van zit-

ten. — tui cm in cmn of cui tui cm xn ann\ wat tot een

panggoeng dient of er naar gelijkt; wat tot een

panggoeng behoort; de plaats waar een panggoeng

staat.

tui errj \ kn. naam van een Jcleinen wilden boom , waar-

van het hout wel gebruiïct wordt om er stoelen van

te maken.

cf*\ en (Kracrinrnn (volgens Gr.

kn. gordel). — imi u"rm\KN. de zijde van het lich-

aam boven de heupen. G.

orrrpKN. onnoozel, dom, niet schrander van verstand;

ook zva. (Li eni ?\ en iu)cnmiji\ (vrg. cKn^piamji).

en (in aji (ui cm \ is de naam van Semar , nadat hij

gestorven en déwa geworden was. iun m <£1 nsn Jjjcrn\

en cm <vi irn ~j> cm \ spr.

rt (ui 11 cm

2

\ kn. uitgelezen, uitgezocht, het beste, bv.

van zaad of stekken.

mi cm orV k. , zie bij cm ri vj> w

(ui(un\ zva. (ui(iyi(im\\ G.

(i7ï(tr7(tmNKN. het vermogen om een wonder te doen.

—

iLi vn cen ni (mji\ een wonderstuk, iets dat iemands

wondermagt toont.

(uiuï\kn. verboden, verhinderd. — (siici\ iemand iets

verbieden te doen; verhinderen, zooals door een

bedreiging; iemand iets sterk afraden (vrg. j^i^ii

an\ en i£irnni\). — (uiceuuï\ het verbieden, enz.

cuki~i\KN. dom, onwetend (vrg. or>(am>ri(KM\ eniujcnp).

cüt(üiiui\ iemand dom noemen.

rui cci cut nimmn\ KD., zie hij nrnriruizw

dji\ 1. kw. zie hij (Eirn\\ — 2. N. verkorting in de

spreektaal van cuicun vóór een collectief gezegde. J.

cwi* I. kn., zie (uncuiw — 2. kw. zva. cruicui^\ (vrg.

(L,7](ui\) en zva. turuoiajinx

(vöi\ 1. KW. zva. (Lnn^(Knj\ — 2. KN. een uitroep:

och! wanneer men iets niet geraakt heeft,
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enxa\ 1. kw. 2i>#. w,to\ II. — 2. >r., verJc. van cm

enxaw — 3. verk. van n-,n aar) ia \ of va mi n xa w

<nao2\ 1. zie ixweia^w — 2. kn. ££» uitroep, als men

iemand of iets dreigt te treffen; (in een dreigende

houding. G.). — 3. oorspronklijke vorm van nnmz\

a
nog over m uiriarrm\ en in i7iriir)uiz\ twee zus-

ters tegelijk tot vrouwen nemen; twee meesters te-

een verl~. van xa of mw\).gelijk nemen. {Het

— xntnamnis zie bove
f CJ

xa?\KW. wordt verklaard door f&n(tqj\ en is misse/zien

2. kn. een

wel hetzelfde als ru^

(ui,?\ zie uwcva^w

-. o a
enaa^ 1. KW. zva.

(

xji $ uw run fiOjp

woordje dat achter een Itorten toeroep gevoegd

wordt, en dan ongeveer zva. cun beteekent , maar

vriendelijker is en een wensch uitdrukt; bv.

cnfiwmari xa .? \ niets , lieve ! ajanaeri xa <> \ nog niet

!

en èi i cm r> ia ? \ ei lieve, komaan! ei iti xa r> ia ^ \

ei lieve, eet wat. Hen zegt ook ajwcnam\ {vrg.

cnarti^).

xaenx.wzfinn 1. KW. zva. riem? r>iai\ blad.— 2. TP., K.

o o
van warmw xa ? \ on tui

q

\ en ui -n\\ — xa nq xiiifia

finn\ TP., K. van cm r> m ? r> xa i mi m n \

xa ? fin \ zie xa ? fia w

trwfinn en gew. imazHMj [voor tutojn ana) , in de

-, O Q Q Q Q O
spreektaal ook ojkemhtji en ia c&mm n\ N., ai^ixii

finn {van het ongebr. m clw fin n) K. , {mi xm finn of

«mnoMi tmji\ Md., niEj(unfinn\ fiax nifijnfir^n\ mi ai

cvj finn of [firn cun finn {van het ongebr. na \jn fin i) kw.
,

eerst, eerste; eerder, vroeger; alvast {vrg. xan

kh/i)- V.m hn clw xa xtim n\ een vroegere Zondag, firh

aa i-a ki fj\ (lw"mi na cei xii mji\ de {of het) eerste of
Q

XafiOCl

CJ
vroegere; in de eerste plaats, ten eersten. w

xTifinn of (Tj ia firn va rifiq\ en firn ru ai ce.i nw finn of

fim ru on cm hm fin x-i <kiji\ eertij ds , weleer ; voor eeni-

ge tijd, een tijd lang geleden, (ui cki oti cm n\ al voor-

uit, cun fia-j tin fim xti fin xti fin ,j\ ik wil alvast gaan eten.
O Q
ui:
CJ

xox7imx7imn\ in de eerste tijden, veel vroeger

q a a a a o o a
x.w arn ui fia

\

ixa (Ei xl i >q \ ?~? na oaji

a a a a „

CJ

voormaals. fin\ {jvncEizufinx

^n of i&w^ en ^m^l^ °f '^ tyrl^
iemand voorgaan, vooruitgaan, voorkomen; iets al-

vast gaan doen; iemands wensch of plan voorko-

men, door maar alvast te gaan handelen. — xw

erm ra fin rj firn \ [ra eji ojui fia nai fin/i\ iemand vooruit

laten gaan, vooruitzenden, vóór laten gaan, de

eerste laten zijn; met iets het eerst aanvangen, van

iets zijn eerste werk maken.

rn (ia Zfi.cn fin n\ zie on ia ? «jj qkiji \

xaiv.\ ki., zie tui ia fin n\ — clw arm clw \ kn. van een
<-* CJ

voorstel of raad gebruik maken, er acht op slaan,

het ter harten nemen, behartigen {vrg. ajncrm(in\).

O X Xo X CJ ^— iaiaa_rï\ clw arm cun ac) \ clw aan un ai r> urn \ cia clw

ai finji\ fiji ia run na mn en czi ia iyn na non \ ki. , zie bij

ajiicifinn\ — (vi ia xw na finji\ zie ook dij hiasnw

^T zie 1T
(Lm ami fijii nsnn\ zie axixmasnji\aaunasn/

(ia clw (ui A\KN. kaal of dor , waar niets op groeit, zoo-

als een kale rots en de top van een hoogen berg

;

droog, niet slikkerig of met plassen, van een weg;

met weinig water en vasten bodem, van een rivier.

en ia ïi (lw i fiaji of wzcniui2(ij)n\ kn. Port. deos, een

god, een afgodsbeeld.

(ianjnrhi\ kn. een soort van slang met twee koppen

{aan beide einden, maar de eene zonder bek, ter-

wijl hij toch met beide vooruit voortkruipt).

ia(un(u/}\ kn. in den echt vereenigd worden of trou-

wen met iemand; echtvereeniging, het trouwen of

huwen, met iemand {vrg. na«m\ rLifiai\ dat -ei \ en

fiahii?\). — ia finajn fi.in\ in den echt vereenigd,

getrouwd of gehuwd met. — clw arm fijn cli _j ?? fioi \

iemand , bv. zijn kind, in den echt vereenigen.

X o • -

ciafi.wp'Kvr. zva. XjW(lii\ en a_.iarm(isn\ {vrg. ciari (lw\

en xafihn\).

cia(LW(E.yj\ lanjntEi/i en onxavimn (£.iji\ kn. hem! ge-

maakte kuch; hemmen, kuchen; met een kuch roe-

pen, waarschuwen of een ieeken geven {vrg. xai

hy}^)- — aJn V71
'

L77 '^ N enz
- > iemand met een kuch

roepen of een teeken geven.

xa fin (Eifj\ zie xa ilw cei/i\

en xa en clw e j n \ zie cia cun cejui \

ciaqcm\ KN. gulzig op eten {verk. van nsnxa^ of ui

aa ^\ en (ui rr>\).

xaentuh\ kn. een titel van rang of geboorte bij de

Makassaren en Boeginezen {vrg. (firn en cun \ en xa

(uhn\); ook benaming van een corps pradjoerits van

den Sultan van Djokjo.

evafinn grondvorm van (Lwrw.finjt of ajiixajfinn\

X O a
xa fin \ KW. zva. firn cun \ c&i ck.i ^a ru firn \ en hii cui ven ui

aan {Skr. dana, goederen, bezittingen, rijkdom,

have); ook zva. xannw
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Cd

o(MM\ en osicrm(Hi\ zie axinnw

in dj> ri !hi $\ kn. met den rug een weinig achterover, en

"borst en buik vooruit, orj tui jn ^-n xji rn ttn % \ deftig en

permantig. — cijn<nrrmon[i<i^\ met den rug achter-

overhangen, bv. van den rug van een stoel; deftig

en statig van houding en gang. — run 01 am ^7 £3 ?

(ur)rn(Kn\ de borst vooruitsteken. (nj\(Hiioimaxirn(xj)

nrjfhn%(Lmrnfur)\ hij loopt permantig met de borst

vooruit.

a^,fhn.rKr)jj\KN. naam van een soort van vierkante mand

van gevlochten bamboe, onder nauw en van boven

wijd, en zonder deksel.

aixj)oiwzMrij)\ KN. bevallig van vorm, bouw of taille,

van een meisje, vrouw en voorwerpen, masivincn

(Hiij)\ en verlc. <tri ri anz ren n wordt ooJc gebruikt als

vocatief om een meisje aan te spreken: juffertje

(vrg. tunoixTris en (vwcminno).

(vji uirui ni \ of <w) on rg tui ni \ zie (uiHiryiniw

dj)xin\ KN. zva. nucrhw — TT
onxjirnxjïns kn. op zij of hand aan hand, met een an-

der ; tot een paar, trits, rist of tros bij elkander;

twee aan twee; een rist of tros aan één stengel;

met iets anders gelijkvormig of eensluidend {vrg.

nr) ni rn (hi \) . — mn on arm on xjih \ een paar, trits, rist

of tros vormen of uitmaken; twee of meer tot een

paar, trits, rist of tros bijeenvoegen of zamenhech-

ten. — on xj) rn rrn xn ar)j\ aan of bij paren, risten

of trossen, oixjioiij) rrm an 0-0,1 of rnna<n ,rw rt nn

on XTpl in cmj)\ ZVa. tuini(HlX71(Hl/J\

O /
dj)am \ kw. zva. (wjown !U)vmam\ cui xnxm t),hi/)\ xm

Ca) <^ J'
«
cci asn/i\ (en ti xm xji (Hnj) en (hrn(ui(Ko\ (volgens G.

schaarsch, zelden; duur). — (iJicmntHi/j\KN. steel of

stok van een zonnescherm (Skr. dan da. pk.); ook

een heel dik touw, zooals om balken te slepen. {Vrg.

O v o ' O j-i
(ij) noj en tui on naton rrvi ? \ ) . asn aru\ ia arm fy iiiz)\ aiK

kabeltouw. xJicmiaaorCi^ van leer gedraaid koord.

(h)crm\ 1. kn. knods, strijdknods. 2. kastijding, straf,

boete (Skr. dan da, stok, staf; een wapentuig;

straf, boete); ook naam van een van de zangwij-

zen, die men tengahan noemt, xm tuiiash (u-^i (Hitim\

O

in de boete geslagen worden. ?777(
O

)aj)crm\ een ster-
6 Cd

ke arm. tui arm xji rui \ zie bij mi rui w — run arm arm \

Cd
J

Cx) CaJ

1. kw. zva. run am asn nrnji \ — 2. kn. iemand in de

boete slaan, beboeten. — xm arm (mn <k? \ mv
Cd Cx) a

anrnarijj\ de opgelegde boete.

(ij)anm\ kn. herhaaldelijk, telkens weer, tot vervelens

toe, bv. iemand iets zeggen, waarschuwen of vra-

gen, vooral wanneer alle moeite vergeefsch is. J.

oi xji arm\ (dènda), zva. xj)tmi\ als naam van een
f CaJ

x
'

7
Cx)

zangwijze , volgens de uitspraak van Banjoe-mas.

dj) arm on

n

> zie bij xjiarmw
^CJ U'

J
Ca)

Ci . -,.. O
dj) arm (hi x\ zie bij xji arm w

Cx) <-' J
Cdon na

rij) arm (Hi n\ xm arm arm (hi/)\

Cd -J( Cd Ld J< zva. (Lmrrmarm\
Cd Ca)

(misschien

een schrijffout).

rvaapnirHicHi.p zie bij (imrujiHinx

xj) ami (ixij)^ kn. weggedaan, van iets waarvan men zich

ontdoet , zooals van een huis door verkoop , van een

vrouw door echtscheiding. — tun arm orm rrui n\ iets
Cd Cd t—; '

wegdoen, van iets zich ontdoen.

Omi
Cd

o o .... o
(iJiarniEin\ zie bij ij) xzi o

1. kw. zva. on amcHtin en cunas: <u\n\

rKsirhJ)ipi
t

(rfn\ (zie bij ajjCKSiHn/j). (U)

crmxTirHTi ^fi!Hini\ naam van een goed, en (iJiarmtun
' 00 Cf «a, y

Cd

ru) arn \ of nh ih \

— 2. KN. zva.

van paarden, xj) arm nm rei (of cm arrii xju)\) naam

van een kruid, dat gebruikt wordt tot blanketsel

,

en van een zekere zangioijze. xjixj) xsri u&ioji ~jd rnn

oi in? in /j\ spr. — (tmcniiarm\ KW. als een raaf of

kraai doen. kn. zva. «naer tui n\ \ ruii arm arm xzi trut
<~J' Cd Cd

(hm/j of (lh nm mhi rti hiiji\ spr. voor iemand iets

kwaads toewenschen. -— tmiiiJ)amiaziiMji\ rhiia^xj)

kn. zijn wen sch erlangen.w/l of enj xjixj) (cio-nt

xji anrn\ kn.; (untrmcrm\ onafgebroken aanhouden; in
Cd Cü Cd ö

een onafgebroken reeks zich uitstrekken; onafgebro-

ken (vrg. turfmrnam\).
Cd Cd

rt.c7.rm \KN. uitgestrekt (vrg. Hnarn\); en ben. van een
Cd Cd

nog heel jonge koetoekvisch. J. — runarrriarm\ zich
Cd Cd

in de lengte uitstrekken ; en traag, langwijlig, voort-

maken; traag gehoorzamen of doen wat verlangd

wordt (vrg. xmarniarrn\).
Cd Cd

O .

(ij)nm\ KW. zva. xjitkhi
Cd

rrn nri (cii op \ spr.

rn xj) oi arm \

o .

\ xj) arrn
CO

of on xji on dj) \ kn. in dunne lapjes gesneden

vleesch, dat, gekruid en daarna gedroogd, geroos-

terd of gebraden wordt, om bij de rijst gegeten te

spr. een dèndèngdief, eenworden. (EjI (tli oi xji on arm \oi xj) on

Cd

overspeler of minnaar die heimelijk in het huis van

zijn beminde sluipt. — a_,r) rjam 77 arrn \ dèndèng ma-

ken; van iets dèndèng maken.

£f KW. zva. rui vr
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(iiïahj)\ ook wel 'riahjj\K^., ajxuhp en (iJ)(uhn\ KW.,

beschermgeest, van een landstreek , rijk, rijstveld,

plaats of huis , die als de eigentlijke heer er van

beschouwd wordt en dien men wel offers brengt;

ook schoor tot steun tegen een huis. {De oorspronk-

lijke vorm is zeker ni(uhn\ zamenstelling van

t)\1., en nmf}^); ook wel voor tu>(iu)\\ \oh(uhfj

rnitiMnrm^Kvr. , a.ji ohn^n ow\kn. betiteling vanden

Pandiet Drona.

<W) (W) ? \ kn. in groote hoeveelheid over den grond of

ergens op verspreid liggen of neergelegd zijn, zoo-

dat het er vol van is, bv. van vuiligheid, en van

uitgestalde vruchten; ergens vol zijn van menschen

of kinders (vrg. 7)0,0)77/70) ^\). &J) ffj) ^ 07 OJ) 77 oo) ^ \

overal in menigte uitgestald. — (uu rnn tj) ? \ iets in& °
CxJ

s

groote hoeveelheden uitgespreid neerleggen of uit-

stallen.

m,ia)?MJ\KN. ZVa. r) ni rn (hl) ^ \ 2.

(ij)(Kj)(hnjj-~ Chin. kn. een unster of weegstok voor

zwaar gewigt (vrg. (unTiasnann bij om asi}\). Onder

kjtaaiaSiboh verstaat men een gewigt van honderd

kali
Cl o

ïtis: doch van gras beteekent het zva. (mtojtoai

outn , maar met een unster geivogen. rn-ri^rrtruit

tin ik» (hnji\ 2000 kati's. •— (ur)mr>(hj)(hajj\ iets met

een unster wegen of afwegen. — - a.>iarm&j)!hn/j\ het

wegen of afwegen met een unster.

rn&j)2(K>)(Hi/i\ kn. naam van een toespijs bij de rijst,

van kadelé of fijn gehakte rauwe groente met ge-

raspte kokosnoot en Spaansche peper.

'

\\ KW. zva. ajhnirvi/j\ \ (ui (Cii as» chj\\.\ N, (uiicrn

(is»(K3)\ k. , spr., zva. cui tvii asn tut ojin\ ook zich be-

ijveren om de eerste te zijn en anderen te overtref-

fen in kunde of bekwaamheid ; en gejaagd, erg ge-

jaagd, van de ademhaling en polsslag.

iw)\Kl. zva. aj)om\\T
o\kw. zva. (isnnj\ (waarschijnlijk verk. van het Mal.

asiitvny waarvan ook osn azriEitn een Kramd-vorm

schijnt te wezen.

tri(ij)\ KW. zva runnom^w — cun/ncrrns KN. met zijn

velen in rijen geschaard ergens zitten (vrg. tümo

(um\ 1. kw. zie xnnnw ook zva. ttw.^w — 2. kn.

halfwassen, nog niet geheel volwassen, van een kip

en van kofifieboomen ; van middelmatige grootte,

niet groot en niet klein, tnsschen beide in, bv. van

een tafelbord en van wajangfiguren. — MT)fj)Ti\

kw. zva. om (uui (uin on n\

u)^i\ 1. kw. zva. fio-~"n\ l.j en rn(iani\ 2. K^.naam

van een visch.

q o , O
dj)ni\ 1. KW. zva. run(iaoT>/)\ r/n rvt om n en 77 #j) 77 tfj) wT vmn en on run ti i

— 2. kn. hoogmoedig, trotsch (vrg. (iAtuïi?\ enOs a .

cni ^7 777,7) \). — (un cm) rn 07 007 .ju ti om \ iemand

trotsch noemen of voor trotsch houden, (uncrmcn^ri
CO I

oni ~jr> rn orn (un oji omn (of cun mi n om <n (un 77 ruj ^ ) zich

zelf verheffen , zich trotsch aanstellen.

'(ui(rrn\ en tun(armarn\ door snel en aanhoudend op
v-—^ CxJ Cd Cd

elkander volgende slagen luiden of dreunen, van

een zware klok of trom; ook tun (nm m"n \ met drift
Cd CxJ

voortsnellen. — «mi an (ht/j met snel dreunende

slagen; met gejaagde schreden; ook aanhoudend

doorvragen. Zóo ook rn icun 77 afn <o rui <i\

'77 KKJ) 77 f7777 (UI OOJ)\ zie bij [(LJ) 0777 W,

a o a a
(Ui ti omji\ zva. apniomn en rut t> om n\ en (tJtniorn

n > hmf)\ zva. ap^n opim omn
o o

rui t> om <n wnn \

(W)morn/]\ kn. in menigte in een troep ergens zitten,

van menschen, of liggen, van goederen (vrg. (U)i

(W) rn ni t y-nj)\ KN. ; (uiiyt)7iTizom/)\ zitten of staan te

kijken of te gapen, niets doen of uitvoeren (vrg.

(tarn(iD<nm i % 7,7
tuO-

o

orn on f) ook bij om een *>7 n\ —
o a a*

van (fa rut < co^n^

rni^rn^iihmj\ M 7) 7J) rn -77 chmn en rnrinmmornar)/) of

rt, 7 rn IJ) rn <77 ihO) (hf)
f)

\ K., Zie üij (LnrnjtW en rnriJ)rn<y-)

rn 7777 rn T7 7^77 n\ KI.

in (u-j n-j 057)
fi

of (Ej) osï) -n asnj) \ en run

rn 0777 rn T7 (UDJ) of (UT) 7777 rn mi rnm (imJl \ KI. Van C777

<~n^\ 2.: doch het wordt ook wel als Kr atria van

(Ei trut gebruikt, nevens (tsr)(Ejmij)\ maar als werk-

woord in den zin van mee g aan doen. mit mn >r> 7777

71 'T) (hm n\ het gevolg, de stoet. (ij)7ii(Arnn)ur)T)asn\

hoveling. — (un r> arn rn <n om \ 1. KI. van a:irnau)2

(hj w en 2. OJ. K. van (hitiosiiw

(hm 71 ooi \ KI. van (ai rn tui z 001 ^j))rnom\ en azimazt

TjT) (LQ1 \\ - - (Uil rn 7777 rn T)

I/K77W en OJ. ook k. van iea
osl

iiamrnniomns ki. van ajicmnïf-s gevolg, stoet.

iaj),u'r>7Tji/i\ kn. drukke en haastige beweging van

iemand (vrg. 777077(1^). — /<?,j) (hm rut ihi n\ met haast

en drift loopen of druk in beweging zijn.

71 ubjiDm run en 71 uijiom rru) (hnj)\ zva. aj) (hm autn en aj)

(tm rut (Hij) \

rt wei177 om 7ut/f\ kn.; 71 izjiti orrt oiut (hnj]\ met moeite en

46
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veel inspanning, #e\ ergens op- of afklimmen.

<wimasnji\ KN. land, s» tegenoverstelling van water;

liet vaste land, de vaste wal; te voet, niet op een

voertuig; ook op den grond, in tegenstelling van

in de lucht. <uriajt nn asnn\ te land, over land en te

voet. (&iasrjaj}'rnasnj}\ over land gaan of reizen.

itui (fc?y tö «SM <"n <isn/) \ voetvolk. tê} on ? (unaat noasnn\

aan wal gaan, landen, on axi iui xui 10 xsiijj\ een god op

aarde (y^m een Vorst). — x,n omni xsiiji\ voeteren,

te voet gaan. xixnxsixJvormnoasiij'>\ een op aarde

komende god. — xo-^iasii xn/i\ het land, vasteland,

in tegenoverstelÜng van de zee. kixsnxcinoasnon/p

over land gaan of reizen, xo ni xsii xi xn\ over land.

— hn&aniasnapp te digt bij liet land; onder den

wal raken.

o o /o o n

n

[x^itKi TLin\ ojy) [om (Ki tra n\ zie xox^ix-uji\

Hwi(Uft\ o/" w)U>i\ KW. ««?«. i^iiij (Skr. danst ra,

groote vooruitstekende tand).

uL^a,Sits}yj\KN. het gedurig kort op elkander zich lier-

halen of suel op elkander volgen, bv. van een ge-

luid. — ajn(armaAiasnn\ herhaaldelijk snel achtereen

iets doen; iets, zooals een vermaning , inscherpen.

(hmanasn(m-jn(arrnaa)asnji\ een snel op elkander vol-

gende onwillekeurige trilling hebben, bv. in een

ooglid.

w\ajsiojin\ kn.; vnoiï oj) ^Aonji\ verlegen of schuchte-

ren snel en gejaagd heen en weer loopen; ook van

iemands blik (vrg. ih i;i ki _r? «i ;).

[iPiu)^ii\ kn.; im(cmtaËajtjt\ gauw en begeerig zich

toonen of te werk gaan, bv. in het vlerken, stelen,

snoepen, zoeken of vragen. x_,vomii w) M?i hiiz!HTjj\

nieuwsgierig vragen. — iS)(W) oji ^Atmn\ op begeeri*

ge of nieuwsgierige wijze; nieuwsgierig of begeerig

naar alles pakken of snuffelen, futselen, wegfut-

selen (vrg. (xoxunKi^ionjj).

o a
(MMk)^iW1fl\ ZVa. [OJStOAJl OJI ^X3fl/1\

oj) no xn cmj)\ kn. het met een zware scheur of groote

scheuren gespleten zijn, bv. van een muur , hout-

werk of den grond. •— a/nCcrrhaoicmji^ een wijde

kloof vertoonen ; met een zware scheur of groote

scheuren gespleten zijn.

XI U) Z on kn. strepen, vlammen of aren, in hout,

xn rui xn cmjj\ zie xnxnorryi\

(io) on nrt z on xn zamji\ zie bij <n<ttiZ(naji2myi\

(iO(E)\ kw. zva. on xn z xx.i $> mi xn xm 7 en ajioK-oJMEnwci^

(maar is wel hetzelfde woord als m si\).

marmer, agaat, enz., die van natuur daarin zijn;

met vlammen, strepen of aren; gevlamd, gemar-

merd, gestreept (vrg. f») xx.i z ri -ni \ en -n xjixixuixm/j).

on xn z ii o? z \ kn. ; (lii xi om 2 xi ni z\ roerloos zitten, of

zitten te kijken, als een beeld.

^r zie on x_n i xn xmw
o . oxnxmx\ zie zn ooi n\

)anin\ 1. een uitroep: fi! foei! (Skr. dik). 2. verk.

van (unxjiuny (zie xinn\). 3. grondvorm van xm

O

O ..uu uu .

xnxm/i (zie in w) f. nj en xp tpimnn).

xc)hiix\ grondvorm van xnnn,xniji en xTi'xnxniw

(nasixmn-s n., om iu\ k.. tijdens, tijdens dat, toen,

vóór een benaming van tijd of vóór een zinsneé,

daar een tijd meê omschreven wordt (vrg. axm\

en hi 'i i <Hn\); bv. (n%3iacnam\ vroeger, voorheen,

laatst of zoo even. ona^taoj.acn\ gister, oriznxrpxn

)^y\ eergister. xj in mn ~ n wn \ alstoen. rnxmim^

;im\ toen ter tijd, op dat oogenblik. ooxnxm~ii

iu)\ of ?ƒ./,-)>.») ojhui )\ wanneer? on xn xm ^xi xm xm

; 1 Lu na u ox? ? asnajn nn/j \ toen ik dertig jaar oud was.

x) i )2i,n ;\ kn. het verblijf ergens van iemand, de

plaats waar iemand zich ophoudt of (en eigentlijk)

zit; (grondvorm van on xzi 2 on xci z n<rin\ ontuizonamnz

0.-7)7 en hii ii i:>? hii i\ en vrg. xnnh\). onxjizxrn asii

isiixii^.j?\ de persoon op wien de schadevergoeding

neerkomt en te verhalen is. on xCi i xi aZi z on xzi z (hmt) of

ii r-12 1) i^i 2 il i:>?
O

xrti ^itsn omruil
"i

half witte en half

vergulden zonnescherm, zooals de pangerans dra

O
ge 7i. — xxi xiom z xm x of XjT) on ami 2 xmj \ en (Ei xi arm z

7.t??\ zitten, voor zich ophouden; ook blijven zit-

ten, blijven plakken, icn on arm z Loim \ waar zit hij,

waar houdt hij zich op ? — ü7 » 7o z xni \ of xn

77 T777 z 'xrn ergens zitten of zich ophouden ; bij

iemand zijn verblijf houden. xooriajizxai\ en xni

q„ o CV
x-j xa 2 xrn xn x\ pass. xmonxci2xai xn ^mxrixuamnoarij)\

de persoon op wien een schuld is overgedragen. —
ar> xi orrt 2 xm ri xrn \ iemand ergens laten zitten (in

den zin van blijven). — xjriorioirnzxmanj\\ een plak-

ker; plaats daar iemand blijft plakken.

XCIhip Ml. ZVa. 7.77 7,77 \\ .7.77 077) XTn \ KN. zich iets

wederregtelijk toeëigenen (vrg uixnp).

(io) 7,77 \ kn. ; (L77 arm xm \ zich eerbiedig voorover buigen

of bukken, van iema?id, die in tegenwoordigheid

van een meerdere zit, wanneer hij tot hem spreekt

;
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ook van een paard of viervoetig dier knielen ; ge-

knield, de knieën van de voorpoten op den grond

gelogen; en {volgens J.) zoo ook ikji &j) ani w (vrg.

O on,
nricimcn arn z \ ad) ini ani n in en oji ancien).

o o a
KW. zva. aruj,iui?\ aziaj)?a.wa r> hit v of na om \ kw. zva. nruj rui ?\ ici(ui?ajn\ en hui

OKniasnn\ {Skr. adika, uitmuntend, pk.).

aj))ni\ kn. naam van een kleine ronde vrucht, lij-

zoorder aangenaam van smaak {vrg. ruiajioJiji), rui

asna<ri\ doekoeboom.
CJk d

•

<r> azi ? or> ooi z \ kn.; run aimm z rj arn

z

\ krom voorovergebo-

gen gaan zitten , Iv. van iemand die pijn in de

luik heeft {vrg. runmm arn \).

zjinm?\ kn. groot, van een loom of vrucht; ook

groote wortels van een boom , die zich onder van

den stam half boven den grond uitstrekken. {Vrg.

aoarn^\); fig. een groot man zijn, gegoed en van

veel invloed ; ook nog altijd naar meer en groo-

ter staan.

aJi(K7iq\K. } zie (böi,arn?\\

ao)tHnq\ KN. klein, van een boom en vrucht {vrg. <w)

IN71?\).

<io).Knq\ N. , rtjiarn >\k. , gehucht, buurt van eenige bij
j

elkander staande huizen {vrg. rnaxioji\). aoa^,irn^\
j

<èlnaJt'M7i$\ een gehucht aanleggen of bewonen op

een onlewoonde plaats, zooals in een woud. —
a.m arn arn % run \ oj?? ain arn 9 run \ ergens een gehucht

C\jl (I C\J

aanleggen. — ajia<jiarn^unann cuiajiarn ?ajnanji\

plaats waar een gehucht staat of gevestigd is; aan-

gelegd gehucht.

onajizri km?\ kn. met lust, van harteu en ijverig be-

zig om bij te staan of in het werk {vrg. <&» arn, axiji);

ook hartelijk zijn jegens iemand; iemand met on-

gekunstelde hartelijkheid bejegenen.

do) v) om z on /i\ kn. een langwerpig ovaal houten blok,

ongeveer drie en een halven voet lang, met een

groot gat aan beide einden en twee rijen kleinere

gaten in het midden aan beide zijden, waarop men

met zijn tweeën eeu zeker spel (het dakonspel) speelt,

gew. met saioopitjes.

ajiKrian^ kn. inlandsche arts, man of vrouw die de

geneeskunde uitoefent {ook wel als duivelbezweer-

der om door allerlei kunsten looze geesten te ver-

drijven); heelmeester; vroedvrouw. — ajnmmarn

on
f)

en iEia^,Hrjanj\ de geneeskunst uitoefenen, als

doekoen practiseren. :Eiaqania~nn\ ook docteren, de

geneeskundige hulp gebruiken van iemand. — cun

<rm arn<aa\ iemand cureren, als arts behandelen. —
amarii arn;<£2'>? arn\ iemand door een arts laten be-

handelen, onder dockoens handen stellen ; en iemand

als arts gebruiken, of als doekoen erkennen. — oji

(lJ
l
K
lir^

a
['A °f fna:X)(r>J) Madi,arnanariji\ de genees-

kunst of geneeskunde. — i^iaoiarnanarin. genees-

kunde uitoefenen.

aizjirnarn\ en maj)<riarnarin\ zie lij fnajiairuiw

oj)arn\ zie auiarnw

o 0/ . o o/
0JJiarn\ zie axiarnw

o/ . .. o/
aj),orn\ zie adj,arn\\

aj)r,n\KN. een verhevenheid van den grond, hoop aar-

de {vrg. '&oiajrj\ mjrziarnj) en rui arn arn auia) ; ook

het hoogste gedeelte van een gewelf of loog. rui, irn

rn no cm arn (K/i \ het hoogste van het luchtruim. —
ajn<rmarn\ ophoopen. — arn arn arn \ een hoop aar-

de, molshoop, oji as)ïarnarnani\ overal bij hoopen

verspreid. — (uinmiani\ zich ophoopen, opgehoopt

liggen; zich tot een hoop verheffen; een hoop aarde

maken. — rui arn arn \ zva. ajiam ajiw
CjI 6 CJl D

ooaj)ar)arnz\KN.; run r> mm nq om z \ zoo maar plat op den

grond, of Iv. op een vuilnishoop , zitten (vrg. rnari

<namz\ en aiuia) ojiz\).

do) in arn zarri^KN. holligheid of deukje; met een kleine

holligheid of deukje; hol, zooals een groefje ergens

in; holoogig {vrg. caiaiarnzamji). — ojnamaiamz

arxin\ met ingezonken oogen, zooals een Hinde ; en

een plat woord voor slapen.

o o o a '

do) om amn \ N. , zva. run cui arnn \

nrianzarn\ verkorting van (Lmfnarnzajadizarn trrn\ op de

hurken zitten met den rug naar iemand toegekeerd,

zooals in sommige streken de geringe Javanen wel

doen uit eerlied, als er een aanzienlijke voorlijkomt.

(ijia,-7iarntru^\KN. met gebogen rug voorover staan of

zitten {vrg. arsi anir\jiji\ ajianis adiax/jarnn en ajimm

arn ara n). — om mm arn aniaxjijix met gebogen rug

voorover gaan staan of zitten ; zich voor iemand

buigen; ook zva. anj,ani aruin\

a<jiarnasnj\K^. digt aaneen {Iv. van vlechtwerk); com-

pres {Iv. van schrift); digt bij een ander, Iv. zit-

ten; digt op elkander staan; nauw, van vriend-

schap {vrg. ^n.hiiasnji en ajiam asnji).

dOi,rrii asnji\ zie anarnasnji\ \ aui, arri
(.
as)i oji\9Siijj \ spr.

(io) arn oji/}\ KN.; arnmm om (koji \ tegen iemand aan zit-

46*
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ten of liggen {vrg. ajn mi i a^i arn n en (louhti asnit). —
O O O O O O O

mixnmia^in\ gew. arn &ji arn &ji &ji arn ojiji \ enaziwjiaai

(Kiin\ tegen iemand aankruipen van koude; niet we-

ten waar men kruipen zal van de koü {vrg. arn om rui j).

(UKh-nrt,ijj\K.N. het hoofd buigen; met voorovergebogen

hoofd, bv. zitten {vrg. (voi'aai trut n en a^Jiarnarnauin).

aj),arn
i

arhin\ KW. zva. azniKiw — a^i döihii irhiji\ kn. met

de knieën omhoog getrokken of tegen de borst lig-

f . .
O G) Og^w (vrg. tuil mn mi ,?•< n wn \ xn mi auin en iki <wi <h 11

ffjjyy). — al/icrrnarna-un e?i Limn arn iui n\ zie boven.

(ljkhh (&ijj\ kn.; <un arm arn renn\ ineengedoken op den

grond zitten of zich koesteren , van een kip , eend

of vogel. — ajncrtn urn a?i\ ergens ineengedoken zich

neerleggen of neêrvleijen; op een ei of eijeren gaan

i\ 1. Tb ij elkander gedoken of

geschoold, van menschen. 2. kd., zie mi xn n iliw

j. * f) * * O
a/n arn \ of ii lii ? 1. 1)

' en (h n aji un \ of <h n ii i n 2 mi \ KN.

naam van een zeevisch. J.

anasnn of (Lu m asnn > kn. ongeveer zva. a<aasnji\ bv.

xn tn asn ~jn au xn ai asn ~mz"rn\ nu eens bij zij n bewust-

zijn, dan weer niet. — in ipiasnarin of ui a n ^n/n

asnanjj\ onbestendig, niet vast, bv. van een slaap;

van tijd tot tijd wezenloos, niet goed bij de stuk-

ken, van een mensch. — a.<n asnn asn n\ wispelturig,

luimig, grillig {van anasnn en Km nsnn).

a.nasn\ KW. zva. mxsii\ {vrg oad asn arnji) ; ook zva. (Ei

O a o
(in\ (Lil/mi^ mi (Kn mi ^ mi mn\ (cnap\ en arrtcm\

{Skr. ddtoe, element, grondstof, mineraal, pk.).

zitten.
OO
(in *>7J (SI (Hl

io) asn trui mm \ zva. arnxn iiasn2m
/
i\ — inn in n asn i

(Kifl\KN. vorstelijke hofzetel, vorstelijk hof, vooral

het binnenhof {vrg. arn «Viw asn zaan en aaxTiEia).

iiaiaxi (Hi -jii oajj arn in ai asn 2 on n \ titel van de oudste

dochter van den Vorst, en 11 xsn mi (in ri asn 2 ann ti-

tel van dezelfde nadat zij gehuiod is. mi as:m asn

arnajiaiasmonji is ook zoel de titel van een gemalin

van den Vorst. mixnii<is)i2mtzia<n(Hin\ het hof van

de tijgers, een uitdrukking om een van tijgers

sterk bevolkt oord aan ie duiden, om ihh xn <n asn z

onjj\ zijn hofzetel hebben, zijn hof houden. — xn

xn n asn z (Hi n \ zich naar het binnenhof of paleis be-

geven; naar het binnenhof of paleis; zijn hofzetel

vestigen. — m in o asn 2m \ ergens zijn hof vestigen

of gevestigd hebben. — mixn ai asn z triari n\ tot het

hof behoorende, van het hof; de personen die in

het binnenhof wonen.

vn asn min \ zie axi isti min\

m asn asii a-njj\ zie m asn/j\

in asnnas)ijj\ zie bij a.nasnn\

m a/n \ KW. zva. m asn w

uiasn\~K.. van asnmi\ en van ceji ahj)\ of

asni&i(Hn\ bv. in asnOjTiajiiK <>\\ Ook wordt het ge-

bruikt bij woorden, die een gehoorzaamheid of ge-

xoïlligheid, of ook goedkeuring , beteekenen, bv.

<£>-n\ en van

G) o
.rtiaj) Obn xjn ,£? asn ni asnn\ aai tuiin asn flv? og t

asnajn
(?)

G) o
' '• (Hl t

vi (Ei ~ji <j a. n <, ajncm > -kt «h v^W <w> i mi w In

Ngoko gebruikt men zoo ook (Ei^hw

arm
Ca

G)
Oyjj ,£? asn '

i O
<i/>7 mn asn l? \ ani in hn ;L7 au a en asn mn a^n azi mi aan \

. 7 ..
"1 G)

K., zie bij asnamss — (in a^n oji mn\ zva. asntziw —
G) j.'Cy G) o o

(Ei
<-nanasn\ of <siin fcn\K. van mnimi\\

in a^an {
' n d a s) , zie ommn ajin\

ina^in\ Holl. dienst, militaire dienst.

inmp Holl. doos. ayöiri (ku mi \ passerdoos.

ni.)2.Ki/j\ kw., ajntnajizajin\ kn., geslenkt, niet meer

dik of pojfig , van iemands lichaam.

iji i?iiin2\ kn. norsch, onvriendelijk, in toon van

spreken en wijze van bejegening {vrg. rt a/n z arj (k>i z \

(noJiZ(naji2\ en (K.imiax.i/j).

o o T , . a o
xna^im/i\KN., verbastering van is:9JirEJiiï\

a
a^jiK-iaa n\ a,ii

m

imj an\ en ajiay
i

(i^itmarin\'K..
) zie nnaa

i i\\

wioji\ kn. grond {Fr. fond), bodem, bv. van de zee;

bedding van een rivier ; grondslag, fondament, on-

derlaag {vrg. asnxnann); wat tot grond ergens on-

der gelegd wordt {vrg. asn.n.i(h.i\); een grondlaag

leggen {in de maag) met iets te eten, vóór men

drinkt, of te drinken vóór men eet; stof, grond-

stof; grond, grondkleur; grond, natuur, natuurlijke

geaardheid, aard; uit zijn aard, van natuur; plaats,

daar iemand met zijn waren op den grond of op

een matje uitgestald zit; uitgestald zitten met koop-

ivaren; beker of iets anders, daar men drank uit

drinkt; schenkbord; het onderlijf. ana^i\ an (ko oi^is

of xn :ki nrt on imn\ wezentlijk, inderdaad {vrg. rvi

mi )
', ook en daarenboven {zva. ajiq\). an(Kia_,7i

cm\ temeer nog. xn (ki ojj ,asn\ zijden stof of grond

-

o O .. /
stof. il asn 2 n (Bi X7i on asn axi xn aii \ tot drie bekers {of

( I en ^X 6
yj

glazen) ledigen. av,nnxn(Ki\ onderlij fskwaal. o.jim

{of (lownT)) ,aji(U)ihnn\ een ongerepte maagd.

aian.2(Ei m iim \ jong van wezen, in alle opzigten

jong. «i.isiz {of mi) xnm\ de uitstalster, de ver-
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koopster. — mn&öKKqy tot grond hebben, enz.; ook

volgens G. afgrond (vrg. nsniuy). — (unmmwri

tntun\ iets tot grondslag maken of leggen ; tot iets

den grond leggen; aan iets de voorkeur geven;

koopwaren uitstallen.

O O c

)

oj} (KQ uiin \ zie (L<r> (Kj} hrn/j \

on o
iJi(Kii(Hnn\ xziajiimn

O

o on
iJiajjnrnjj\ KN.; (un rm (Ki (uiij)

enz., dringen, tegen iets of iemand aandringen

zich digt aan iemand aansluiten; iemand digt op

het lijf komen; verdringen; uit den weg dringen,

bv. om er door te komen; iemand dringen om iets

te doen; dringend, van een verzoek; op iets aan-

dringen bij iemand {vrg. rn(ia)znr)a-Jiz(K~nji\ ad) (uii (uoji

en ad) (l/i ai n). (uii iidi a^i rm n\ gedrongen, digt in of

op elkander. — <w|f&? 0JKunn\ aansluiten; ergens

opgedrongen, digt tegen iets aanliggen of zich aan-

drukken. — (uiari)riim/}\ het dringen, enz. — &<n
CO <-Ji °

ri 9<r> (hi/j of a.j)(W)m ?/77 anti \ gedran g ; elkan der

dringen; op elkander gedrongen staan of zitten.

.1 • O O
(IJ) (hJJ (Ul)JJ \ Zie 17) (UI Uil f) \

(unfnajiZ(Knji\ kn. groote deuk door indrukking; ge-

deukt, ingedeukt; {ook holte. G. Vrg. (uio^i rntiti\

O O \

"

ld) 01 (UI !K(l/j\ Ld) 07 U'tl Z 1,H/J\ Cn dl (UI Of) (K/l Z (H)l t\\ ).

(unmiir)(KM loijj\ iets indeuken, in iets een groote

deuk maken; in een gedeukten toestand. — (mi

O o ,
arm n (7, ? z aai \ meervoud.

adiajiuiyi\N., n-j, w (uw ann\ k., eerder, te voren, voor-

af, eerst, vroeger, vooruit; al vast te voren; zva.

(707 on on ,i\ dat echter meer' in een plaatselijke

beteekenis gebruikt ivordt, terwijl men met ww
(uii n gewoonlijk meer op de tijd ziet {vrg. ook &01

(lanaain en (ia (uiinin). (ki {of rui>) aa (Ka min \ de {of

het) vorige, bv. de vorige Zondag , het vorige jaar;

te voren, weleer. 11 (ia uii na aai t)\ verleden, laatst;
' CO <Ji

weleer, r)ur)zaiaa(uiaaij)\ vooreerst nog niet. olii

77 ia i arn ai >uii\ iets voortduwen, van zich wegduwen;

met iets, zooals den elleboog, duwen, aai ai arn z

on aa z on (uu z oi oj) z aai 11 aai \ gedurig of aanhoudend

duwen. — ai aa z on a^t z aai ana of aa 11 cia ? on oji z ani

an/j\ geduw; elkander duwen, over en weer duwen.

p*N KN. naam van de elfde mangsa {Skr. djyais-

O

Q Q , ... O O Q
a^r^aaa (unf)\ vooreerst nog niet! — ma arm oa /un

\m(BJtajvi^n\ iemand voorgaan of vóórkomen met !

iets eerder te doen. armaoaiun aa/)\ voorgekomen ,

worden, bv. in zijn wensch. — aai am mi (un on (un \

iets het eerst doen, van iets het eerst zijn werk

maken.

11 (i?) z on (ki z tuiij)\ kt$ . ; au 01 arrnz on aa z am n\ al dringende

duwen, stuwen, voortduwen, wegduwen, van zijn

plaats duwen {vrg. aaaaunn). — aai ai arm z on aa z

(un\ mv., en tegen iets aanduwen. — run on arm
<"K

' &
I CJ

tha, naam van een maand, Mei-Junij). ajjia^asrkti

iui\ zva. (Lnw(i^(E/)(Hi\\

aji'mKW. zva. (un rui (kiji\ volgens G. bevalligheid, be-

koorlijkheid {Sk. dresti, gezigt, oog, aanzigt;

disti, genot
,
geluk) . 777 ia (ia pi. \ en on tui z 1 m'a.<n y&

(UKunruiqs benamingen van toovergebeden om liefde

7'

volgens G. iemand bekoren, betooveren.

te verwekken. — un arm riyi > kw. zva. een cm on (ui w
Cd Cd

ajii(ia\ (Skr. does-

O
U^KW. zva. (unaui\ teiau

ta, gemeen, slecht, bedorven), an, y&i&j fcd <i£i\ zva

o£)7i*(7j?c/&7 7Y7\\ — (un 7777 7>7\ kwaad doen , stelen;

in den zin van heimelijk ont-

O /
rm -"

Cd
a

(un

(uri arn rn

T& zva
- ^cV G -

O / o O CY
(un ryi\ KI. van rnoni ,uun en (ki n:m an i\

Cjj ui ^i
o . , . . o O O s

nr)\ Zie OIJ (Uil (Uil (15)1 [}\ IJ) K-O. "Tl (Hl /)

(Uil (15)1 (Hit) \

«,.Cgy zie ,^7^x

(lïi 7S9.-77 asn\ eign. van den oudsten zoon van Abijasa,
GJ

den vader van de Korawas (Skr. t>retar dstra).

(Ldi\ of &3)(U)\ kw. twee (Skr. dwd, zooals in dwd-

dasja, twaalf. Vrg. on&j)z\ en ap\).

(W7!0\KN. kleine zoetwatergarnaaltjes. J.

(Lmon (uu \KN. naam van een soort van wilde pisang.

(ui(ui\ zie (lj)\\

o
on (Ld) on (O) \ N. , (ui rui (EJi (uiip of cuifi /ei (HT)j) \ ook wel (UT)

(Uil (El (UT) [)\ en OJ. (UI (Lil (El) iUllJ) OJ ILJ I) (El !U11J)\ K. ,

i tui 7777 (ia \ KL, alleen, zonder een ander of ande-

ren; alleen op zich zelf; in eigen persoon, niet door

middel van een ander; zelf; van zelfs; eigen; het

meest van alles of allen , allermeest. In de spreek-

taal zegt men ook rn rij) on (Ui on urn\ N., d.j[) (ekhii rui

(hiji\ K., tot benaming van een bijzonder enkel per-

soon, zooals ons de man, de vrouw, het kind (vrg.

(n(6izr)(ui\); hij, zij; hem, haar. (In den Oosthoek

wordt het ook wel gebruikt om in plaats van (ici\

of (iniuj iui,i de derde persoon van het subj. passiej

te vormen). <n(id)on(uion(Hiion>idion(ui\ de man alleen.

'(hrn(n<iJ)onayi\ mijn eigen oogen. r> (un z (ei 2 <£-
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nri na r> ui \ je eigen huis. ceji arm qtn&am tui \ van zelfs

thuiskomen, un rn ui rn aruirn ui \ het allermoeijelijkst.

rn rn aai ^ ai un rn ui \ allermeest. rnmriu}riaarnui\

ieder afzonderlijk, ieders eigen. uniHncnctjivicairna.ji

<riiui\ dat zijn afzonderlijke, op zichzelf staande za-

ken, dat is niet één en hetzelfde, oji ia ui rn ui un

(ha 7i m) aiuiri xari tui\ we hebben beid'2 ieder ons

eigen kinders. un ri cmi rj(ui\ ie>i mui ui aai d \ af-

zonderlijk alleen, bv. zitten; alleen op zich zelf

staan, bv. van een huis. ri uiz aai aai rui run n mn

ri(vi(Knji\ iemand als mijn persoon; en unrimn
O Q Q

rn oji culi ^jrnhoi \ m ij n persoon. — rmri om m ui kh n

o o o o ,, .. n

(Ei (uhi ui uu \ ui rum aai \ er alleen voor ziin, er al-
en ,N\ ca '< J

leen voor staan ; iets alleen verrigten ; iets voor zich

alleen hebben : zich alleen iets toeèigenen; eenig,

zonder weerga, zijn. — rn ij mn rn ui kii rj aai \ ui

O o o
iiu (Ei >hii ,hii aan\ tui mi £ i mi aai aa

Ca <*V UI ca >L o iets afzonder-

lijk of alleen plaatsen, zetten, stellen, nemen of

doen. rii rn errn rn ui ai aai ri ui ï.n.ii iai\ ieder afzonder-
' Cv ' ' Cu '

' i '

lijk stellen. — ai za ri ui aai wi of ia ri :ia rj oji lai (Hin\

tui in ei aai (Kiji of K7j ia ei (Kti aaji\ afzonderlijk, za-

men alleen, met een ander ofelkander alleen; onder

vier oogen . — rna.arn oji rn aai aan en ai aa rn aai aan

\

in de spreektaal zva. <n aai rn ui rn mi \ en ook voor

jij of jou; en voor je zelf.

o
iaui>\ tun<rm(Ui?aJn\ kii ia isin.ii aan en rnmnui?

^
(a)

^ s UI ra ^

O
asn aai <H~iJ}^

CxJ

zie asii \m \ en (ia ia % w — rn mn vi ^ \

v CxJ

en M£(«^K., zie bij asnunw

i<t»{\N. 3
datisi^ K., na (ui q <ui cm aa (kii \ of enkel mi

(in aa kii \ ki. (soms ook wel verkeerd ra uj ^ als ki.),

wat door een hooger geplaatste tot een mindere

gezegd wordt (als ware het iets dat van boven op

iemand neerkomt), bevel, last; zeggen, bevelen,

gelasten. Zoo in het opschrift van brieven van

hooge personages en van aanschrijvingen of bevel-

schriften in Ngoko: cia uji ^ un (Ei na ui <-o

Q

/ Jf C)
(Of UI OOI

rnni\) voor ons aan u. za ui? om ui ui u's. (ook wel

in Krama als KI.), (ia(ui^axi^siEii\\ k. , Zijn Hoog-

heid zeicle. ^-7? rui (ia ojj q ui osiiki (kii na ur (ei ~7i axi ia

(m^rj(Ki(m/j\ uitgevaardigd op Maandag (in de

dagteekening van een piagem van den Vorst), ui

i2i (Ki iai ia i;(ciEiisi^za obii kti(iui\ Zijn Hoogheid zei-

de tot mij . (kïi air cm.-ta. na vi ^ isi aa aai \ De Soenan

zeide. aan oJfam^unaa tui^nn iei ~^i ui aan \ U heef

t

CxJ O

mi mm (ui^ (Lil \ uiiarrii(isi^un\ iemand iets zeggen,

opleggen, opdragen of bevelen, un ini iai na hji ^ un

aaji\ mij wordt van hooger hand gezegd of opge-

dragen; ik krijg of heb in last. — mimm na j un

iimi\ en urt (imi (ui ^ uii aai (Kiji (ook wel uiiarntui^

O
fin aan als KI.), omtrent of tot iets bevel geven;

een bevel meêdeelen, overbrengen of uitvaardigen.

mimm ui > in rai ia s^i isi ih i kii \ last geven tot iets.
CJ

)
:")

£~

unmn mi % un aan da o-) oi Jn vi aa/j \ vonnis uitspreken

KN. , (ia (ui ? mi aa n \ KD.funaaji^of vellen. — na asi ^ un na /i\

dam in water, om het af te leiden (vrq. ,tni aa ui
o -

rnaa2ui^\ kn. een groote platte aarden pan, groote

arui (in > of aa il ui z\\ — 11 ia i ui ^ rn aa z ui^ of rn ui z

uim(Kiiiuiaain\ groote opene wond; met groote

wonden; met groote gaten, bv. van een kleed.

n ia z(uiqa a ui >> \ oj vi ra i ui ; x a ri ui q \ zva. rn na i

a
uiuri!Uiaaiji\

rnxazuiaari of r> ra? in ia i\ KN. naam van een soort

van kleine bijen, umi un n (Kizuiaa/i\

uiia\ kw. zva. ajnihns en uiiaiaanj (Skr. dwani,

geluid).

na.usi\ ook wel ^W* N., inimitip E.., hoog; het

hooge, hoogte (vrg. ixiuii\ en (ia
;

iai\); ook voor

laug (hoog van gestalte) van een mensch ; en ver-

der fig:
— un na, ui,\ un ui cm rtifi of cui cm n>/)\ bo-

ven, boven aan, boven op, over. unaaunuausi^

, , , O . X y) q~ a i

boventand.— iei aq/)titf,!tj),\ na (Un ui cm cn.iji\ naar bo-9ftT
ven, naar de hoogte, opwaarts, i^ianiuiiaatuis van

boven. xarxjirnna\ als het hoog is, op zijn hoogst.

na ui na ui n ni \ als het bijzonder hoog is. (Kidoiui

Q„ i
X o o. o o . ,

ti\ boven op. — uncrmdjina\ uicm(n.i\ aan iets

hoogte geven, iets hoog of hooger maken. — un

mn o nn rn aan \ uïcm rui aai (taji\ iets hooger maken;

iets of iemand hooger stellen, verhoogen, verhef-

fen, opvijzelen, in de hoogte houden. — uicrniujj\

uiSïcmiu7i\ wat naar boven gaat of loopt, wat

hooger op gaat. (K.iuicimiuj\ al wat verder naar de

hoogte of hooger op gaat, al wat hooger in rang is.

(urïzji uiamriujirnm\ al hooger of verder op; in of

voor het vervolg. — ;Eimnua\ ui ui'cm rui n\ boven-

waarts, opwaarts, naar boven, naar bovengaan.

—

eva 'ia ni aan uricmaui aan\ een hoogte, verheven-

, . i O / a„ a a„ a . 7
heid. m na, ra na aan \ rn mi rui ~n cm rui cktj)\ iemands

wel gelijk. ,i'aiaui
r<
-\ }a\iaui^\ zeggen, bevelen.—

\
superieur, onmiddellijk in rang boven hem geplaat-
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, / Q. O O ,1
ste. — hncuiyV) tvi oojj\ ooi tim cm m/i on n\ te noog,

te verheven. — ooi imarn xjiquoojvs ornajioTicmcnji

(htj}\ te veel naar de hoogte, te veel naar boven.

fasnuia?iyi\ KW. zva. rnaon.vix of tnctjitncv) ooij)\ \clj>

tot api (VHKnji\ zva. ri(W)(n(virj(VJ)'n(V)\\ en KN. zva.

tn 0JI2 lÓl V) (UI 2 (lj)\\

(ij)(a)
l

iur)/j\K'ü. schimmel (kleur van eenpaard) ; schert-

send voor grijs <?ƒ halfgrijs van een mensch (vrg.

ivrn v) (hn/j) ; peper- en zout-kleur, van stoffen. <ifc

ni ari (o imn \ schimmelpaard.

tn xjiz iv) ooi n en oi(ij)Z(V)tnooizcviooii)\ zie bij tnaoz

v) q w (volgens G. cnzjiz iv) tn ooi z cvi ooin \ een spoor

,

een voor, een groef).

&ji cvi asn/ix kn. naam van een lekkernij van klonters

van rijstmeel of de geraspte kern van aardvruch-

ten met een saus van kokosmelk en gesmolten

suiker.

ciji ajj iisnj) \ kn. ; dj) ojj api ro asnjj \ ruig , behaard , met

veel of dik haar, heel harig.

<ic),v)tviij\KN. naam van een kleine, ronde, smakelij-

ke , zoetachtigc trosvrucht , waarvan tviee soorten,

paarse en witte, v) apiim.asnji\ naam van den boom,

die deze vrucht draagt.

<wi<v} asnji^ 1- Holl. kn. duit. — 2. aoiivi asnjt\ N.,,iu

i as)) \ en ojt) <vn \ k.
,

geld in het algemeen. aj)i asii

schijnt voor mooijer woord dan om iitsn gehoicden te

worden, en wordt ook gebruikt als Krdma vancvi\

/ ry
in cuii as)) ooi asii o^i /j\ (Skr. art ha, rijkdom. Vrg.

cuiaxiao\). — cvnmmcvi asn/t\ a7)/j:as)i\ ivi os)i \ geld

geven, betalen; voor iets zijn geld geven. — <un

arm t» «sn v uzi/)
\

<w on \ (ei asii on ^ betalen ; iets b eta-S'
len; voor iets het geld geven, iets bekostigen;

iemand van geld voorzien.

t
ij)ivj

f

irvyi\ kn. verward door elkander, van het haar

en van veeren, aai ajiiru ajj.ru n\ geheel verward en

wild door elkander; ook van takjes, stroo en ruig-

te, en fig. van iemands rede. — cvti mr) ctj) coicruj)\

verguizen, zijn eer bekladden.

o O
(ij)(V)rru/i\KVi. naam van een soort van slang (vrg.

(Uiaruiji).

Ci o O
t

uxtlï^nKN. zva. (i<n (V) rvi n^ (vnmm v) ru/j\ zich

bestendig in huis houden, in huis hokken, niet uit-,

gaan (vrg. (vnji c&in).

(W)<v)\ kn.; cu) iv) on ru\ naam van een godheid, die

de gedaante van een schildpad heeft. — (vkijvvi

ii onn of art nj) cvi on oojj\ een groote oude cvn oxn oju\

. O a
n (U), ajj m oo/j \ K. , zie ooi <~n cuin\

a^rvyi ((Lil) kn. klanknabootsend woord voor het

losgaan met een ruk van iets kleins, zooals van

een tand of spijkertje als het maar even vast zit.

Zoo ook in ei oo) ovi n\

(ij)mj)\ en dj) xj) cru \ zva. ooia/n :u\\ — mi rvim xcï \

naam van een berg waarop Hanoman zijn verblijf

hield.

(naj)a\n\ n. een oogenblik, voor een oogenblik, zva.

cui ri dj) cru \ (zie bij omaji (vi/j).

ao> irvnKn/>\ kn. ; cvnmm oui >m n\ het hoofd achterover

en den mond of bek open houden, zooals eenjonge

vogel die om eten vraagt , of als men een glas wa-

ter door den keel giet, of als men naar boven staat

te gapen om naar iets te zien (vrg. (ünaoooij)).

(iJirviocr)j)\ KN.; (vncif)ictuornj>\ zich verschuilen; zich

verschuilen in een hinderlaag; verscholen liggen,

bv. van een woning. nn(viz(ü)<rvio<Y)j\ een struikroo-

, v Cl Q o
ver (vrg. m rr» mi crvi n) . — i_<n am ovi ooi \ ergens

zich verschuilen. — clv i)h iu .hoiri ooi \ iets of

iemand verscholen houden of ergens verstoppen; in

een hinderlaag leggen. — ao m ioi non , schuilvinkje

of verstoppertje spelen; en zva. <uimm rvi ooi ooji\

schuilplaats, schuilhoek.

ootjI^.k^. met gekromden rug en voorovergebogen

hootd (vrg. cto cru ooin\ (ij)ooi\ cui uiiooij)

ooi ivijj). — eunermoo) rvi.p zoo zich buigen, zoo

gebogen zitten of staan.

(io>«2iay7rt\KN.; tun mn xtioji n\ zich verschuilen of weg-

houden; zich buiten het gezigt of buiten schot

houden.

:tj).nOTi|.M. verstomd van verbazing (vrg. o^mioroji).

aj)cmar)!i2imnji\ verstomd blijven staan of zitten,

o o O
eb) en rvi z cm/j \ KN. ; cij) ui ,ru z chi on rvi z ernn \ zva. ivi ern

ri zoz.n tv? z on n\ kn. een dunne djatistam of dun stuk

djatihout; kort timmer- of brandhout, ook van an-

dere boomsoorten (op Java in het Holl. ook dolk

genoemd). — cuii rimm z ri ru z amj)\ met een dológ

als knuppel slaan.

(vs)iru\ kn. de wajaugspeler, die het wajangspel ver-

toont; fig. de leider van een zaak; ook naam van

een visch. icn nojiooi ou\ zie bij xm oo/j ooi/i \ — (in

/rmovi\ als dalang ageren, de kost verdienen; de

O

i ciJiaoi
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wajangpoppen vertoonen; een stuk vertoonen.

xoi rui \ kn. een groote koperen pot om rijst te koken,

, O o
een groote uii arm rui /] \

Ca.)
<~/

(utasifi\ in poëzie zva. asnim asi/j\ en misschien de

grondvorm er van.

tut (ut ( ' ndap a) verkorting in de spreektaal van aJi

arm (U)\\

CJ
C)

(U)(ui\ ( nddpi) verkorting in de spreektaal van asi

O
kn. vadem, de lengte van de borst en de beide

uitgestrekte armen. oj)(ukui\ een vadem lang of

Ireed. — asnainasi\ vademen. — iun erin ast a±t \ iets
Ca) cj a

door vademen afmeten.

rnnj)7i(ui\ kn.; q zd) rt tui ai xji ai aji \ door kruipende on-

derdanigheid in iemands gunst of vertrouwen ziek

zoeken te dringen; flikflooijen, kruipen {vrg. xTtwasi

rn (Ui )\).

(U)U)\ kn. 1. gestalte, de bijzondere vorm of het fat-

soen, waardoor iets of iemand zich van iets of

iemand anders onderscheidt {vrg. "ntui\ en (uieci

a-on); ov. het fatsoen van een huis, het stel van

een paard; inzonderheid het bijzonder, aan zekere

kenmerken te herkennen , fatsoen van een krislem-

mer of piekijzer ; fig. de gesteldheid hebben, in de

gesteldheid zijn, zoo er mee geschapen staan, dat

men er dit of dat van zeggen kan, te vertalen

door om zoo te spreken {en zoo ook iji oji r>m \ ) ; in

Banjoemas ook om de bijzondere rede dat; name-

lijk. — 2. stoel van lamboe, suikerriet en andere

gewassen, waarvan de stengels zamen uit een wor-

tel opschieten, als hoeveelheid; bv. ojhu)(ui\ asn in

(ut ,n w — 3. Ml. keuken of kombuis, en achter-

steven {vrg. aji<n(bizann en rnncn-j); KN. de

plaats geheel achteraan op een prauw, daar gekookt

wordt. iuiajiaA\ tot één stam behooren , lid van één

familie zijn met een ander. — (uncrrn<ui\ iets vor-J
Ca) f)

men of fatsoeneren ; aan iets een gestalte, vorm of

fatsoen geven; een onderwerp in zekere vorm be-

handelen; ook tot één hoop verzamelen; en de ge-

heele leverantie van iets aannemen, eun »najj ajn arn

geji\ voorgesteld in beeldtenis, afgebeeld. — (uiaji

^n(mj)\ stoel of stoelen van riet, e?iz. io aj) uj nr,

oru)\ uiterlijk voorkomen van iemand.SS /
enxjt )jasiz\ asn il orn rt mi z \ zva. en (Ut tri imi z \ tunarictm

•riihcmw {vrg. <n iz)7i icuizihth/i).

nn dj) ti \ (in z urijts kn.; asn iimnrn l asit ihiiji\ plat en onge-

geneerd op den grond gaan neerzitten of zitten blij -

ven {vrg. rt xji r) asi

z

\ en enxjien asizarnn).

O O
(UiOJj !Knji\ ZVa. (IJ) 71 (Ui Z (Klif)

\

O • D
(IJl 71 (UI l (hOIJt \ Zie XJI 7) (El ^) 2 (Kllji \

Q O . , 7,7 O O O O
(ut (ui rmj) KN. in de spreektaal zva. xji ri cktijt\ xji ast

cKtfi of nrt\(eii ojtji ftnji\ {vrg. (ukeikmji). — (un ctrn tui

o a a o o o
ihrn\ zva. (un arn (ki ,un w — asn arm a_i a-rn rn n-cn \ zva.

<Kt (^ CJ' «U
o o

turt om iki a-m ?/ ,hn w
CJ '

HL <

CJ

(utajt m)mkn.; (un arn cui aai n\ schoppen, met den voet

vooruitschoppen; iemand of iets schoppen, een

schop geven {vrg. «rtcrhs asncrrh\ x^aiKarn/} en

rn iki (ut (hm /t) . — aattui-twn onji\ elkander schoppen.

rt ui 1 1 (mi !H7ijt\ kn. plat op den grond, niet op een

voet of voetstuk of niet hangend ; poet. zva. tui asn

ast (to/i \ \ cm tui rn ojj ^n ajii rmji \ een glas zonder voet.

m l irn (ij} rn tuz iurt/t\ een staande lamp. tut rn (ut ri oji z

nfnfi\ ergens zijn mi asn (ut (mn hebben, ergens als

asceet of kluizenaar gezeteld zijn. — .unrnmnirn ajtt

/,/;?\ op den grond {niet op een stoel of bank) zit-

ten {vrg. rnxjtvthu'tzintj) en tut) tj) ajiiunn). — cttviiui

rn(utzirnjt\ op den grond neer gaan zitten. — turt

n mi n Lu om . voor iemand, die op een stoel of

bank zit, op den grond gaan zitten of gezeten zijn;

ergens zijn kluizenaarsverblijf vestigen of gevestigd

houden. — (utrniunrn (uizarn artn\ kluizenaarsverblijf,

zva. (ui asn (ut chiji\

ia ii ujj^KN. meer of min plat gedrukt of gevormd,

aan één of twee kanten een weinig afgeplat, van

iets dat overigens rond of bol is. — asn arm ti ast

ajiji\ ergens zoo plat als mogelijk gedoken of weg-

gedoken gaan zitten of staan, of blijven zitten of

staan ; tegen iets of iemand plat aan gaan staan

;

op iets plat neer gaan liggen.

a.?) asio3\ lïoll. divisie, afdeeling , afdeeling van een

distrikt of legerafdeeling.

aJi ast anj} of (ut asifiiHij}' kw. zva. 'aruiceaiHin {vrg. nuo

a
cjO

m

(U) rn (ui ruilt \ zie n (U) ti (&i -^i rnsiY) (UI 71 (BI _? ruilt

\

ge-

en tCl rn (UI 7UIJI Zie ri %Jt rn (EJI -~? (TUIfl \

(uirn (un i.nji\N. oud; oude, oudje, met

sproken.

bii) <ut zM~nji\ kn. in een vijzel gestampt {vrg. (ui.iui

iKnji). — asn emi rt asi z n-cn/)\ iets in een vijzel stampen.

(ij},(uiirnj\ kn. een koker, waarin de sirih met toebe-
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hooren door middel van een scherp of puntig ijzer

gekneusd wordt, voor menschen die ze niet meer

kunnen kauwen.

iioiuis kn. naar beide zijden regt uitgestrekt of uit-

(U)(U)^\ KN. levende haag of heg, zooals van as:nnhrn
C/fa

staande, van iemands armen van horens.

cunarm(ui\ de armen of horens zoo uitgestrekt of

uitstaande hebben.

ij) tui ij (Hi/i \ zie aj) cui (Kin \

&j)(ij)\ 1. kw. zva. xn auuiaan en oi v) asn or>/)\ — 2.

kn., ,^.tic\ en (0Jim^:\ ki. , de borst: ook het

centrum van een slagorde, uiiui t&i ih-i(kyiji\ N. , ojhwi

O o
K., kippeborst, smalle vooruitstekende

O
borst. (UJt(uncüiMn^&\ KN. middeldwarsbalk of mid-

delstuk met snijwerk in het gebindte van de solde-

ring van een pandapa. — tunarmctj)^ iets ter har-

ten of in overweging nemen {vrg. clti ami x.n \) ; iets,
Cu

zooals den zin van een brief, een wenk of onder-

wijs
, goed bevatten of begrijpen; iets bevatten of

beseffen {vrg. nr\ri<èiz»Ji\). — ilii mm nj) ,rn \ voor

iemand instaan of zich borgstellen {vrg. ahorns).

— (ui ,u> (xn\ of tut tu) <wj \ £» mi (vji ij) oizni zam te iji \

namen van hoornen en van de vruchten daarvan.

— (uinrmij>\ de derde in rang; het derde kind {vrg.

aoi«o)\ Port. dado, kn. dobbelsteen, teerling. (ij)&j).\

of <uncb3i.(UJt\ met dobbelsteenen spelen, aaxmitm^n

na (HTHioi (U)\ er om gooijen , de teerling werpen, tuim iwi

<wi\ zie loven. — «_?7<rro*o)\ gelijk een dobbelsteen.

o o O
40 10NKW. £#«. (UimtKVW

(vj)tï)\ kn. weduwnaar; oo£ een man die van zijn vrouw

gescheiden is. ajiajKKndn {of (Kaam \) 5^>r. een jonge

weduwnaar o/ van zijn vrouw gescheiden man zon-

der kinderen. <w) xj> asn na (kq z \ spr. een oude weduw-

naar o/ van zijn vrouw gescheiden man. (u/uirixjm

33) ^ {of ouir)~n\) een verloofde en nog niet ge-

trouwde jonge, waarvan de verloofde overleden is.

>io ti &j) 2j) \ een doffer die geen duifje meer heeft.

(Kn <k» &d),ij) \ een kopje, daar geen schoteltje meer

bij is. (K)ijj(hV(KJ)zc)\ naam van een oude staatsie-

koets van den Soesoehoenan.

<Uj(U)\KW. 1. zva. (tnanw — 2. zva. (bj)(VJ)Uiij) off)a.j)Z

(nz<mKnn\

<n&j)oaij)\ kn. zich in de zon koesteren of liggen te

koesteren, van een leest en van een mensch {vrg.

. a o
rnruinn ui ) . ui isi xjl ~jr> ip ipi </oj ni ui n tci \\

ihn. of van (Liam (Hi/)\ ook tot van een

woning of desa.

(vs)(uj)^\ of (i?> rn &j) ^ \ kn. geronnen, gaar gekookt en

toebereid, en in koekjes gesneden, bloed van slagt-

vee, om lij de rijst gegeten te worden; ook bloed-

beuling.

o a a
(isj)ri(W){\ zie (Uj) do ^ w

oo?\KN.; iun arm tj> { \ iets, zooals een kast, uitha-
(/ tv/

len, geheel ledigen, al wat er in is, er uithalen;

iets ondersteboven halen {vrg. (umajiy ). — (Uï)

anrmj) ?(un\ meervoud.
Gut:

(U)(U)\ kn. het opkomen van de maan {vrg. (b)jsn\).

— uwoir>(ij)-n\ opkomen, van de maan {vrg. ceh

d f~y o cy
(U)(ij)\ kn. ; tun orn ïj) \ poten om te kweeken, kwee-

Cu

ken; ook fig., Iv. zijn eigen
ocy— (uï) arm aj)
Cd

t)\ mv., en ergens poten, grond bepoten. — a.j)

CYijmM^N kweekplant, poteling; en kweek, kweeke-

rij, pepinière.

on (ij) KiijvKvr .
, ij) (ij) (>rn (hn /j\ aanleiding tot iets, voor-

al tot iets onaangenaams {vrg. (ur)(uri(HT)\). tut tut

iH~n ao ~ji on \ aanleiding tot een twist. <r> arm n rui un

ij)Kn(Hiii\ aanleiding tot iets zoeken. (UKi^inThaun
ui au ° cHKcj

tuut aa* de aanleiding tot een oorlog.

(ij)(U),*-nj)\K.T:i. het drijvend vuil op ondiep water.

(ij)(U)(hmri\ ook wel (ij)(U)(xnj)\ kn. zemelen; ook de

witte binnenschil van de rijstkorrels {vrg. (uniHn

^ru/i en ^5^^ oij ^^^)-
OO -O
aj) %j) (Kïij) \ zie dj) (U) (Hnj)\

00 Ci o o O O o j> O
(IJ) CLJ) Hll/J N KW. ; (I, 7 IJ) (IJ) MIJ) \ ZVa. (KIKHlldJ) (HK)J) Of (UI

Q Q . . O .

(ClipKTU) {Zie (bJ):Hl)JI\ 6.).

y^TUl KN
'
^S om me® ^e Sraven °f ^e <ielven >

graaf of spade {grondv. a^rnru))-, kw. zva. onui

mi^\ {vrg. aoj.dois 2., en n&mon&ïïziKnj)). — tun

anm (ij) (Hl™ kn. graven, delven; uitgraven; opgra-

ven. — iunapnaj)uii\ iets uitgraven, ergens den

grond uitgraven of opgraven of opdelven; naarz'^,?

graven ;_ voor iets een gracht , kuil of loop graven

;

iemand een kuil graven. — miam iijj (K)in\ het gra-

ven; uitgraving, opdelving.— (L<i<iJj(ij)uiij\K.yr. zva.

po

een

(K.1 (hJ) (Ej) (Hl w

on aj) i) mi (hu/) \ kn. ; (un nn arm 01 (u> <wr) \ naar het bezit

van iets een groote begeerte hebben en in hetvoor-

uitzigt er van zich al verheugen.
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o o

(1<JI(101(UI/I\

<iicinz<n(iJ)ziKr)ji\ KN.; (unonarm zoj(ij)Z(Hrijj\ hurken, op

de hurken zitten (van on zn z mm), rui mi riem? on aoi ?

(Hnn\ gehurkt of hurkende gaan (vrg. (njiinionrmz

orj(Hii2\).

aj)(isD)(is)iji\ KN. dik; grof en lomp, bv. van een lelijk

paard; stroef gaan, bv. van het deksel op een bam-

boezen koleer; dik, van den buik van iemand, die

overigens niet dik is; ook veel kunnen verdragen

of verduren, van den buik , als men van alles ver-

teren kan, en van iemand , die niet ligt iets kwa-

lijk neemt.

a2iQasnj^Y3$. stikdonker
; fig. zich in groote verlegen-

heid bevinden; {vrg. Mm tan zzi tuin en ?ii.ii./m

on/j); ook stikvol, bv. van toeschouwers, iti isrt \'

>

(UJiasna\ stikdonker. £7f>ïii >/ ' 1 1 » 11 .mm< de lucht

is digt en geheel betrokken. — x/ncmia i mm\ aan

iets zachtjes trekken. — <uncnrnaaiasn\ tokkelen,
Cu' *«

hengelen; ook fig.
— x/namna » «gr> <n aai ^ iets, zoo-

als de lucht, verduisteren, verdonkeren; (ook be-

trekken, van de lucht. G.); en aan iels zachtjes

laten trekken.

/, ƒ )i wi asnj}\KT>(.; ojnarmtna i .mi . iets, zooals een baal,

kussen of matras , opensteken of opensnijden.

<n(Uf)<naJianyi\ 1. KW. zva. zi ni.i rui i » asnn — ;!. KN.

aanhoudend, van een geluid, zooals van een vogel

en van geweerschoten; en geschramd, van den

llUld. — ZlZJlij i t >i lii ^n >i iii., KW. zva. i i >i KJ

i /"o a q„ . )

nmaruiaji^m n i in n i i uyt en asnxn M ^i ui i.i j i ni

m\\ — (untnanm<naJi isn/j kn. een gestrengelde sten-

gel van een slingerplant losmaken en aftrekken. —
cuii on arm ii z?) asn\ mv., slingerplanten, zooals ka-

tjang en kadelé, rooijen. — <lv nam n i i i n >/ i. n

iets schrammen. — i; wi i; ?;i ,m>m,i\ gerooid, zoo-

als van katjang.

onx3)ionci?)^[)\ kn. een gapende wond of snee hebben,

van de buik. on i^zzizjun zsnzonzz\asnn\ vol gapende

wonden; overal opengereten, zoodat de boomwol er

uitkomt, van een kussen.

mdmon&ziz «sïïanKN. ; mn on ami z on azi i asn /t\ in een schuil

-

hoek op de loer liggen, bv. van een dief; in hin-

derlaag liggen, van vijanden; zich gelegerd hou-

den, van wilde diere?i. — cui rjmm z on zoi z asnm n\

schuilhoek, hinderlaag, leger.

<wi <w) (juj,^ kn. ; (unanmci^)aJin\ iets door aanhoudend en |

dringend vragen zoeken uit te vorschen; iemand i

uitvragen, door aanhoudend en dringend vragen

van hem zoeken te weten te krijgen {vrg. <masn\ en

(l/Tl (Hl (UI (KI _b*\ ). tui errri ,ioi a^jj \ het aanhoudend en

dringend vragen of uitvragen.

dj) (ij> (ka/i\ kn. met zijn vingers op het gevoel af lui-

zen zoeken te vangen, op het hoofd of in Meeren

aan zijn lijf {vrg. on oji asnm n) . — \n mn zjiqjiji\

iemand of iets zoo beluizen.

on iz-jï en zoi ajin\ kn. muskus, civet {vrg. onmnzan\ en tj

(noji\).

(naoizTjiozKip kn. iemand met den kop een duw ge-

ven, van een bok; of iemand met zijn snuit aan-

vallen of willen verscheuren; als ook wroeten en

in den grond woelen; van een ivild zwijn.

ti/iiiii\ kn. weggespoeld, zooals een brug, dam,

dijk of bank door den stroom van het water; weg-

gevaagd, bv. van een leger door de overmagt van

den vijand, van iemands geld bij het spel; weg en

verdwenen j uit de weg geruimd, van schulden;

wegspoelen; weggevaagd worden; geheel verdwijnen.

— i n nu ' ij .'i ; i\ verpacht land van den pachter

terugnemen (zva. i nvjmnrjzjizi in).

i.ii inn kn. verstopt, zooals een buis of tuit, een

dgaar 3 enz. (vrg. (cri^n- en iirnM«sr^\).

>)i i ruasEN. geschaafd, afgeschaafd, zoodat het vel,

de schors of de verf er af is (vrg. riaajiasnn).

il.wi n ijl kn. een weinig verminderd, zooals van een

voorraad of van een schuld (vrg. ivoia i "_>/)•

n i i ij i i run\ kn. losgerafeld, losgetornd, bv. van een

naad; losgegaau, bv. van den zool van een schoen;

opengereten, van den huid (vrg. tuiaonrua); (uit-

springen. G.). — unrjmmnnzjiauin\ iets lostornen;
' CxJ ' —''

iets van het lijf trekken, aftrekken, uittrekken;

verpacht of in leenbezit gegeven land terugnemen,

weer afnemen (vrg. a^riamizïi zuin). — ajn <nmn rj oji

rnj\ mv., en alles van het lijf trekken, van

<nioorii^(nna<Tn\ hetlosgetornde,alles berooven.

teruggenomene
,
geroofde; roof.

i-i i iuiji\ 1. KW. zva. asiiri (Èjw — 2. kn. een in leer

uitgesneden tak met bladen en daarop in het mid-

den een wajangpop ten halven lijve, dat de dansers

bij zekeren dans in de hand houden; naam van

zulk een dans. — 3. naam van een willig en spoe-

dig groeijenden, bladrijken boom-, die in de koffie-

tuinen geplant wordt, om aan de jonge boompjes
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schaduw te geven: scliaduwboom. weten tut ^&(uin\ ac

oji d<ji iui\ soorten

van dadapboomen. {Het Had van de &j> a.01 oji^ tuin

wordt tot medicijn gebruikt. De (ijkiji (ui\ met do-

rens en fraaije roode bloemen, geeft geen lommer;

en de vrucht heet volgens J. ai aan a,bi,\) . cuxu) oji tii

(vin- naam van een Kaïoische zangwijze. — mn

arm&j) (ui ^1 on aai \ iets aanbieden of overlaten aan

iemand, bv. voor een schuld.

aj) dj) (uil) s KN. stil , stilte , geen rumoer {vrg. as: ojz tuin\ oji

oji oji n en oji oji (ei f). — mncrrniiji oji~i\ ergens stille-

tjes zitten om te bespieden ; iemand stilletjes beloeren.

) o on )
(L3i<w(uin en (Ejkuicu) (Ein- KW. zva. aa (&iji\

:ijiaj) cmn\ kn. zich cordaat of groothartig betoonen,

bv. van iemand die zich niet bevreesd betoont , als

hij uitgedaagd wordt, regt voor de zaak durft

uitkomen , of zich onbekrompen en gulhartig be-

toont in het onthalen van zijn gasten (vrg. asn asn

cmn). — tun arn a ji <mj)\ een plat ivoord voor eten

of vreten, in knorrigheid gebruikt.

soxw) (DtanKN. 1. naam van een hamer bij gamëlanma-

kers. 2. ergens in een digte drom , opgepropt bij

O

met een ha-

elkander staan, zoodat het er vol is {vrg. (uiamn

Cl . Ci Cl
en &J) moai/i). — ajii arm tui cmn \

mer of iets anders tikkende kloppen. -- fSï&Wa

O O O O o , ,

cmn\ zva. (til iekijiiji cmn\ — (Liiaima on\ het er-Ui ca UI CJ cni

gens vol maken, van een menigte menschen. —
(iji (Cji cm aan en (ijiamcm aan\ kloppen, bonzen, vancm UI CJ^1 Ui ir '

'

het hart {vrg. asn ^n as)i o^n n — 11 ui oji xji cm n of

(iji cwaji cm/} \ het beven van het lichaam of van de

ledematen; bibberen, zooals van koude {vrg. ciji

O Ci O
rnniernojtzanri/i en thai ;,n (Kin). — (Lfnctrn ojkiji cmji\

beven; bibberen.

7iiJiri(ij)cmji\ KN. naam van een soort van huiduit-

slag of herpes. J. — ajnrn arm 011(101 cmjj\ berooid,

verarmd; uitgemergeld, verarmd. J.

^aoja^ftaizoT^xKN. iets daar meê geklopt wordt, zoo-

als een klopper op de deur {van cnixjizcmji\ vrg.

(ijiijicm^/j). — (Lm^arni2(naj)2cmji\ kloppen, op of

tegen iets aan kloppen, dat het bonst; aau de deur

kloppen; zich op de borst slaan. — amrncmizridjiz

O Cl ncm\ mv. — jjajiaaniz-niijizcmn ofonra.jizrn(iJizcmn\

het sidderen of rillen van het geheele lichaam {ster-

ker dan (ui (ui(iJicmji).— (unarrnoi -nz 01 (ij)? cmn \ over

het geheele lichaam beven, sidderen, rillen; hevig

kloppen, van het hart. — ojnonn^zoaojjizcmaaji ,

sidderend; staan te beven.

aj)(wi\ kn. een dik, veelal van bamboe gedraaid,

touw, dat een beest om den hals gedaan wordt,

om het vast te houden of te leiden {vrg. asnorui\

aaiaui\ en aai arm nn asn n). — (unarmrtois een beest,

of ook een mensch, met een dik touw binden. —
ajncmi(ih(ci\ meervoud.

(iJi<ri(LJiz(iJiri(Ljiz\ klanknabootsend woord voor het ge-

luid van muziek.

tui as (kjiji\ zie bij asn &Jiq\\

(iJi(najhiz^\~N., asn oei \K., asn e\KD., gast, ook iemand

die een vriendschappelijk bezoek bij iemand aflegt;

logeergast; gasten, gezelschap, ajinaxjionajiiz^ tui

nnasi-i(E>]\ of <ajiasn(Eo\ de gasten, het gezelschap.

on , on o . ..

mi (ei a-n on a.11 z ^ of (ui ten on (ui ri (vu z j\ gastvrij. —
(en (U) 11 ajui z % \ zva. ueji (ui on ojU zq\ — (un arm on cuvi z % \

O
of ajn amri a.J) ai ojuiz^\ aa(En\ of aaaatEjp

of aaaaiEJi een gast ontvangen, onthalen

o
on oajiz ?tun aa/i\ aai <ei (VKhfi/i en asn (En (tvi chi n \ een

en ao (Eti\

(UI

<mp ,nr
O

gezelschap van gasten. G.; en zva. aai o.ji na oah z ^ mn

O Ci Q -7i
aan \ <fm asii (E/i tui (Hiji en (un asii ieji (tv) ann^ iemand als

gast bij zich krijgen of hebben; een bezoek krijgen

van lemant
O

'; gezelschap bij zich hebben, (hoinrnaj)

on (ti/i z ^ (un aan \ de gastheer.

—

(uiajiia (tv) zq\ (ui asn

(Ei\ gastmaal; een gast onthalen; gastheer. G. —
tui (ui on (in z ^ iun aan\ cuiasn on ieh z aaji\ plaats waar gas-

cy
ten onthaald worden. — (eT~ncuionaAnz^\ of (ejkui

CV , O
on (uw z%\ (EJinaasii (Ej \ ieji asn cej\ of (EQasii(Efj\ en (eji

as)i(Ei^ of (Eiasn (ei\ als gast komen, een bezoek

brengen of afleggen.

o o 7 .. o •

a.Jiajviaa/1 en (ui &ji ojW aajj\ zie bij miaAiw

ri&juriajiJizaaa/iWLN. een weinig achteroverhellend, van

iets dat staat {vrg. nafijizaaa^uaaiji).

onajjizaaajijizaaijis kn. een weinig vooroverhellend, een

weinig voorovergebogen, zooals van ouderdom {vrg.

on OjJi on om zaanji en onajJizon ajviz\).

(uir)ajiazasnjj\K^. pijnlijke puistjes in het aangezigt. J.

{vrg. rn&JionaAMasiïj)).

rna.jirna-.uz asnj\ kn. puistjes in het aangezigt, grooter

dan (iai aai anjiji\ en klieren op het lijfvan kinderen.

(nxj)zriajüi2asnji\ gew. ajiaaaprnzrnajviz osnn\ KN., alleen

in (hj) ai &J> z on ajui z asnji en (ui ajionarnzonajiJiiasnji\ met

het geheele gezin en met al zijn bijhang, bv. ver-

huizen of bij iemand inkomen {vrg. (umi ajLiosnn).
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(n&zioricuLMamjiw^. mank door dat het eene been kor-

ter is dan het andere (vrg. ajibrhi\ on ,ui ai cm ? <m n

en (U)ihrn\); ook scheef staan, doordat een poot

korter is, van een meubelstuk.

ooi avi\ kw. zva. mi isn viriamm ~jiïoji asn oji anji {vrg.

mi a/hn \ bij oji ahn \ )

.

(ij)Mj\ kn. 1. een roeiriem (vrg. ïjiibi? ). 2. eenige

maanden, na omgeploegd te zijn, rusten of braak

liggen om uit te zuren, en dan op nieuw geploegd

en vervolgens beplant te worden, van bouwland.

— aj) a/uij(c? (Kin \ roeijen, roeijende varen

(U)(uu)\ KW. zva. (imcm^nw

ook oji aji ft-w m/i of om aai aan anti \ en verk. (ui ui anji

\

kn. een aangelegd vuur om zich te warmen, of om

muskieten te verdrijven (vrg. nasnzriasm ); (ook

vuurhaard, vuurplaats, om zich bij te warmen. J.).

mmmiaji oji^i i i i u ).ii\ spr. — i n iri 1 1 1 i i hi i

plaats waar een vuur is, daar men zich bij warmt.

am om oji au oti (Hij]\ zich verwarmen bij een vuur

(vrg. a/n oji om tui \ ).

(ui tui a >i of i n (tot (Lbi
•

aiaji lEiji\ een uitroep van een jonge als hij iets vindt,

om het daarmee zich alleen als den vinder toe te

eigenen. — anriaji ten\KN. iets dat gevonden wordt,

zich alleen toeèigenen door dèm te roepen.

(Ui<&i\ en ia(z>i\ grondv. van ajiajiiEi\ en ojiojkeis

O
Zie 1777 (UI (El \

(i-ji (ei (Hl/} \ n., (ui>E.iann\ k. en KI., behagen dat men

vindt in iemand of iets ; veel van iemand of iets

houden, in iemand of iets behagen of genoegen

vinden; genegen zijn; beminnen (het Fr. aimer).

(bii mi tj> (ei on man mi mi \ dat paard van je bevalt

iuj(uijj\ kn. naam van een groot zeedier, gewoonlijk

de zeekoe, genoemd. > i i / 1 > i ij naam van een van

het traan van dat dier bereid vet of olie, waar-

van men gelooft , dat het genegenheid kon verwek-

ken (vrg. il vn ?7 tbi niti > :. j). — in,:: vin \ iemand

aan zich gehecht zoeken te maken.

rnm ? /n (birt

\

kn . schuins of scheef staan , overhangen,

overhellen, bv. van een paal of muur (vrg. nun

riibbiz <uin\ on (ui 2 ui (bhu (ini
i
en iEin-i ); fg. tot het

kwade geneigd ; niet strikt regtvaardig ; wankel

staan; ook niet geheel nuchter, door het gebruik

van sterken drank, n zo ? ii i u ïviajstim i ü ? a. n i- -n

fKW^N spr. — !bn mam? ii bïi? r~irj (Kii \ iets laten

overhellen, bv. over een weg of den grond van een

ander ; iets in een overhangeuden stand plaatsen.

ah Ein of amiJi(Eii\ KN. duf, muf, en ei ei (of n i i^l J Ut cq, KJ en

xsiyi) oji eiji\ muf ruiken. — ïjiihtEifi en .ei -üi in

<Enji\ KW. zva. ca ui ei i of

CtO
a,nn aciaji (Eiji\ \ oji oji (Ei

ajiaji(Eiji\ spr. — kn(uï(EJin\ zich in huis houden,

niet uitgaan (vrg. a^narii
O

ajiaJiiEip spr.

rbin); zich in het bed

O O - "" O o
ani(Ei/i ,uimnEi/i\
Cd ^l CJ J'

ajiart'i (eiji\ stil zijn, stilstaan, bv. van menschen

ca
houden. — ajn arn (ei n cbi'ctrn <eji /)\ zie boven

O O
~-(777)

Cü

die bijeen zijn, van een twist en van werkzaam-

heden; stil, in stilte, iets beoogen; ook zva. \n

O(Ul^

mij. — (bfiimn
CJ

(Eiihn\ (tri (Ei (ht\ in iemand of iets

behagen scheppen; voor iemand liefde opvatten,

iema?id liefde toedragen ; op iemand verlieven of

verliefd zijn; iemand liefhebben, beminnen; in

iemand of iets zin of begeerte krijgen; iets be-

geeren. — umin n iukiji\ im tui (eim (hiji\ iemands

liefh ebberij . — am anrn cei <kt mi im \ az^fEJian un ari/j \

behagen; behaaglijk, beminlijk, bevallig. (bnamruEji

hi f ï (ia ri (Kn \ trachten te behagen. >— on (Eianuijp

i i ; i i.i mn\ het voorwerp van iemands behagen;

iemands lust o/" behagen; iemands beminde, liefje,

minnares; minnaar vaneen vrouw of meid ; ook op

elkander verliefd zijn; een amourette hebben met

iemand. Zoo ook i u > '''J'^27 N oji oji (Eji i<i ^nji\

mi ui ti(i<i(Hiji\ un tui ten ixranjis bekoord, bv. ikwiwi

(EJim hi - ii a
f

ii i i? in ^iirimiw

i.i : i i.i
i

en ; i i lui n. en Md., in de spreektaal

a o a o . o o .

zva. i i i i hi-j en i i > > unn {vrg. aji ajimyi). — cun

o o a
ri:

Cü

)

CJ
o o o

/. Il

im;ii.i\ en tunnm -fiun\ zva. tun anrn x;i m\ en
CJ CnJ tKX

-. Ou CJ
o

om arn ï i i.nw

ui; ihiii kn. zachtjes en langzaam gaan zitten, utkïi

miiEimyi\ zva. caiaji Êimifi\ — mri(un (Enunj^s lang-

nn
zame en voorzigtige gaug of tred. — oci(m(Eiiunj

zich zachtjes en langzaam, voetje voor voetje,

voortbewegen.

o o . o o
<IaJj (ei min \ zie aji ei (kiji \

/
acjE.nmji\ KW. zva. cuninajizs en (i.i[nxi\ of, volgens

Gr., arm, behoeftig; (misschien beter gering, van

ruiming 3.).

<wi
*

(Ei asnj\KN . verborgen, moeijelijk te ontdekken (vrg.

ojiajiasn/j); ook, en veelal oji Lh (E>i iisnji\ onzigtbare

geest, die ergens huist. — wi Eiutim/j^ bedektelijk,

heimelijk, in het geheim, fm ibimm Eiibnani op

een bedekte wijze, zonder dat het gemerkt wordt.
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(in tel (Kin\ kn. behoorlijk en net aaneengesloten, ##.

##« gelederen en op rijen zittende menschen, en

van de lippen , als de loven- of onderlip niet uit-

steekt ; ook netjes, met ondergeslagene beenen en

de armen aan het lijf gesloten, zitten (vrg. rn(m iei

onan (&i(kijj\ kn. net, bevallig, beschaafd (vrg. (ui (Eji

nn (Ui i (E/t <utji\ zie bij (EjKuiji\

(U)tn(E/t~Jt2\ kn. 1. een van aarde of van meel met

eenig vocht geknede bal of bol. 2. zulk een bol van

O O
rijstzetmeel voor ui tut \ of djKuatnin (vrg. (ui(e/i~ji

<ruyi ) . (ui rn ie/i -^ji z ariaTY asnjj en (Ui ri (E/t ~ji z a-rn ojio \ na-

men van medicinale kruiden.

rn (m z (eji ~,i \ 1. KW. 2##. (ik (ea -ut art \ en asyicm cci artji\

— 2. kn. naam van een huidziekte met roode

vlekken en koorts (een soort van roos), rn aai z (Et ~ji

(unarvt\ naam van een dergelijke huidziekte als een

gordel om het lichaam: gordelroos. ri aai z ieji —ioJi

cejiosi^^ naam van een huiduitslag met zeer kleine

ineenloopende roode vlekjes over het geheele lich-

aam (gierstuitslag ? J.). ajn (m (naait (En ~ji\ naam van

een rups met lange haren, waarvan de aanraking

jeuking veroorzaakt.

vtcuizo-irEn-Jizs kn. twee verkeerd bij elkaar, in plaats

van beurtelings om en om.

tut (EjI ^t \ kn . vorstelijke zetel, groote vierkante tabou-

ret met draperieën , waarop de Vorst in staatsie

zit, en die tot de rijksinsigniën behoort. ojskeji^ji

o S
(utihcinrLi^t^A(Kiji\ of ook enkel aui(EJt~Ji\ een lage

schrijflessenaar met hellend blad, waaraan men op

een matje zit te schrijven (vrg. (uïafnooiji en tan

° \

(ui rn tEi ^ji z iKiijj of (uirn (lm iHTij \ kn. platrond , zooals

stompe punten, van schoenen en de kop van een

kat of tijger ; kort en dik, niet rijzig, van een

persoon ; (ook stomp , bot. G-.).

rn cm rn <ei ^/t z (tm n\ (unr>icrmri (Ei~-tt(tsr)/i\ zva. rn aai rn tut Z

(tcnrt\ (i/nrncrmrn (uiz(tmji\

aai ibi ~ji asnn\ kn. tweelingen, een tweelingpaar , van

een jonge en een meisje (vrg. ojm;eji\).

vtcui rn (Et ~^i asnji\ kn. tegen elkander aan, bv. van twee

huizen die tegen elkander aan gebouwd zijn; aan

elkander gegroeid, gekleefd of gehecht; nauw aan

elkander verkleefd, van vrienden (vrg. rntuirn iei— i

(TM/j en nn (Ea^i asnji). — amrnrui n (e,i ^ji asnrnvn\

iets tegen iets, bv. een muur, aanzetten.

(Ui (E/t ^jtarjjjx kn. digt aan elkander in een tros of

groep; compres, van schrift; tros, groep (vrg.

ori (Ui z rn (Et ^t z rviji en (ten (Eii^irnjiri).

(Ui(EA~jiirviji\K'N. stopverw; een deeg van kalk, boom-

wol en djarakolie gemaakt, om de reten van iets,

zooals van een vaartuig , digt te stoppen; ook zva.

(Ui rn (eji -^i z \ 2.; en naam van een boom , waarvan het

hout alleen tot brandhout gebruikt wordt (vrg. tut

<E,i ^tiruji). aaiEji~ji,ri^(arasi,ii\ naam van de vrucht

van den heester aarnjtCtw — a/nam (eji -jiruiji\ iets

met stopverw of iets dergelijks stoppen; gelijk een

klomp stopverw of dergelijk deeg. — aal^t.

a
h!

lt

^A^ me^ stopverw gestopt; en naam van een

boom.

ó o , o o
(ui (E/t —ii <ruji\ 1. kw. zva. asn iei (rutji\ — 2. KN. zva.

rn tui n ,Ej1^i asiijj).

o . O o o
aai (Ei ^i ruui of (Ui(Ui,(En^fi (ruiji\ KN. zva. anri ieji ^Jitrn/i

j. O O o
of nn rn <£? _? (kji ^m ri (eji ~Jt (trnji\ — (unami (EjI^jI rutji\

een plaatsje bij iemand vragen of hebben, om bij

hem in te wonen of te logeren.

(ui^Ei^jiirun\K'N. zich indringen, zich aan iemand op-

dringen; parasiet; ook naam van een jongesspel

;

en, bij de metselaars , kozijn van raam of deur. J.

rn(mrn(Ei -^t rx/in \ riaiirnaji rutji en (Ui on mi ruin \ KN. vlak

tegen aan (vrg. 01 rui rn (eji ~ji asn n enrnasnrna^i^/iruin).

— run rnmm it ieji ~ji ruiji\ enz. , tegen iets anders aan-

staan of zitten, bv. een keuken tegen een zijge-

bouw. (Uirn(SI'n(EJ1~Jl.rVlJl\ enz., hetZ. rn(Ul

O
ni lEt-^t rui (Hin en aai rn tm rn (eji ^i aui (kiji \ vlak tegen

elkander aan.

ri (ui z ri ieji .o z ri.ijj\ KN. tros van vruchten of bloemen,

als hoeveelheid; volgens G. ook druif. — ri(uiz

rn ,£,? _? z rui (hriji\ tros; bij trossen.

(iJiiEi-^(i(Hriji\ kn. gelijk in den stap nevens elkander

gaan; ook van dezelfde gesteldheid zijn met iets

anders (vrg. nn iei ~~n (tain en <vdi.<EJi-ji;i(t<riji). (UKEJi-jin

(tm (EJt-jinncnfi^ in rijen en gelijk in den stap achter

elkander gaan.

tui (E/t ^ifi<Knji\KN. hetzelfde of eender met iets anders;

hetzelfde nog eens, tweemaal hetzelfde; in herha-

ling vallen (vrg. tui ieji ~jtn twjt). (tm mi cut asn itcn (toi.

&1 ^jirtwwM oji\ kijk, je hebt juist hetzelfde voor

als ik !
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a/&}Jw\ en xixjixx Ei^xnxK'N. aan een stengel tot een

tros {vrg. (nxs)z<n(Ei-jif)z\).

nxxj)xi (Ei ~J)p zie xj) (ei ~j>n w

cn&morjiEji Jj)nz\ zva. na (ei -ji n\ maar grooter , inxicmz

m tui z mi xai z ri (Ei -~J/)t \ naam, van een Hein soort van

gowokvruchten, maar waarvan een grooter aantal

aan één stengel hangt.

(U)(Ei^i\ (iJtrn (Ef)-Ji\ dj) (ei -^.ï \ of xj> <n (Ei ~i \ kn. over-

hangende kant van een rivier, ravijn of berg. —
ajnmm (Ei~J\ enz., overhangen van een rivieroever

of den kant van een ravijn of berg ; en tegen de

kant van iets, zooals een boom, muur, post van

een deur , aan gaan staan of gaan liggen , om er-

gens voor te schuilen of zich te verbergen
; fig. zijn

steun zoeken bij iemand {vrg. r>xj) ij z i - i n ; i).

XJ) XI (El ~1 \ Zie XJ)(E1~)\\

O a~ • o-
XJ) (El ~^1 \ Zie XJ) (El ~1 W

dj) <n (Ei ~~,i \ zie x j) e i -_ / w

dj) (èis kn. goed of duidelijk iels zien, hooren, ver-

staan of begrijpen ; ook vaardig, ofzva. n i n ij >in

bv. tij) (Èi asn ca dans vaardig mei de hand q/handen;

en (ij) (Èi (uiï iu aniri ;vi xxi (Hins vaardig in zijn werk.

xn-i-jxj)(Èi\ iets nog niet goed begrijpen. — i i

.'/

x7i(Hij)\ welwillend, hulpvaardig van gemoed {vrg.

(ij) xnaon).

xji cmjj\ kn. Tclanhiabooisend woord voor liet geluld

van een slag of schot van een geweer; en vol,

geheel , in > > i

.

; m {of i i i > . i) uianji den gehee-

len vollen dag {of nacht) door {vrg. uiurtn aiaji

cmji en <nxz)i mi).

ir)xj)zar)jj\KN. TclanTcnabootsend woord voor hel geluid

van een zwaren slag , zooals van een grooien voet-

zoeker , of van een zwaar gestomp , zooals van

een paard dat op stal met de beenen op den grond

stompt {vrg. dj) cmji en xi ix i » ix ? m »).

(ij)cm\ 1. KW. zva. xkotjxsnj)\ — 2. KN. zva. xx

xicmzw

xjixi cm z\ kn. naam van een' vogel, patrijs, of een

soort vanpatrijs, ook xm xxii (ei ~?/ xxi e? xxn genoemd.

zin van asïi

cm\ maar ten halven, niet geheel voldoende; ook

stijf, niet los, wat onbeschaafd en ongemanierd;

en stijfzinnig, daar men niet mee voortkan {vrg.

xzi cm ai_ii)\

ui m ih)-]\ kn. pijnloos of koud gezwel aan de ge-

wrichten.

ui <n cm 2 oruny kn. krom en stijf, van een arm of been

{vrg. rnxj>on cmzru/j\).

lotcmaruins kn. 1. benauwdheid in de maag s 2. balda-

digheid, moedwil, stoutheid, ondeugendheid {vrg.

ajxcm (rvin\ xmxTis en xiirimm? izin). — (unanmcm

iui\ baldadig, moedwillig, stout, ondeugend. —
wi i~i m >u uin\ gepleeg van baldadigheid.

ix m iti i\ zie ry m '^/)^

ri ra ij )>i?)iij kn. krom door een knoest, van hou/;

krom en verdraaid , van een been {vrg. ttla xicmz

a.j) cm ru n\ KN. zva,. xjxcmxxii\ zn

O O
xjxx^cmji). — xj) cm xui xo x\ van een tusschensoort.

Cï \ Ó O . a
asii (ei xj) cm ru a-rijp zva. asn (Ei asn xn^xm xnj\

xuj).

/ ; m mi KN. stom, in den zin van dom, stomp van

geest. — ajn aitn -rn amji\ zich stom of maar dom

houden, geen stom woord spreken.

na iij >>)> >nj- kn. erg mank gaan, door een te korf

been, erger dan na niiu/ >i>i\

i a
ui ,> in ui in mi zva. nxsiiz au m ~f)) cm <)>it\

i i in in i.i
j z te hij i i i i ,r

>Jl
s

i i iii j kn.: iiiiini'iji of i ii mi > i ixj/js iemand bij

de armen voorttrekken en wegleiden; ook iels, bv.

een iafcl , zanieu opvatten en wegdragen.

iii\>i\>.)' kn.; i ii ij )id? ii i.iz \ lui en ledig op zijn

gemak zitten zonder iets te doen; ook bol, maar

slap neerhangend, van de wangen.

)j i i n ili KN.; ' n n mi n >:i . zieh in een deftig pos-

tuur zetten of houden, door zich regtop te houden

met de schouders en het hoofd een weinig achter-

over getrokken en de borst vooruit; ook wel in

zulk een houding en het hoofd een weinig achter-

over en op zijde gebogen naar iets zien.

ij ? ji ? ij ili > as.; ij ii f ij ip ^ ij ii >ri xp t\ en x/nnri arn z

ij i:iz\ met eenige drift en ijver iets aan komen

dragen of wegdragen.

1. grond/o. van ??j?ö\ en van xoili :. — 2. /';

(ndang) zie ajnarm^ — tc> cixpj^\ zie bij tj) xn im/js

(w/\Df. 1. een klanknabootsend woord, ongeveer zva.

hjicmn\ — 2. naam van een kwaal, waarvan men

de oorzaak niet kan gissen, en die daarom aan de

werking van een boozen geest wordt toegeschreven,

zooals gezwollen beenen, jicht en rheumatiek {vrg.

-(najninxmzarnn). — xcaxruroi of ui tx xn,i\ aan die

kwaal lijden. Men onderscheidt x'o e? xn xnj\\ en ui

O o
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rwn N., in de spreektaal zva. aJ\ of *,"/>\\ \;uïcuï\

zva. ajaj\ wie ook, wat ook. Zoo ook cuicuï\ of

a„ «• i> - -

ii&jizajiw en zva. (cn rnicn r-n\ of (kji ten 11 \\ — oji

a ji"ta \ oo Je (ui<ncuicci\ en a-j) on cui (ei

q

\ onverschillig

wat of welk. cui on cm ia ^ cun \ wie, of wat, het wezen

mag. (Kioncui tci qancui cci q<un\ onverschillig, wie, of

wat, het ook maar wezen mag. Zoo ooïc m on au ca
^

cun on (iri (LM \ of(Ui(ri(Ui(a^'ri(Ki cthi \\

ajica$\ en gew. iwo^oranKN. rijzig en wel gepro-

portioneerd, een edele gestalte (vrg. oncuizrj(az^\).

ori(ui(ui^\ zie hij cuï\

on cui on ia q \ KN. ; (n(Uion(a^(riaJJi(iri(Ul^\ zva. cniruiriici^

on (TL) on (a .? N\

onaJizon(ciz^\ en oncuizonaziz^onaaizoncaz^ kn. zwaar,

maar wel geproportioneerd, van gestalte (vrg. (ui

(i<ii!viin\ zie (lji ahjiw

tui (ciihnji \KT$. zonder bezwaar of bezwaren, onbezwaard,

geen bezwaar of bezwaren hebben, geen bedenking-

en of verhinderingen hebben; verligting hebben of

gevoelen, van een zieke of ziekte, als er geen oe-

zioaar meer in is; verligting van een straf; gaarne

bereid; gaarne bereid zijn, tot iets of om iets te

doen; gaarne bereid tot iemands hnlp of dienst.

Men zegt en schrijft oo'k dikwijls mncui kniHin of

(ciidji ci(Hiji\ bv. J. Briev.-p, 844, 10, en dit is

das een denominatief van (uikiji^kw. zva. (ui iui cuiji

en ajj(b.i (ui (kdji\ en &ji (ei anji\ van de grondv. van

(iji\ — run mm rei »o\ en ca cui ca ita\ tegen iets, bv.

een verzoek, geen bezwaar of bedenking maken of

hebben; tot iets gaarne bereid zijn. — xm mrn ia

m

onun\ maken dat iels geen bezwaar of bezwaren

heeft; de bezwaren er van uit de weg ruimen; een

zieke of ziekte verligting aanbrengen of teweeg-

brengen.

mi ia (hiji\ zie bij (ui\\

(ui(ci\ kn. het onkruid uitroeijen, den grond schoon-

maken door met -een oncwricuizamfi de aarde met

het onkruid om te halen; de schoonmaking of het

schoongemaakt worden, bv. van een koffietuin. —
(unann(ci\ een tuin of akker zóó schoonmaken of

Cd J

schoonhouden, van onkruid zuiveren, cunmmcciiun
Cd

(nji(Kin\ de wenkbrauwen opmaken door er met

scheren de gewenschte vorm aan te geven. — cui

cmirci\ het schoonmaken van den grond, enz. —

cm oci-n aaj^\ het van onkruid gezuiverde of te zui-

veren; het werk daaraan te besteden.

cui(cri\ of on (ui ca \ n. , in de spreektaal zooveel alsm
ocy

l

*i
n
ll

c

¥ff
s voorâ met ontkenning on (L/n z niaui fci \

niet weten, kennen, verstaan, begrijpen, er geen

begrip van hebben.

CV OCY
ai (ui (ei \ zie cui tciw

G) G)
cui ,mi \ cun erin ckyi :. (ui(hrri\ (unamaniw

on(uiz(Hn\ kn. kot, verblijf of woning van iemand in

een minachtenden zin; de kot van een boeta

(waarsch. voor ori(uizuri\ Kawivorm van (n(uizarnn\

Vrg. on cui zon erm z icnji). cui urn zji ca an \ waar is je

kot? onciJizcHnornah\ bergkot, zie bij miui rsi trui \\

\oi(UjZ!irn\ of cuiori(LJiz(irn\ een kot hebben, ergens

zijn kot hebben.

(uicuKHnji 'of (ui(ci(hrnjj\Kl>i.; cunmmcanrnji of runerm cm

am^ het hoofd achteroverhouden, het aangezigt op-

heffen en naar boven wenden; met het hoofd om-

hoog gaan (vrg. ccKcinmii en iunmm rui urn fi)

.

(ui, (Kn .? \ zie on cui z urn q \

ori(iji2(hcn^\ of (Kanen ^\KN. niet meer stevig staan, door

slijting of ouderdom.

tui, run \ kn. omgewroet, opgewroet. — tunmn (kii \ iets

omwroeten of opwroeten door krabben of graven

/ V 7
(vrg. on tui z ri (kyi \); ook zva. cun arn {(kd<?\\ — (un

mrn cun *~>i ^ mv. — cui mii om \ het omwroeten of op-
Co» CJii '

l

wroeten.

,rrn\ KN.; (uncrrn(un\un (unmmunni\ zva. cunmtii

(tm\ enz. (vrg. ook wm\).

rn(iJizfn(Kn\ kn. iets om meê te wroeten (vrg. on cui z

/ . / / o
on om). — cun on mrn z on urn ^ xjn onmn z nnini \ en cui

' Gd ' ' Cd

rri mii z tuil \ zva. (un mm urn \ enz.
' Cd CJl

(Ujiarn p\ en cui.cun q&jitarn ^\ kn. overhoop, in de war

doorelkander, ondersteboven. — (unanrii(trn?\ iets

overhoop of ondersteboven halen (vrg. lunanmarn^

o
en cun (Ei on (rui [Mi -^\). — (unnrni:nrti{(uii\ mv.

en cui z tam urnji\ Holl. dommekracht. — (uiionamiz

u^ihrn/i^ met een dommekracht opwinden.

cn(uiz(n((Knz(Knj]\-K-K. achterwaarts naar beneden gerigt,

van de horens van een buffel.

G)D
(uijKn(Knji\KT>. van (n (iji z il (Kn z (Knji\

(ui(n(Kn(hrn/i of (ul^(Kn'Knj)\ kn. achterover gebogen,

bv. van den rug van een stoel (vrg. cuion(Kn\ en

M(nnai(Knjf). — cun emi on tim (Kn/j of tun mm on urn (Kri^\

iets achterover buigen; zich achterover buigen; zich
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achterover buigen, cmi aai r,iimi imi/j\ achterover zwik-

ken of gebogen raken, bv. van het lichaam en de

lenden.

cniwizcncMiZ(Mnj\\ KN.; xm mmm z w (Mi z (Mi/i \ ergens stil

blijven zitten of staan. .

dd) r) (Hn rv)ji\ KN. dikke hoofdwortel of hoofdwortels

van een boom, struik of plant, vlak onder den

stam, vooral zulke die eetbaar zijn of tot medi-

cijn gebruikt worden (vrg. ii clti z rt ra i z tm n )

.

cuiorn crvins KN., aktfop ki., de knie, de knieën. zd«,j)

arn/rvi/js tot aan de knieën reiken, bv. van een wa-

ter dat men doorwaden wil.

a&iün run\ KN. een vuurhaard tot behulp van eenige

bijeengelegde stcenen, om er den pot op te koken

(vrg. isii 1,11 ); ook naam van een ziekte onder het

pluimvee, die aan de werking van een boozen geest

wordt toegeschreven. — uncrinifmaxnji van stee-

nen zulk een vuurhaard maken; zulk een haard ge-

bruiken, er op koken; fig. voor tu rm i > n
j

in

huis zitten bakken, niet uitgaan; uuk in een diep

gebukte houding zitten (vrg. un.ini<ruji). i i >m m . n

mn(Hi)n~L)ji en a n mt 1 1 n yiii in run /ich tevreden

met zijn staat bij zijn ambacht of bedrijf houden.

aoïtini a«\KN. zich voorover Lukken, bv. om 'iets van

den grond op ie rapen; voorover gedoken zitten,

bv. bij het schrijven als men te veel voorover zit

;

ook zva. 1 n mi >>> 1.11 1 (vrg. 1 > • n en 1 itfnrvt <).

(Bïi.n >?ï 1.11 11 1,1 aauhoudeud zich voorover buigen

en bukken; krom en gebogen gaan zitten.

ai-ii,iiiuj KN. langs den kop naar beneden hangend,

van de horens van een buffel.

tnajitniHnaruij) en 11 ik 11 1,11 n 1 1 kn. vermoeid, ver-

stijfd of verdoofd van de beenen, zooals door het

lang onbeweeglijk zitten, zoodat men eenige oogen-

blikken niet staan kan; kramp in de pooten van

vogels, zoodat zij niet op een tak of op stok kun-

nen zitten; fig.
zva. imi ktjw \ amajtm l^t ij ?o n un

in,iji\ naam van een soort van pisang. — rnah<nn-n

irL)^i/j\ verstijfde of verdoofde beenen hebben; de

kramp in de pooten hebben.

fti(ij>z<ri<Kn ruj>\ kn. iets om mee uit te graven (vrg.

/ V

on (*J) z <n cmi ru n en ihZJizcn ni\). — mn -n ertn z ri am

(tlij\ iets met een spits of scherp werktuig uitgra-

ven of opgraven; fig. iemand van zijn zitplaats of

uit zijn post werken. — wnm'mri

n^ li5)zr}iKnzrLijj\ kn. gewezen, rustend, van een ont-

slagen ambtenaar (vrg. oownirhi^).

(vjj, 77 irrt ? \ of ?ƒ ihzn^.im ;\kn. uitstekende of neerhang-

ende tronk aan een boom (vrg. nri cm 2 ri om z cmn en

ash cm cmi n) ; neerhangen van de vleugels van een

haan. ïji inii mi ?\ uitstekend afdak aan het dak

van een huis.

G) Q~
ut 1,-11 .mi j en 1inn en uï 1,11 •1,11 y kn. gebukt (vrg. luaiHninaji en

D "
. G)

1:1 ui i-ni). — njnnïn mi Mi/i en a verin miimi/i\ zich

bukken door zich vooorover te buigen ; zich bukken,

bv. om van den grond iets op te rapen; zich bui-

gen , een buiging maken, uit eerbied. iji,miimiimi

imi/j\ zich bij herhaling of aanhoudend bukken. —
1 1 mi 1,11 ld 1 liet zich bukken, enz.

1 tij 1,11 i,n r zie aciriiMi i.n 1
1

iini.ii] kn. lage bank of bankje om op te zitten,

of tot voetbankje; op een bank of bankje zitten.

(Zulk een haakje behoort tot de staatsie van de

prinsen op Maandag en donderdag). %ïi;m\>kii—i

i.i 11 1 1 1 1 1.1 1 een laag schrijftafeltje, cicïmi un^o.

o q„ o ") o..
nxsna 1 wn i>n/i\ spr.— toi 1 ,un 11 > 1 voeteba nkje.

'>/' 'ij ietfi zooals zulk een bankje.

1 1 i

:

;i 1 o 1 air 1. 1 1.11 m)j\

1 1 i.'n en 1 n mi in kn. achternitgebosen , achterwaarts

gebogen, van pooten van een stoel, van de beenen

van een kind, als die bij de knieën , en van de armen,

als die bij de elleboog , achterwaarts gebogen zijn, wat

bij vrouwen voor een schoonheid gehouden wordt.

1 11. ii kn. mank doordat het ééne been korter is dan
'»

het andere; mank gaan (vrg. i) 11 rj mz mjj en

na iij in ' ui j).

of n i'i ijn KN. zi
G) Q-

;. 11 \

1. .

ï.mjt osh 3jicm/j\ mank of kreupel of hinkende gaan.

. * . a„ *

na 1 i,n\ zie iJitimw
' '', 'C

(ihcniMi\KTH.; w arfn ijw \ achterover staan of hellen,
't

•o

bv. van den rug van een stoel (vrg. wticmimiji

UI 11 1,11 ).

Holl. dansen (vrg. cLvni-rnzri on isii 1

)

O/ j. O/ Q/ . Q/
U)(kq\ of iui

:

%Ji\ en o77^?%KN.; (lii anm ijiycKi\ of ay,%Ji\ en w.i.hKN.; iunarmaji\ (L7icrrncKi\

en mshcmMs met den snuit omwroeten of uitwroe-

3/

V
ten, van een v/ild zvjijn (vrg. i/ninnin)

enz. , rnv.

wroeten, enz.

1 11

- a/ ammm ti \

CJl
oji anm o^i \ enz., het om-

Ut

/
en tui rnm \ kn.; (lh ri arm ri rj \ van een hoogte val-

lende laugs iets afglijden (vrg. rn rLincii^i\).
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OAnmarviji\ KN.; rurt arn oti trut/j \ onverwacht of onopge-

merkt te voorschijn komen of vóór iemand staan;

uitschieten, uitspruiten, opschieten, wanneer de

knoppen te voorschijn komen. — oji a^ oti aijiji\

het onverwacht te voorschijn komen of uitspruiten.

OO O o— (&i(ij)(Ci(n/ij}\ zva. nm arrn on (rvyi\

o c o
na.Jt z rt «71 z auijj \ KN.; aru aa ai &^ z ai oti z aajiji\ zva. trui

/ . o c o
ajias:\ of trui ah tiikiw

w)(J7)\kn. simpel, mal, niet regt wijs (vrg.

OO
tj> oTi \ en

OO
&j)(c/\). — an (ui o7i on n\ half gek zijn.

(UjirnKN. half gek, mal; nar (vrg. d^ah\).

«2oti\ en ancm\ kn. dwaas; ook suf, versuft, suffen

(vrg. aj)«;is 'ö^ N en f^f^wyi)-

ahaji\ ajncrrnaJji\ en arnaj) otji oti ooji\ zie ajimrnw

. Q» . 7.. Q«
aji&Jt\ zie bij ajiw

ajiaji\ zie bij aj>\\

ai aJh ai aJh\ zie ai aJi ai erfn w

<na7ï)2aj)\ zie bij a<ji\\

O O • OO
otj) cm \ 22<? <w) (Cï w

o o . ,.. o
rwi oti aan \ zie bij aj) w

iu-cn 1. N., verk. van (unas:\\ — 2. kn., verTc. in za-

menstelling van okojyiw — 3. kw. zva. tui asn\ ieh

cm\ en ojii (Kiani n (Skr. dj'a, gesproten, geboren,

telg, zoon, in zamensiellingen zooals at ma dj a

en dwidja; zie ajnasnas:\ en apas.\).

as:\ 1. KW. verkort, van «jnas:\ I. (of het Skr. dj'i,

overwinnaar). 2. N., verk. van (kqos:\ in poëzie en

bij het tellen, zooals as:\ «Tin aui\ één, twee,

drie, enz.

ai as: \ kn. naam van het vierde jaar van een Windoe.

, O .. . 7 • O
ai as: z\ verk. van a/n ai as: z\ m poëzie, bv. in ajiaicryii

m as: i \\

iK"^\KW. £##. ai oji z ai as: z aai n en oji ai axizaan\

oi«s:q\ 1. KW. 2#<z. (Ktian arm n\ — 2. m de spreektaal

O 7 , CY
oi as: ^\ en as: ai aa^\ verk. van .as: ai on q\ immers

toch.

as:ajn\ kn. naam van een boom. Van de noten van

dezen boom wordt een soort van inkt bereid en een

zwartsel om de tanden meê zwart te maken ((ui

O v O O- /• O Q« • J-Ol O

(Kicnin). as: om aai orxji \ 0/ as:aaiaui\ jonge djanano-

ten , tot medicijn gebruikt. as:ajnarLioiaji\ of as «ui

<^/7j;\ hetzelfde
,
gestampt of aan stukken gesneden.

as: ai a/n \ kn. gember.

o . o .

<fc?c^ <K7\KW. 2#dï. oty) afjjj\ (vrg. as: ^ aaaji\).

ai as: z om aan \ kn. naam van een groene duif, anders

aaiapaain genoemd (verk. van om ai as: z om aan). aias:z

o o .
ajnanorui\ KW. zva. ajn oti aa ajn izji oji ai ren cm \ (vrg.

ajïKHiaui' waarsch. verb. van dj awdnila , omge-

zette zamenst. van het Skr. aniladj awa, vaart

(snelle vaart) van den wind. pk.).

o 7 o 7 o a
as:^aaaji\ ook as:anaji^ en verb. ikoto\KW. zva.aTn

aaji\ arnaui\ en otïi oti oji aan (Skr. Djdhnawi, de

Ganges, als personificatie , eig. de dochter van

Djahnoe (Wisnoê). a<i cm t> -n auiz? as aaaji\ een rijk

met rivieren en stroomen.

ai as: zoiajnz\KN.; ajiojn ai as: z ai om z \ benaming van een

soort van inlandsch vaartuig. J.

«Kajnaxi\ Ar. ^a,}: , zdhid, een devote, iemand die

zich onthoudt van het wereldsche.

as: a.11 asnjis 1. kn. barstje, scheurtje, zooals in een

bord; met een barstje; fig. van het hart zva. oji

oTiasiyi en (uaaiw — 2. KW. Ml. zva. a/n auiw

O -. Q Q
as: a^n asnjj\ 1. KW. zva. cm^naji/i\ aui oti asnn en oji

cm(Kajj\ — 2. KN. dun en aan de buiten zijde naar

boven loopend, van de wenkbrauwen ; naar den bui-

tenhoek smaller, dan naar den binnenhoek, uitloo-

pend, van de oogen, wat voor een schoonheid ge-

houden wordt {vrg. auiajüiajiji). — ajnoTmajn asnji\

O Q O -
KW. zva. ajïi cm nn asnji\ \ as: anojri asnji\ pass., fig.

kn. opengesneden, van het hart, als iets iemand

door de ziel snijdt.

q „o o
as: ? oji \ of as: a/n \ zie as: rui \\

ï J Q
as:ajnaijiji\Kü. nijd, afgunst; nijdig, afgunstig; kwaad-

gezind, boosaardig uit nijdigheid (vrg. aham\). a%

arui as: n^i ai arn (of as: ojui m on ) arn "~n as: a_m ^n (n.? \ spr.

— ajno7rnajnaiji\ iemand nijdig, afgunstig zijn;

iemand boosaardig gezind zijn
;

(ook iemand opzet-

ten, opstoken. G-.). — aai as: a_m aui ann\ nijdigheid,

boosaardigheid.

as:é^k07nji\ verk. van ajn as:6^ia7njj\ ook oti as: om a7nji\

Ar. l ^l^a.c. , kn. wonderlijk, wonderbaarlijk.

«fCrt/mKW. zva. (Kji
r~nam/i\

as\ verkorting van as:an\\

/>™fc\ verkorting van as: ai ari\s

O j. O o 77 o - O o
as:ana of ajiias: aa/i\ en veelal as: (E/in of a/n as: cea n\

Ar. ^, dj , kn. een genius, geest, onzigt-
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bare luchtbewoner , van het mannelijk en van het

vrouwelijk geslacht, en goed of boos {vrg. £2«3

xsani of ajnae:<Hin\ kx. groote aarden waterkruik,-

groote ronde aarden pot met een kleinen nauioen

hals, daar men water mee haalt {vrg. 9mam\). —
x. nazm hi

1

\ kn . pottegoed, pottebakkers waren, zva.

mvn^\ maar groote stukken, bv. suikerpotten,

groote bloempotten en djoens. J. tsnitatama^maaji\

pottebakker. J. {vrg. trnarm ). — viaprn(HTn\ pot-

tebakken. J. — li i rn i.) h>
j

pottebakkerij
; pot-

tebakkerswijk. J. {vrg. li i.ii >/ tui hi ]). — l--,'h

ijl') zva. KnaJiasn-Jiah {vrg. ijhnijhir). J.

kot\ktv. zva. i)/>/i;>r {Skr. djana, menscb). o

iil-cj,7\ zva. >i ut» i i n i / > >i

}

in ii ni> hn {of

hu n ili> }.n) i.-. i.i iim beroemd eu vermaard

{Skr. djanapriya, van de menschen bemind), i i

i : i i . zie boven. — i n i m i.i zva. hi li. i n {vrg.

. i. a
luiiniti ). — >. ui. ii ZVa. in i i mi i ii - n i ii

G < <

i uw v in hl i il ij : i n i ii > in : i i m i n in i : 11 S ii i

o.
h] i.i ij i n 1 1 spr.

ir: ij 1. kw. zva. ni ii' n >i' en iiiihni —
2. naam van een slingerplant , waarvan de wortel

een bedwelmende kracht bezit, en waarvan men

het vocht in het water werpt, om de visschen te

bedwelmen, die dan boven water komen drijven en

gemakkelijk te vangen zijn vrg. tsn i n ). Ook icordt

er een zalf van gemaakt tot geneesmiddel tegen

schurft en jeukende zweren.

L-zijhi K. van ''/';/ en van cihii {vrg. i.-cijm- —
. , .

.

a.
i ; ij ?o LM KT

/

9> KD. , Zie bij hll hl \\

l< -,j ook i.z ii Ar. \j' zina, KX. overspel, on-

tucht {vrg. ten ij . hi hii i en 11 vu x:i ). — tmscr i

of x-iinni hi ? met iemand overspel bedrijven of

ontucht plegen. — hn um m hv\ ook hii eni m > xm \

mv. — wii uz in hip, overspel, overspelig bedrij..

is: hi hi i\ 1. kw. zva. unun en x.i hi . ook wj. in

orde, zoodat men tevreden en gerust is. — 2. kx.

ifr«o<w7A> gew. & is hi hi
j

niet wel bij zijn ver-

stand, vooral door verdieping in religieuse mystiek

{Ar. ,.-X^., dj oenoen, bezetenheid, onzinnig-

heid; -.jfcJcswiJ bezeten, onzinnig); ook volgens G.

zich bewegen; en naam van een boek over sterre-

wichelarij. — rj il n im is ki m i \ N. , ri vu i ün pi m

iKyj\ wreemd, zonderling; of zva.oni.m~i) viini u
j

aeztn(Kl^\ zie yjvk.>\ 2.

^y;\KN. 1. zie iskj\\ — 2. tiental, bv. kiiski^

een tien stuks, i^iiiiski>\ negen stuks, van ding

-

en, die men bij tientallen verkoopt. is hi^Kinj i:i

hii j\ benaming van het Chineesch, op het tiental-

lige stelsel gegronde, rekenbord. — iLviêiKj^hii

ij i;)hv]\ door elkander tellen, zonder onderscheid,

alles dooréén geslageu. J.

k< hr kw. zva. hijhj. {vrg. v<rji± i\); kn. naam van

een kleinen zeilden boom, waarvan het hout ge-

bruikt wordt tot krisscheden , ivandelstokken, enz.

t.; ij i.i ki kw. een bijnaam van Vorst Kresna {Skr.

dj a nar da na, een naam van Wisnoe).

i z i .i > n
j kx. 1. het ergens of bij iets zoo naar ziju

zin en geuoegen hebben, dat men er maar blijft of

er bij- of aanblijft {vrg. hu i i i.i j). 2. zva. tsn i n

i ii
j of i ii i) i n

j
mak en gewillig, van een beest

{vrg. i-li.jhnj).

i.i. ii. ui KN. zva. lïi.ihiii 2.

i.i .ii. n 1. eign. van een Rë'si , vroeger Forst van

Mantili, ook i: i.i i.n ij i.i li genoemd. 2. bijnaam

van Ardjoena {Skr. Djana ka).

i i . . ,

i ; i.i ui kw. zva. i ii in i
>
) eign. van een rat in de

M
<: ii i nn kx. een overledene, bv. i i x.v ki o i i ij ai

jSa* O
1 '/ ', "' °f ' : '/ '/' '/ h

'l
zva

- b& TriN ov
'

L̂ "

i.i ij i ii i i hu hu- grootvader zaliger; i : i.> cli lj ki

/iii^iih) wijlen de Heer N. {Is het misschien

het Ar. (XA**-. djannat, het paradijs, de hemel

der gelukzaligen), i i i . ij l;/ r een verdichte naam,

waarmee een vrouw haar minnaar bedoelt, i

11,1,1.111 il {Of hll.'lVll] Of 11 ) E.11J l.ii > 1~LI ; )

verwenschende benaming, die een vrouw in drift

aan een man geeft.

D o o , O o a ,
L-v ki in ook in in ld kx. naam van een boom en

van de vruchten daarvan, die op galnoten gelij-

ken, en waarvan rozekranzen gemaakt worden.

l-c'm i ii kx. vuil, morsig, en tevens nat of vochtig.

^£ii }?
/

k:nt
- geslacht, soort; natie, volksstam {Ar.

/ pj^-j djins, Lat. genus).

o . o -

is: hi i:> zie xs ? hi d3
IS hl ui zie IS ) KT ui w

xs ij u ui Holl. jenever.

is ki ei i 1. kx. stil, bescheiden, zedig, zva. <l/w»o\

en uz uu k-v; zich stil en stemmig; houden, verstan

-

C
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dig zwijgen. 2. KW. zva. o^oosn -nn-)2a~n/i\ en zoo ooh

a O o O o o O
<i£ï (in. ;&i ~oi ni ieiji en oj^ -in tp oj) \\ — osifap ono en

oni ojk on (ei on n\ politiedienaars, dieaders (vrg. <eji

O
Nasn osionjj).

o^ono^ii asnji\ kn. de reiniging na den bijslaap of een

zaadvloeijing; ook volgens Cf, de reiniging vóór en

na het vasten (Ar. ^Li^, djandb at , onreinheid

door bijslaap of zaadvloeijing, die verhindert om het

gebed te doen).

(ik(k\\ kn. pap of brij, waarvan veel soorten zijn, en

daaronder ook die dik en stijf zijn , zoodat ze ge-

O
sneden kunnen worden, zooals de oi^ohonaxi 2 070^2

S , O - o a„ O o
mjijj [vrg. ojnosn\). \ os: on 07 on 2 <nox) 2011 om ojn iuxtc»\

spr. — (un(éinah\ pap maken; van iets pap koken;

iels tot pap maken; gelijk pap. miaKnhazi ? itrn

en om on imi 2m \ het mag tot pap gemaakt en omge-

dolven worden , van een land, om uit te drukken

,

dat men er meê doen mag wat men verkiest.

C ) G) O
(ijK(hh\ 1. kn. stand, het staan (vrg. nn iCa cmj ) ; en

stand van iemand, als zijn rang of qualiteit; stijl

in een beschot, paal in een wand {vrg. om <io om ~m

(icimifj en «£Cott7 2\). — 2. N.,. <uioo»\ en M£nK.,

(hkei\KI)., (unoji\Kl., naam; vanpersonen, denaam

van iemand die eenigen stand of titel heeft (vrg.

ajn <rj on n\) ; titel, zooals van man tri of toe-

me nggo eng (en in dezen zin alleen on iei\ k.);

dezen of dien naam hebben, zóo heeten. 3. KI. ver-

r ... O O .Of) -,.

korting van aj) omioji osi on /j\ \on>os:(H7n7osn
i

\ die

den stand heeft van Vorst, divz. een Vorst; en zoo

7 O G)a~ O O a- o
ook os: on tC/oi.iJïïN en osonosiojntos:<hnoj)n7os)i\

o o ^n een moeder.

OG)a«
rn os on(Eiono^j\ ik , een men sch . as: on azïojt on o \

O O a. Of) - 7
mi cv?? on (in o±i aj) onj) \ \ os: on (Ei nn \ tn f

Cl G) o OG)

tunar,

verk. van ajirnr)oiixno^ï(Knann\ \ <èc fl¥&£/ï <r? \ in de

hoftaal verk. van oji on77 on ot) on on nn\ en os:ohoji

DG) ^ O o
U OOG)

ti\ van aji>rnii^(in(hn-^i(N-n(hnni\\ — ^
1km\KN.

opzigt; het opzigt hebben; opziener, opzigter, die

bij iets assisteert als gelastigde; een bij een regt-

bank of regterlijke instructie als gelastigde van

zijn hoofd fungerende regterlijk beambte, waaron-

der gewoonlijk een oschyi^a verstaan wordt, die

dan ook wel betiteld wordt als (eo ion'os as: on os omw

maar zoo ook rei ijn os: os oji otji oJi (of rnoni2nn
)

wanneer de rui os» in de plaats van den djeksafun-

geert. — oj)iomop7cin\ 1. kn. over iets of andereyi

staan , als opzigter of als chef; het opzigt of toe-

zigt er over honden, het bestier of beheer er over

hebben. — 2. ki. van cinitnamwcm

betiteld.

DG)— aniosiinan nno\

O G) n
n (ern oq a7irnoni\ 1 . kn.on ei on on n\ Deuteia. — ojiivinin

bv. een getuige , bij iets laten assisteren.

o O G)
Z. (lil (17)71 ht) <tn rtlKHV

O
(H7 (BI (H~)1 _/)? (Kil (X)W

f>)sü)(ioi^m!)<r)(Hii)\ kd., iemand een naam of titel

geven, dus of zoo noemen. — (ikLi:ki\ 1. kn. in

stand zijn, bestaan; bestaande, bv. van een wet.

2. ki. van (Bi ia cm/} en van (cxtr>cm/)\ — ajnr:

OG)
fiKiccorn

O
rr^

?]'

(&i (hn WH ;h-n \ KI. van tm&acm OG
O O

a^(Bi!h)i

O
O G)

dsl Uil (H^ (Cl (HIJI
> KI. van (Lk<i1]\ in den zin van\*£iaz)aoj)\ ki. van (K w)\

stand van iemand, als zijn rang of waardigheid;

hooge waardigheid; en de regering, installering, in-

O O
:??7 (Ki -o

cm ^A(n (Ei -~i (in ann\ Uw waardigheid, een titel, zva.

O OU Edele of U Weledele ; en zoo ook tui ivm (ha

i ï tig. xj) jM tui (Hij) of d/n (hii aj) (cm (Hi(in (hi (U)(hi/)\ wel
'c/ ( i/

vin hi

,

ll
l

edele Heer. (uanii(hh(cir)r)a^i(Eij)\ zie bij axi arytEjin^

O O o
(UI (C7n (hhCClIH^

O O -n/r..
tui (um (hi_ tin (m nui \ Mijn

Hoogheid, gebruikt een Vorst of Vorsten van zich

zelf. Tot den Gouverneur-generaal gebruikt de Vorst

(U)i)^!^()^<}n(ujahik(n(un(iw\ Zijn Hoogheid Groot-

vader.

or\ verkorting van a^thnw

ciKOQs kn. 1. jonge kokosbladen (vrg. (cnnitmj). 2.

het middelschot van de neus tusschen de neusgaten.

m of: ((hi (rviji\ Holl. Generaal.

0K(Hi:Hiijj\ kn. sodomiter, sodomie (Ar. «ijJÓ!, zin-

dik, een Magiër, vuuraanbidder, heiden, godlooze.

Vrg. 0K(n(Ei2(Hiji). oni ooi os: chi omjj\ sodomiterij.

O O ' / ?... 'O-
'

TT
oKopoan^ k., OJ. zva. ojnaooon\ (zie bij axiom\ 11.

Het zal wel eig. een verk. zijn van okozi chi(hii\).

O C-

oj) zcnojiz

(t^asnji\ verkorting van os:(hiosiijj\

<ik-3£\ kn. een bijmengsel (vrg. <w>»£^ en oiojizoi

nncHyi). — tL>n xnri rn mi 2 ihi\ bij iets nog iets anders

bijmengen.

OK(hnnr>n\ 1. KD. van os:or)nm\\ — 2. KN., TP., zva.

ojioriojiozmj) van een inlandsch vaartuig ; (volgens

J. de daksparren daarvan).

os:ihT)ihn/)\KN. komijn, komijnzaad (Skr. djira, waar-

van het dus een oude krama-vorm is, gelijk om on

on o van ojnni\).

rn os 2 1 (Hi \ kn. spinnewiel, en een wiel of rad van

een machine, zooals van een molen (vrg. cmavï

asn (Hiji en a-n ernn otkhij)); fig. zva. ojnrmw (Skr.

47*



740 ^éy «s4fc

tjdtra, spinnewiel; yantra, machine, pk.)- rtaacn

loop in een kring. 7-7 L 77 KW U7 /7 Ls ? M de7

/
L"^ ? &3 loop meen Kring. ojtam uv7 u? y «* < m

geheele omtrek p#» <?<?« cwy/. m ?l; un l-c >,7 k7j \ spr.

naar mij n pijpen zal je dansen! 'E/iaxjioJurvnunae:

>r? » m s/j?-, naar zijn pijpen dansen, najtzvtum

i) U7 en r~) r> hii n l< > 7,7 : ?v/7 zo ncuuit ^ajnmiHJt (of

isn i ii i,n i ii h ii n Kit) ij l/7 ia hi
i

spr. Men heeft

niet aan het spinnewiel gedraaid, en daar wordt

men bezocht door een gek! {Volgens het bijgeloof

mag men het spinnewiel niet draaijen zonder daar-

bij te spinnen). — l-;iiij> m wiel of rad van

een molen of machine {niet van een spinnewiel).

l-7,7 k\\ goochelaar, goochelarij, tooverkunsten {erg.

jo ii , i iji). i ii : i h (of i ii 1 1 ii n) i.; ta rond-

gaan om zijn goochelkunsten te vertoonen. — * //

iniJi goochelen, tooverkuusten vertoonen j een

/ . / , ',ii) geven tnsschen de bedrijven, van een

dalang ; een krekel aan een haartje bij één van de

achterpootjes hangen en draaijen om hem dol te

maken, wanneer hij zijn partij niet goed aandurft.

— ucm iii.ii wat door een dalang bij een wa-

jangvertooning vóór, tnsschen of na hetgeeu bij de

personen .-preken laat, onder begeleidii -

zachte muziek tot aanvulling en opheldering w rdt

gesproken {vrg. i'i ma >j van in m
n i^ rj i > if i - >/ n ; ij > i en *-- n ti i n / i k.n*.

geregeld, in geregelden zameuhang, nanwke ig,

omstandig en duidelijk in zijn bijzonderheden uit-

eengezet. — 1 1) i/ un ij w ï-3 ietê geregeld en

omstandig voordragen of uiteenzetten ; iets nauw-

keurig, stuk voor stuk, onderzoeken. — im<n,vm

ij ^nni^in enz,, iets zóó in zijn bijzonderheden

voordragen of uiteenzetten , dat het klaar en duide-

lijk wordt; naar iets naauwkeurig onderzoek doen.

ni u:>ij r-i'Lui kx. lokker, lokvogel; ook fig., en bij

de hertejagt een afgerigt hert dat de wilde herten

lokt {vrg. vi hii irn i en isiiirii' II.). — 1.11111:1112

ij hi ? in* i een vogel of iets anders lokken ; ook

als lokker ergens zitten; fig.
buitenshuis ergens stil

op één plek zitten, gew. van iemand die daar zit

uit ontevredenheid of om twist te vermijden: en

zoo ook l ?? n cm ? r) hi ? -q isn ? rj ?o ? asn^\ J.

téc(«ï> kx. te Soerabaja zva. hii.iïn iliw — mon
[oh\ maar stil staan of zitten zonder iets te doen. !

l-^kVkx. zva. L7pibn/ {vrg. i i l-v ij hi
? ). 777,77; -7,

i^j^h-y spr. niet in geregelde volgorde.

uïhi}.,i kw. zva. unanjuun en um7)\i ook eign.

vvn een zoon van l; &iajk /l/v

l,£7 /l/? kx. zva. kjotj >uj en plat woord voor er-

gens slapen of schuilen gaan; volgens G. ophou-

den, uitscheideu, zwijgeu.

^» KN. de bloesemknop van de pisaugstruik, die,

na opengegaan te zijn, nog als knop verder voort-

schiet, maar hoe langer hoe kleiner {vrg. fsnga

• w j) ; ook volgens G. de nieren , en een groote begeerte.

'
] WJ '

'2J
KN

- u et, vischnet o/vogelnet {vrg. L-c^fx).

1_ ")
»"injj kx.; in / ,,, un tuf stollen, dik of hardU

worden; bevriezen (vrg. hn ,,,', n^)- fig. als ge

stold zitten blijven, niet naar buiten komen. >

nu
,<ji

niet weg kunnen, ergens als geplakt zitten.

<> min,} KN. naam van een ruiervisch ; ook zva
1

->

I . Uil
< I

i^i uu — i n in, uu njj dik en rond uitsteken,

bv. van het achterhoofd.

i^i KN. aan beide kanten bol, niet aan de

ééne kant vlak, e niri-noot, zooals die bij

het këmiri-spel gebruikt wordt.

UrmtoAfl Of 'ji.'uniUj KN.; inimuniLllofl.il

ij
,
in > mi nj] het achterste in de hoogte gooijeu

en zoo met beide pooten tegelijk achteruitslaau

,

van een paard.

ja-

ii i . ' mi nii zie as. un n i

)

i,i/,:niti ook ii ij un ui kn. venster {Port.

nel la).

i:im of t-\~ l-; kn. wat afgesproken, toegezegd of

waaromtrent men overeengekomen is; toezegging,

belofte; voorwaarde; afspreken, toezeggen, belo-

ven; ook zva. hiixiLii 2. KKi/jt) {of h.)

lii ) de toegezegde grond. ))/D'kk rijk in be-

loften, uimijüta, een overeenkomst treffen.

lii iii irj ij tsi ik l-v i ii ii t) ? ij in > ij vi ik heb een

afspraak met je te maken, u/u'iklc-. geschreven

overeenkomst , contract, ik lk i/ kj \ of enkel ik uz \

onder voorwaarde dat. irntihn {of isntsnnma) t/w"

?Jr l-v het door God bepaalde levenseinde bereiken.

^nijKiiiki^ tot het bepaalde levens-

l??l??7l-c iets als voorwaarde

stellen. — l>? vm ij l-t hj iemand een toezegging

doen, iets toezeggen of beloven; iemand zijn ver-

pligtingen als voorwaarden voorhouden. ikrji.<hi

3 D
U77 hl hll hll

einde gebracht.
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kjïi ut ;h7/i\ wederzijdsche overeenkomst. — mnrhi

on<t£Z(Mn~mrn(n-n\ iets toezeggen aan iemand; iets tot

voorwaarde stellen ; omtrent iets een overeenkomst

aangaan; voor iemand een overeenkomst sluiten.

—

mikik\ toezegging, belofte; voorwaarde, beding;

toezeggen, beloven; bedingen. — ik <n ok oaji onn en

uuiakoiaKOAnari^ ook wel mokiK iuono\ onder-

linge overeenkomst, afspraak, verbindtenis , ver-

bond, contract; zamen afgesprokene termijn ofvoor

iets bepaalde tijd; met een ander of met elkander

een afspraak maken of overeenkomst aangaan, im

ajui i tut ik rt ok in on i\ een scliriftelijk contract.— \(E>i

ak <n ik om ^n ri hii \ zva. mn on rj ik om -jn m un w

iKmn^ kn. een afschuw hebben of gevoelen van iets

of iemand ; vies van iets zijn; bet ergens niet op

begrepen bebben (vrg. 111 ->ii). — ojntcm-cmimi^m

anom\ afschuw wekkend, vies.

iKmnona\ I. kn. vaal van een Meur van een paard,

zoodat die Meur niet zuiver is. Zóo ikmm on on\

vaalgeel, geelachtige kleur; iKinnan ~.nmi\ vaal-

bruin, roode voskleur; iKi:monni\ vaalblauw,

muizekleur o/'blauwschimmel. iKmn on isn\ vaalzwart.J g^ rH
II. kn. naam van een visch met twee pooien,

die zich in den modder ophoudt.

III. KW. zva. n en ?o n \m «a \\ — (Ei iKmn ono\

hetz. (EJiOKazm tn~rntiK\ zva. osi ei rui~m ei n.i/j\

ik on on *^/7 x zie lij ik hi 1 \

iKmviisnj}\KN. op de teenen staan; op de teenen loo-

pen; met de teenen op den grond komen of tippen,

van de voeten; op en neer gaan, van de wenkhrau-

, o o. o . o o
wen {vrg. ik irm en m uk 2mm asn n). — miinnmn

asii n en tunxrm umi un n hoi\ de voeten met de tee-

uen op den grond zetten; de wenkbrauwen op en

neer bewegen.

01 ik 2 arm asnq^KN. wippen of wippelen, zooals eenwip-

planh of een tafel op pooien van ongelijke lengte

plaats waar aan den kokosboom de trossen zitten

,

de onderkroon.

ik vin

(vrg. ikmn \ 11 1u 2 r>m 2 m on o).

fin En y \ kn. rustig, bedaard, kalm; rust; ook van

het gemoed; rustig ergens blijven {vrg. asn^Xo^JI en

ojnajuK&tn). — mimnxrm Eiriim\ iets rustig ma-
<-• <S> G^CJ '

D

ken, rustig doen zijn, rust geven of doen genieten.

iKmn\KX. slank {vrg. (uiibii en iKmr>\ 2.); en naam
G^ ^~> (J <5^

van een soort van distel; ook tros van kokosnoten

en salaks , als een hoeveelheid , bv. tLiiKmn\ 11102
<?> <

ik irm enz. — iKrnntinan/) tros, aan trossen; de
<5> g> c-/'

ik mn \ of ikik\ KW. zva. on on 2 mn \ en ntum n

>Kinii\ of ikik\ 1. KW. zva. (ik rrni asn o en ioïo~m\\
00 o q„
«r.mn asn o en onmn

g> ~' 61-

2. KN. zva. (iKmnw — 3. het voorhoofd rim-

pelen. G.

ikmn \ en tem mnmn \ zva. m ik 2mn \ en uu nmn 2 vin \\

iKrin\ of (ikiik\ KN.; iunapn,mm\ of mii~m(ik\ ((ui

mi osnjj\Kl.) iets heffen, opheffen, optillen, oplig-

ten; iemand verheffen, in rang verheffen, tot hoo-

ger rang of post verheffen. — 1 v mn i~ïn isi mv. —
(iKmh m a<yi\ 1., mmmi mi (hn/i\ KL, door verheffing

geworden (niet door geboorte). 2., cuh om asn ~m om

asnon/j\ ki., verheffing, benoeming tot hooger rang,

promotie.

(n(iK2mh\KN. verminkt; verminking; door het afslaan

van hand of voet , als straf volgens het Moham-

medaansche regt (vrg. arnrnap2ornjj\). — (Uicunarn

(Eimomorms straf van verminking. — ojnmmm
(J ' <S- G, ° I Gs

mn\ iemand een hand of voet afslaan. — niK2mn
<F> ' G^

m onn\ afgeslagen , afgehouwen , van een hand of voet.

OK on \ zie ik n 1 \\

iK<nn\ KN. het in de hoogte overeind staan, van de
GJ o as .

staart van et. ^ sest. — o-ii irm ain \ in de hoogte
g> GJ °

overeind staan.

(ik n nni 2 turn n \ o/nmn if
arii 1 furtjl • zva <*& n <*p * l^y\ x

n nr)2imn\ ook ik 0101112 oen o\ kn. naam vaninmm n osi 3r
de koffiebloem (vrg. aKoiirmji en niKm(cnianyi).J.

O o O o O o O a
ik 11 n hrn o \ KN. zva. un om urn ~n 0111 koi m o \ \ ik 01n

GJ UI GJ GJ a<^ ul _ GJ
Q O O Q T O Q

omm 0^1/1 \ zva. axi no ik ei ro m/i^ o — o_nmn arrn

omn^ met den pink een veegje nemen (zie bij ok

m ei ~i?ix.ij}). — (K-i ik 0011 om on on on o \ een pink dik.

ik\ verkorting van ik(pn\\

^n zie bij <wpp
• O

ori{iK2\ zie OKorinn2\\

0K\ IK nn-i\ en ik 01 nioi on \ zie bij rt/noKW Ook is

OS -Om ik ni 11 hoi \ zie /lt?

iK\\ — miK\ poet. zva. ojï)ok\ en asnosm\ (vrg.

(EiiK\ zva. asnisrj\ en ikji

Sa n
ox.1 i?i w — (eiokio\ zva. on isn, ii\ en arm tn.i 00 ip 2

o / /
onw \ ajionoKni ano\ pass. — ei ik nono om \ zva.

CY sa/ o
(Ei osn hoi ~ n 01 im w \ isn isn

\ tui on ik 10 rn om \ en asn

,<_ / ; m on iKno mi on/j \ spr.

CY . CY ^

ok\ 1. zie 9K.nr\\, — 2. L^\ of iwiW^kn. toch, toch

ik verk. van ouiieiok^

iK\\ — ajitiK\ poet.

01 tui

2

ik \ bij ajniK\).

^1'
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immers. Zoo ook (isorion^ en verkort (isripj^w

acy
as(is\ zie beneden

ns\ of cun:ik\ N. KN. het verbrijzeld o/ vermorseld

worden; het in water opgelost worden of smelten,

bv. van een klontje suiker ; het verteerd worden

,

van spijzen in de maag ; het geheel versleten wor-

den, van kleêren {vrg. rjas\ en rcrtrm). — 2. kw.

zva. (£/?T)\N — 3. zie as^riw — iltkiss verbrijzeld,

vermorseld, opgelost, gesmolten, verteerd; verbrij-

zeld zijn, zich oplossen, smelten, verteren. — nn

ok\ iets verbrijzelen of vermorselen, in vloeistof

oplossen, smelten. — iiisnn mv., en iets met

water of ander vocht fijn wrijven, tot een pap ma-

ken. — xnn^nitnw
'l

of 'il, 'in >>i maken dat

iets verbrijzeld, opgelost wordt of smelt; de verte-

ring van spijzen bevorderen. — ? ij i > uz\ poet. ge-

smolten zijnde.

(nas\ of in iji. k\. het smelten; smelten {erg. i' );

opgeruimdheid, van het gelaat {vrg. ntuh m

(cnxn\). — (Lwrj.iks gesmolten; smelten, vloeibaar

worden, zooals lood of boter ; opgeruimd, van het

, , O Q» X / . . /
gelaat, i m > i \ i i m i n l : i /; n i c \Of \niji.ini.

)

door bovennatuurlijke ijlheid van het Lichaam door

alles heen, of in alle lichamen in, kunnen dring-

en. — i i o ;\ of i i ij i.-c\ iets smelten. — > i n > :

m<n(nn\ of i 1 1/ i , mji.n maken dat iets smelt;

opgeruimdheid van het gelaat veroorzaken.

kn. liet tegen opbieden. — i >of i il
>/

s
vi(ist\

nisi\ iets laten loopen, ongehinderd laten voort-

gaan, er zich niet aan storen, er geen moeite om

of tegen doen, het er aan geven; iemand, bv. een

kind maar laten begaan, zijn eigen zin laten doen,

hem niet beletten. J. {vrg. tiis -n >/ v>j \ bij vn uz ).

— nn ori is 2 ti\ het bod van iemand door opbieden

overtreffen, iemand met iets zoeken te overtreffen.

(ci rnist'-ri ri ,kii \ zva. xn<nas:z"\ J . — n is iriisi

m(mn\ met iets, zooals met bieden, het tegen een

ander volhouden, niet opgeven; een ander of elk-

ander zoeken te overtreffen.

*S rn\KN. boor {vrg. (untctn Kn i). is ^i rj til ïj

boor met een kruk. — i_7ivmni\ met een hooi-
en

werken, boren, drillen; iets doorboren

ti^'~n\ 1. Ml. en in poëzie zva

O

Cl o O o
istiisw goktt

O O O Q„
k ? is^i £7 *~r>

Nkn. zva. ójj^um ^iiw \ (K!) is nn (ei *rf\ de breedte van

een vinger op de zijvlakte. — 2. kn. een soort van

net met fijne mazen om rebons te vangen. J. {vrg.

(isnï\). — <unccmnrt\ kleine garnalen met zulk een

net vangen. J.

iisnrini\ zva. i^-^oin zie bij asnasw

(iS7]n~)2^ kn. , aschnihn/jsKV., houten of bamboezen paal

voor de gëdèg van een pagër of wand, met uitge-

beitelde gaten, waardoor de dwarslatten loopen {vrg.

O (F) CV
aspj\). aji om is <rjm z \ of enkel is n u?\ een pa-

gër met zulke palen.

O O
as<riniz\ of <r)his?\?i. , i i i n i ni\K. , diep, zooals een

diep gat en diepe modder; het binnenste; diep,

hol en zwak van de stem, bv. van een zwakke zie-

ke; laat, laat vruchtgevend, van gewassen en boo-

men, ook van een vrouw, die niet spoedig zwang-

er ivordt.
t

)

ii >i i ; ii n?\ late rijst {vrg. normrm{\).

i.i i i . i i.i i r ii iir iels diep opnemen , een gezegde

zóo opnemen , alsof er iets hatelijks achter stak.

i. o. O i
• Q»D

\ ii i
. if n?\ i ii i , i ii i n p binnen, er in. o^i isrinus

wat binnen is, liet inwendige. / i i r nu? {n\ of i i

i/i.^ i,\ en i i i 1 1 ii (

(

//x binnen tets, erm; in den

loop van, gedurende, een tijd {vrg. tuntuitmt&iji).

i i

n
i :?i.j i.i in n het binnendistrikt van het rijk,

de hoofdplaats; in het binnendistrikt, op de hoofd-

plaats. i i ij i , / i.i
:/

i n? : i > binnenshuis, a > n i
; ?

pjiun 05ii \ in het hart. wn >
; i i.j n > i n\ in de brief.

i i ij i . ? i.i i 1 1 1 1 ii i.n . binnen -, in den loop van,

deze maand, umnim {>•/> >/ > i' >i
]

, ' > nui ijj.en cea

|
} ,',) ' - 7 "' ("f i

i
i ii i i'j) binuen-wëdana {enz.) wor-

noemd de wëdana's {enz.) van de amtuinri

) )

) o O
i mi ; i ^imisrimi\

<
'

i.ii i i en in 1 1 n i.n i i m/j\ en van de m ij i'i? ,.n

O
i i Cii in ij i i? i ii i i uin : i ,

en i.i/ n? ij i . ? ij i i ? ij i.i . spr. — ri is? f_i?- of

ij i . ? ; i i n },ir\ kn. het binnenhuis, het achterste

gedeelte van een huis, vjaarin de .tir^crrriz'XTiari^

* CS O
zijn. — <ri\is?.(Hi!i of >;v i-\?ini N., a^yvrn asn cmn

of (ai(ai rrn asn artji k., het inwendige, bv. van een

huis; ook rj istinji. n. {i i rj>i >i i_,ï < K.) verk. van

oji rn tis.1 <kJ\ bv. ij ist(Hi(^Ji(un\ in, binnen, bin-

nen in, het vaartuig. — h^iisri^m\ im vj. trrj nsnn \

naar binnen (binnenshuis) genomen, van een be-

diende, die vroeger alleen maar buitenshuis werk-

zaam was; ook volgens G-. naar binnen gekeerd. —
(tri (cm on <"n i skii ^n <rj mi \ ;? i:n ra i,n mo tets, zoo-

als een put of gracht, dieper maken, uitdiepen,

verdiepen. — Eivrmrim?.\ ^t (cvecn asnjis naar de
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o
diepte of naar het binnenhuis zich begeven. — a^

aimzam (hij of as: oj nn i (ai a-njj \ KN . het ingewand

,

de ingewanden , van een beest en van een mensch (vrg.

rut (ui miann\ ui yrt'-n cm n\ ,v) z^i ri i anjj en nrnrin<m^

\ Os o o , ,.
aman/t).— un as: ri nm chi n\ am agyayn as» anj}\ te diep.

«fCTïN kn., (unnrmn'i\ net, mooi gelijk, van vlecht-

werk en knoopwerk {vrg. tï<£0~jï\); volgens J.

netten knoopen of breiden {vrg. xnihof^ji).

X CY
«^Tij\ (in zamenstelling ook as:\ as:\ en (QS.^) KN. iemand

die in iets bedreven of die over iets gesteld is,

baas, meester, am«max\(CY^Jinn\ beambten van den

Vorst, die met de berekening van de mangsas en

woekoes gelast zijn, en die bij pest of hongersnood

de vorstelijke pajoeng ronddragen om den nood af

te wenden, am (ejim ak ni \ een groote en harde kë-

mirinoot, die een scherpen rug heeft, as: -n mi nq arm

ann\ tuinbaas. aK^iiKn tv» ^\ rijstveldmeester, opzig-

ter over de rijstvelden. as: ni ojnm \ tolk, transla-

teur. asrnn(aj(ij)\ stuurman, ft^^l oji on (ut z (htj)\ kok

of kokkin. o&r rrjah\ rijstkookster; een maagd, die

haar dienst als rijstkookster aanbiedt met het voor-

uitzigt van de bijzit of vrouw van den heer te wor-

den (vrg. as:nj a_iah\ onder ah). as: rrtoniazni\ sleu-

telbewaarder van een vorstelijke begraafplaats. ^?

as:-nas.^n\ naar het verschil van rang bij elkander

zitten, van verschillende hoofden van denzelfden

rang , mantris bij mantris, kliwons bij kliwons

,

enz. — a.masrn rriah\ als rijstkookster haar dienst

gaan aanbieden. — ojiiammi am (ko a<r\ vertolken,

als tolk dienen.

((ïüwnkw. zva. tut <r) aso w — ajn(x:m^\ kn. zich overal

verspreiden; overal verspreid liggen. — (L){_rm?\

het overal verspreid liggen.

K^K. beschroomd (vrg. géctï^v en as:<~rij\). ias-q

am ajj^rbi am x.m ai am am ~m am ann\ Beschroomd ben

ik, daar ik in dienst ben; een formule waarmee

een beambte zich tot zijn superieur wendt, wan-

neer hij iets te zeggen heeft, dat het ongenoegen

van den superieur zou kunnen opwekken. Zoo ook

wel {^? arnai_a asii asui ri oju (m (hi cirn ojijj\ Beschroomd

ben ik als ondergeschikte; of ias:^ om ax,-,tam'am rvi

asnj>\ ik ben beschroomd, als gering persoon, nam.

om het te zeggen. — am tas: <? \ cci\as: ?am\ anias:^

Cl Q O
amama-nji\ ojn (Oécq am (HTJI en im \a& % ajn aojj\ K., zie

,.. O o
bti miaxiw

as:mq\ kn. 1. schuw, niet mak, van een vogel; een-

kennig van een klein kind dat bang wordt voor een

vreemde en schreijen gaat. 2. het in bezit of in ge-

bruik nemen van een anders goed (vrg. (£>i(sany?\).

3., volgens 'Gr., verkorting van a^as:ni9\\ \ts:ni^

nivvi{\ plundering en roof; het met geweld en

eigenmagtig, zonder vorm van proces, zich mees-

ter maken van have en goed van iemand, vanwien

men iets te vorderen heeft. — am amim ? \ iets buit

maken; iets van een ander in bezit of gebruik ne-

men alsof het zijn eigen was. am vmm ^ioti om % \ of

o-ii mm ni ^m oaji 4 \ iemand met geweld en eigenmag-

tig, zonder vorm van proces, van zijn have en goed

berooven of uit zijn bezittingen zetten; buiten en

o
rooven. — am irtnni 9 asn \ mv. — as: nn 9 tm (hiji\

buit gemaakt; het buit gemaakte.

a^nn^ of as: ai ni z ?\ 1. zonder zamenhang, van

ivoorden. 2. door een ander gehoord of vernomen

worden, van iets dat geheim moet blijven. 3. schuw,

schuw geworden, van wild en van visschen (vrg.

as:-n^\). — arnxmin^ >im\ ofam asm ai '~m ^ am \ den

zamenhang van woorden verstoren; menschen, die

met elkander spreken over iets, dat een ander niet

hooren mag, door zijn tegenwoordigheid storen;

wild of visschen schuw maken; ook zva. asiasnnn

a

a^Yinmo\ zie as:ni?\\

O o o 00
as:mq\ zva. \as:^\ en as:nr>^\

O Q Q
a^.7inn^\ zva. ok^djw

aj?c<-nf\ kn. beschroomd, schroomvallig, huiverig,

vreesachtig, laf, lafhartig, zonder moed. — as: 11^

itm(m/j\ lafhartig van aard (vrg. (üiaiafia-nj) bij (b)

aa\).

as:nj?\ kn. met water gekookte en weer tot stroop

uitgedampte Javaansche suiker, soms ook met ko-

kosmelk gemengd, tot saus bij gebak; goed gekookt

sap van suikerriet, dat men verder laat stilstaan

om tot drooge suiker te verdampen en uit te drui-

pen (vrg. ffof\ amax,a\ en <in<tn?\ 2.).— amarrnnrj9\

van suiker djoeroeh maken; e?i als stroop, stroperig.

aiaKoin^)^ en amaiamn'rinn^\ zva. aia^:ai^h\ en ojo

a^"~nanf)\ N., (imajtnjin\ Kl
;:A iT

o om t? ? cm \ en asn asn
q

ajnaan\ KI., paard (vrg. (7maxi\). as; t> m(kt\ en 1

t) on ^li'ai arui anjj\ hengst, as: 11 op ai axi z (hij \ merr
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(Ifll (UI

aam van

xk na (hh aaa ui (Ni n {of xsh aai \ ) en xoi ui aui (•

cmji {of .zsye^/^N) rijpaard,

rijtuigpaard. ik na na cpm ti ui 2 asp cm a\ lastpaard,

vrachtpaard. xjiiuixk na onj\ naam van een groote

dikke rups. i^mMun naam van een tooverformu-

lier om liefde te verwekken, onunz ui ^ojihdiojj^xk

natHii)\ spr. — ik na n onna na nnn \ kh uixitruioa ui

(ru>n\ paard of paardsgelijke. — xKnaihaarijj

(ru)(hnj)\ te paard ; nagemaakt paard

een kinderspel, un xsn xk na rni ihiji \ bedienden te paard.

ok nr) (Ki or> oju) \ houten paardje, een kinderspeelgoed.

— uixKnaui(Hiji\ ui urn ui trui tmji\
.
plaats voor de

paarden ;
paardemarkt. uixiui xm a-n ~? ttm ui rui tuin

heeten de op pilaren rustende en rondom opene ge-

bouwen op de aloen-aloen van de Kraton, waar-

vóór vroeger des Zaturdags de paarden van de Toe-

mënggoengs stonden om bij bet tournooispel bere-

den te worden. Onder deze pasébans hellen de vier

luiten-wadana s leurtelings hun wachtpost , lij dag

en lij nacht. uixKnaxfiori ui asn&ii (hijj\ de plaats

voor de paarden van den Rijksbestierder en zijn on-

derboorigen.

xk tri na na an\ of xk na na n (hn\ zie lij unxKW

[x^ ^?nKN.; ^^[XK(Ki^ ZVa - '^1^1^^ en ^
arm wjoto anifj \ — ^^Si ^7,

?

N 00^ we^ CLrn <!Cm ^1 l l ?
N

verergeren, verslimmeren, Iv. van een ziekte , kwaal

of twist , of van rampen; tot overmaat van ramp

er nog bijkomen.

(ik na arm (ruin \ run urn na arm rui
™JI

miiui/j en (iKiaiarmrui/)^

gezwind en met baast wegloopen of voortloopen

,

ml on

nKnnarriirLi,j\ maar met den kop

Iv. van een hagedis of hert {vrg. uhaai((Ha\).

O)

ook van een mensch met bet

O

xKnaoiii xuijx zva.

vooruit, van een

boofd vooruit.

xKnax<nji kn., xk ui xsnji\ kd., naam van een kleinen

loom, de palma Christi; ook berekening, omdat

door de dorpelingen de djarakpitten veel gelruikt

worden om lerekeningen te maken, xk na urn xsn % \

djarakpitten. uaui ik ni xrn /j\ djarakolie, vrij dik en

onaangenaam van reuk, die gelruikt wordt tot

Iranden in de lamp, tot het maken van stopverw
,

enz. {De van een lijzonder soort van djarak ge-

maakte castorolie in de apotheek wordt rtnini^ur,

O
rnj)\ of urui urn na i^z rui \ genoemd). xKnarj

L
, 11amji ei na urn tui /)\

O
jrniajimi

o
iKnaarn

rn\ ook ik naxpiua au n genoemd , omdat de pitjes

in de vrucht niet rammelen als men die schudt

,

een djaraksoort , die veel tot heggen gelruikt wordt

en waarvan de Maden, gekookt met samlël ,
gegeten

worden tot purgeermiddel. — x.iiunina(hai,i\ bere-

kenen, met djarakpitten, of ook met tamarinde-

es, duiten, enz. UI IK 1 1 <K~n (Hl/)\} <K11 (Hl I) \

djarakveld, djarakplantage; en naam van een ge-

west in het oosten van Java.

Q Q
(iKnixrnjjx zva. iK <yiasiij}\

(iKnn(hfnji\ n., xKni ei,j k. , algemeene lenaming van

de vruchten, waartoe de citroen of limoen en de

oranje- of cbinaasappels lehooren, en waarvan een

menigte, met verschuilende namen onderscheidene

,

, .. 7 O o O o
soorten zijn, zooals uk ti (kiijtui \ xk na om -~? (kji (tsn

cmjj en ^^(^^ ^Qna
|!̂
(,up of Qnr^

(ipxtijiimjl de pompoen.

xKna(Knjj\ 1. zie (hj)na!Hn/j\ — 2. KN. naam van een

loom, waarvan de last tot roodverwen en leérlooi-

jen gelruikt wordt. — un xynma ckïi n\ met djirak-

bast rood verwen of looijen. J.

taK(Kn^\ kn. naam van een wilden loom, die zeer

groot van omvang wordt , met voos hoiit en oneet-

lare vruchten, ook cciianicLan genoemd; of wel [xk

uaw J.(hoi^\ zva. uu > n &n aai (T) (ia

CY O \. . G)
XK-Kiihh\ xKddixrh^ of iKuiinrn\ en uv tem om xni \

enz., met stijf van elkander gestrekte armen en bee-

nen op den rug liggen of zóo achterover vallen

;

ook onbegraven op den grond liggen, van een kreng

of lijk {vrg. xkuiuu).

(iK <aaxh\ zie lij (iKnn\\

ixkosiijP verkorting van xK^nurin\

Q O O
[xk uii/j \ zie xKmun/j\

xKiaasnj)\ kn. graf, minder fatsoenlijk dan ^t/, 1*^

ui arm (Ei n of (ekkyiui/i {vrg. ook tmirixasriji). — ui

xk na asiuKi n ^ begraafplaats.

xKnaasiin\~K., o3urn\K., een lap geweven {ook welge-

verwd of gelatikt) lijnwaad voor een kleedingstuk

,

vooral voor een bëbëd, tapib of saroeng, die ook

wel zóo genoemd 10orden: kleedje, ik auuuxxu Euro-

peescb zeildoek. xx.i iu ikm nsii n^ zeil van zeildoek,

in onderscheiding van xhix,\.ixanxnasiiji\ — xKna

osn<Kiji\ uiiaiiui(Hij}\ lapje of strookjes lijnwaad;

popperokje.

xKxi-aizuiifi, kn. gespierd, sterk gebouwd; ook de
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sterke draden of ribben van peulvruchten , tama-

rinde , ketéla , sommige manggasoorten , enz. —
hnxjnr)mzasnfj^ als sterke draden of vezels, met

sterke draden of vezels , draderig.

O 7 O
asnixs77n\ zva. clii r) ivi ast? a\ bv. rtxstizxrnasit'-nasnjvs

<i^"na5iij\ of [asasnj\ kn. schreeuw, geschreeuw {vrg.

O Y 1 o v O o Cl o ,

mi rj (Eiii\ a k 77,7 q\). xsni asnni astin \ schreeuwen.

O O o -.

^
.,, O o

a^n^asnnriasnjts schreeuwen en gillen. — x,ii asmm
itsttan een schreeuw geven. — ojiasm ni asna

O o

schreeuwen.

schreeuwen. — xm asm ni asn ri !hti \ om, over of te

gen iets of ie

asnn\ algemeen geschreeuw.

asxj7asnjt\ kn. strik, strop {vrg. kii ?\)\ II.). — xm

xsan oji asnn\ strikken, iets strikken; een tol opstrik-

ken; iemand met een strop wurgen {vrg. arin^ oji\).

— <umrmajiasn\ mv., en een strik of strikken leg-

gen, om iemand of een beest te vangen. — <iy/7

X7m ui aai on mi \ iets tot een strik o/" strop bezigen

of maken.

asniasnji KW. £«;«. ,7j7T7\ {vrg. o/w<io\). — (o^axsn

(b^J
/
fl^KN. zie boven.

CY q . Y q 7
a

as asn\<njt ojijï oj ósasniwi oj)ji\ verk. van a£znr\asnarm

o oxsii ckiji of oiiszikki^ zva. hii <r> i,i hu i \ {volgens

W. het Holl. Joris, naam die veelal aan een aap

gegeven wierd). ae^nnajiinQ^nn-, spr.

a . o
77 aszn-t!Ki/j\ zie iK^ii)n\

kmi {ook wel as asn) kn. verklaring, explicatie, uit-

legging, wat iets beduidt, beteekenis; ook zva. asn

asn^ of iets onverholen zeggen. {Waarschijnlijk

die?it de r in dit woord, zooals in andere, om de

syllabe lang te maken, en is het woord eig. djd-

wa, Javaanse// , Sanskrit-vorm uit as xj7\ Java.

pk. Het kan ook een verk. in zamenstelling zijn

voor xmtas is on), asn oji as asn \ de taal van de he-

vandendaagsche Javaansche poëzie, in tegen

het Kawi. \asn asn oaji art as oji \ de uit het Kawi in

Javaansche poëzie overgebrachte Brata-joeda. xsxj7

(KJia5n\ een groffe explicatie van een woord, zoo

maar op het gehoor af. — (ui7asxjt\ of xsxft(ist\

aangeduid, en zva. t<n£jiasnasnn\ — ajnasmasi(Hi\

iemand explicatie, uitlegging of verklaring geven;

iemand iets uitleggen of zeggen om te maken dat

het begrepen wordt; ook zva. tyn cmm Jlw — <i_/77

.r7T7 xst urn ~n <n 7,77 \ van iets een explicatie geven aan

l&W-
cljI r) ap z t^y rmn\ — 2. kn. bemiddelaar of be-

iemand; iets, zooals iets geheims, expliceren of

verklaren; en iets, bv. een Hollandsch of Kawi-

boek, in het Javaansch vertalen of overbrengen. —
<uixrnaji\ explicatie, uitlegging, verklaring; uit-

legger.

[asxjta<7it\ zva. asoniizwan^

O . ... O
*"

nsnr)^mnj)mj)\ zie bij xsiinizw

o . , .. O o
xsaj7ai,ij\ zie bij xs(nji%\

o O O O O Y
xs^nxj7tt\ kav. zva. isxsx\.i[i\ cm 11 arm trvifj en amaij7 s\

— (vn oTTTi nnajijj\ in menigte ergens zijn, zoodat

het er vol is of van krioelt.

CY * . O .
as xjj ajj \ zie as :an aji \\

o a . o a
jsiixs\ zie ftOTMécv

77 j.5: inisz'-ti anji \ zie bij <77 as z w

a ... o a
as io as \ poet. zva. as'~nas\\

o ... o o
asmasn\ poet. zva. asniasw

a . o
i<:m^\ zie uwx,v)q\\

as ojj (Ejijj\k~k. napijn, van een slag of verwonding. •—
Mi xnn aji <e.i n\ napijn doen, nog pijnlijk zijn, van

vroegere wonden of slagen.

asnr>(Ziji\ KW. zva. rnxaz(Ei/)\ — asn^&ian/) 1. KW.

zva.

middelaarster, vooral bij een geheimen of onge-

oorloofden minnehandel {ook volgens G. tot ver-

zoening) ; en iets dat men laat zien om iemand te

verlokken.

O • O
asni(aj/j K., zie osni!7m/j\

asnrj(£,7n\ KN.; ajnaiiai nn <eijj\ 1. op den grond liggen

of gaan liggen, van een beest, zooals een koe {vrg.

dïiiKn fc7rj). 2. iemand door praten van iets, zooals

een koop of verkoop , af zoeken te brengen ; ook

O o o
zva. xm (kj7 ai xmzti rei ^xjn\ en ixtï czi amjj \

(titisz&7^\ en 77
[

aszfE7^ ajn&njt \ zie bij asainnzw

CY ....
^

xstzjx^^ zie bij ^<*^w
o .") • o O

{as. (tl asn
f)

\ zie as <ei asnnw

[as(Eiasn/j\ KN. stop in een kleed {vrg. ojiirui ce/iji). —
(L/t? 0it77 iel xsn/i \ stoppen, iets, zooals een kous, stop -

pen {vrg. ook [xnojyasna van \a<nco7astijt). — ajn

(azm ceji asn nriuaw iets te stoppen geven of laten stop-

pen. — '^S(Eias7iariji\ stopwerk, wat men stopt of

te stoppen heeft; gestopt, met een stop of stoppen.

isniiE7x,h7\ eign. van een hoofd van booze geesten

{waarschijnlijk van het Skr. dj ara, ouderdom, en

dmaja, ziekte, door den Javaan gepersonifi-

ceerd. pk.).
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ï_<ej^n of ïKnizif\ o. de hoogere vloer, y«w ^w

kü, inzonderheid van het middelste gedeelte van

een Javaansch huis, hooger dan de ti i^z yn hij\

ooJc een galerij (vrg. oüntrynasnii). a^'inea^ivnaji

cuiji\ voor galerij.

i^mcmn\ kn. bepaald opzet; met bepaald opzet; op-

zettelijk, moedwillig; ook zva. ajifnccmaan\ of Li

ra\ bv. w:-nrKnirm<najsn bepaald zeker onnoozel;

omdat hij een kind van onnoozele ouders is ; nsm

am^jii-}^ bepaald rijk, door geboorte van rijke

ouders. — zn xrm '-n nmn\ met bepaald opzet of met

bepaalde voordacht iets doen {vrg. <tfiiE,iajn\ en tui

ivn.is:\). — r-s nocrrtyip met opzet, met voordacht.

Q
t?)''?? r»?\ KIST. 2y#. r? n,/? nimmp — *_?? i~m -n m\

op iets afzakken, ww aern^om <hui\ fig. iets krijgen

als nirvtztn-nmapanji (wat een ander aflegt en weg-

geeft).

onuzz »-r)i rm
/
'i\K~s.; i«??rmn)T)?.mi\ duwen, stoo-

ten (vrg. 01.702 nnn -m 1 n 1ji r> om ? kyiji eni^yh ).

ri i^z vy>n ~,n 11 in> n nm om j van weerskanten elk-

ander duwen of stooten. — t» n rmi z -n nnz cm 11 ten

iets of iemand duwen, stooten, voortduwen, voort-

stuwen, van zich afstooten, omstooten, omgooijen.

asenocmm^. kn. opperkoopman, supercargo, op een

handelsvaartuig ; de reeder van een koopvaardij-

schip; de bestuurder of administrateur van een

fabriek.

O O
I

*ic cm e 1 rt \ zie uza cm c&iji \

a&^naznn kn. velen in een rij. G. {Vrg. iéc^i xnn).

iis-!cnaj)\ o/ .ifrrm .?o \ verkorting van 'xscnrixm &ji\\

C>„ j. Cl 3„ - 1 3.
i£C\ OJ isnr\\ KN. TD. zva. mK?iMH?Uh — xs:nri

xnaon\ ziek zijn van het eten van djëring. J.

.ï^-tTn kn. trek- of sleepnet, om visschen te vangen;

net om vogels of andere dieren te vangen; net of

web van een spin (vrg. is:ix.i\). — znzrm^ï\ met

zulk een net visschen of vogelen, of andere bees-

ten zoeken te vangen, mmcmnnfum <m tn j\ spr. —
tunccmnioTt^ mv., ook een vjater met een djaring

uitvisschen; alles met een net of netten zoeken te

a„ o o-
vangen, cen xnn nn xn vn (ei asnn ^ spr. — uz nn 1^1 ssij \

1. het darmnet. 2. KI., zie ajn. ajl, a^Jl

&=ttq\kn. ravijn, diepte of kloof in het gebergte; ooi-

naam van een boom van middelbare qrootte. nernrx

(L,inr>\ een rotsachtige ravijn; ook naam van een

rijk. — <Hna&r<-h\ in een ravijn geraken, unaer^nae:

ni\ van het eene ravijn in het andere geraken,

door afdwalingen in allerlei ongelukken en moeije-

lijkheden komen.

«fTTïS kn. partje of vakje van vruchten, waarvan die

door schreefjes van elkander te onderscheiden zijn,

zooals van een doerian, granaatappel eii meloen

(vrg. !unae?\ en Kiziy); bv. Mjpij^^i^Tix een

partje doerian.

tfC^T\KW. zva. xki'txw — \.n\~ïn-r\ eig. zva. ncinnrï\

in den fig. zin van werkzaam zijn om te bevorde-

ren; iemand in een wensch of verlangen helpen,

bijstaan of met hem meewerken, door beaming of

er meê in te stemmen of meê in te deelen door

voorbede, of, van de godheid , door gunstige ver-

hoori (vrg. <n c7oc7n). (Lvi~m-t^
^

(°f
*-l

i^\) iemands pogingen ondersteunen door gebeden,

iemands zegen, Gods zegen, toébidden; en zoo ook

enkel x.v ipn -n w \«k iwi 11 \ gunstig verhoord wor-

den, iemand door God vergund worden. — tuntnm

ni jr>\ een verzoek of verlangen van iemand, of

eigen lust, begunstigen, dat is inwilligen, door er

aan toe te geven of door verhooring ; iemand een

geschenk geven als bewijs van zijn goede wenschen

;

gunstig. — .-cnirmni aiihtn tot iets zijn gunstige

bewilliging geven. — ?_y ?ƒ -ri deelnemend zijn met

zijn zegenwenschen; gunstig genegen of gezind. —
xm<crn(Eji rr\xnma<ri\ zijn goede wenschen betuigen

voor iemand. — x,iirtnnn\ approbatie, gunstige be-

williging (vrg. funaxi\ en (uiv^xnM ); ook een ge-.

schenk of bijdrage als bewijs van deelneming of tot

bevordering van iets.

7i.K.)?-r)\ kn. het uitgespreid worden, bv. van een

kleed om het goed te bezigtigen, of van natte kleê-

ren op die bleek (vrg. rja^rino^). — cL,nr)i:innr>^h\

iets uitspreiden; fig.
openleggen, bloot leggen, bv.

een geheim (vrg. ilv cmru\). — <lw onnu n to xn \

mv. — w))rmri'T)\ het uitspreiden, enz.

iéc un \ zva. tin hm w

uika<n\ kn. zva. tot <un TiiKnji\ en schraal en droogjes

leven, in den fig. zin van zijn dieet houden, wei-

nig voedsel en niet dan schrale kost gebruiken. —
zv ivrn Kth iemand of een beest schraal houden of

honger laten lijden, bv. een zwakke zieke, die maar

weinig voedsel mag gebruiken; ook zva. vamemnn
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ias.nKÏri\ kn. tftfw .soortf ïwï spoken, die zich ver-

toonen in de gedaante van een witte kat, van

een hond of van een geraamte. Men gelooft , dat

woekeraars of die door toovermiddelen rijk ge-

worden zijn, bij /tun dood zulk een wktninhz

worden.

rn uis ihri} \ zie b ij ai as kii w

as kii a
O

\ (Lil KKI)
21 'n mn as kiiji \ KN. ; mn as Kn ~jn as

amn\ anderen nitnoodigen , aanstaan of aansporen

om iets meê te gaan doen, in het algemeen. — ii

as kii n of iUi as tun
/j

\ zva. i&j'ti q (e/iox/j\ iemand wit-

noodigen, aanstaan, aansporen of verzoeken iets

mee te gaan doen of meê te gaan of te komen;

iemand dagen of uitdagen om met kern te vechten

of te strijden. axiasKnji\ on om as kii n of ticia^rnas

O
xn is Kn isia:ii\Knjj\ pass. iKnrnim/j\ imp.

verzoeken om met hem meê naar Linnen te gaan. tai

oskti ot)iki/)\ iemand bij zich te eten noodigen. isiKn
(j CJl J D

"'t.

rn (nn 7i /pi \ zoek te bewerken, of verzoek, dat hij

met je hier komt! — kï as <nn ~m as (toij\ bewerken

dat een ander meedoet of meegaat, in het alge-

meen; verleiden of meeslepen.

rnasKna\ tun nri as kyiji en asiasKnj\ zva. oskii/j enz.

in de volkstaal.

asKn\KN. een jonkman, nog ongehuwd man (vrg. ioji

VIM /
rn xjn i kji ? i^ mi \ een jongeling. <isasKn\

zva. asa<n\ en als jonkman (ongetrouwd) leven. is

O
kii asn <o\N.

Os om as anj aniji

)

is (tniojj mi\?\ k. , een oude vrijer {zva.

as arn asii vi \ kn . een kakatoe (vrg.

O
OS KI

rn(hmni\). <ï.,?) ui Kn Kn asn aji \ een benaming van den

walvisch (vrg. ai rui zaxiann).

i.Knji (dj e koek) kn. het geluid van het stooten

van een voet tegen den grond onder het loopen:

bons! of toef ! (vrg. asai kii kiiji). as.KiiKnK)iani/j\

klanknabootsing van het zwaar hikken (vrg. aotiKn

Kiin en kji niKiin). ojicrm (of ajianm) asKiiarnfi\

spreekwijs van iemand die in moeilijkheden geraakt,

hulp of steun hoopt te vinden, maar bitter teleur-

gesteld wordt (vrg. bij asnrnarnn). — as(EiKn(Kna\

zva. (i^tiKn.Kngr Enf}iKn/j\

is<niKniN7ia\Kïi. klanknabootsend woord van een steek

(vrg. as hiiKnjt). as arn ihtimum ttma\ hetzelfde van

een herhaald gesteek.

a / O o / Cl a /
as Kn rn tun \ KN . zva. Osj) kti rn ,hii \ — (tm <crn Kn <n urn \

O Q /
zva. rrn ihrn rn tun w

fcsr Kn i(siijj\ Ar. 'i\£\, zak at, kn. het geven van een

gedeelte van zijn bezittingen voor de armen of tot

godsdienstige einden, om daardoor het overige te

reinigen of te heiligen ; in het bijzonder het geven

van een deel van den oogst aan den priester; de

zakat mnrm kii asn rn<Kn\ iets tot zakat«^

geven of aanwenden.

olBï tnj as>rn\ kn., rilling, koude rilling (vrg. (isKiiisri

^n n). — ajnxnri Knasnf}\ kilkoud, zoodat men erij

van rilt (vrg. icin ki/j (li n)

L-,u>>.,Lii Li;a>KN. een kleine schrikkende beweging met

het lijf of met de schouders maken, of het gezigt

vertrekken, ten gevolge van een kleinen schrik,

van vreemd ophooren, of van een onverivachte wei-

O
vrg. as (Kii asnjj\

gering.

on -O O
as kii asn isiijj \ zie (kd kd asij

t

asnji \

as!Kii^i\ of is kii ^~i \ kn. fiscaal, officier van justitie,

regter ter instructie (Skr. ady aksa, superinten-

dent; darmddy aksa, opperregter, president van

de regtbank. pk.). Ieder ivadana , als ook de Kroon-

prins , heeft een djeksa , met den rang van panè-

woe, die de regtszaken tot zijn ressort behoorende

moet bezorgen. asKii^&(ajiaxiasn\ heeten de djek-

sa 's van de acht wadanas en van den.

die zitting hebben in de Prddata (vrg. asas(Hi\).

(L»(in(mds-<Kn-z&\ de Opperregter, heet de Voorzit-

ter of het hoofd van de Pradata. as kii ^^an cm

ti\ Rijksfiscaal, heet de Officier van justitie van

O
den Bijksbestierder en van den Kroonprins, as aai

iaJoj>ajiÓA\ spr. — a^n ism kii ^kki\ een geschil als

djeksa behandelen. — oji.isKn^iKiji^ de woning

van een djeksa, fiscaalswoning, en de vergaderplaats

van de djëksa's.

r~\

aSKn^i\ zie oskii^w

)

het lichaam, drn (K/i crrri as kii om n\ zva.

is <h 77 kyiji\ kn. ergens tegen stooten, dat het bonst (vrg.

as nrn cmn as kii kh/j enaSrnKnz kiiji) ; knak van een

gewricht

.O O
ckiom as (Kn Kn n \ — a/n nn kii Kn

een gewricht.

zend geluid geven, van een stoot, zich stooten dat

het bonst.

iE.0Kn(Knj)\ bonzen, een bon-

asiknauis zie big asajnw

kii\ ook wel "1T kn. canoe, klein schuitje uit
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<?<?« boomstam met vlerlcen op zijde {vrg. ajunarm

° \

O- .'
• O' . .

IS: UTl hll \ £££ IS: 7V77 7,-77 w

ifr<tn\KW. zva. nrt asm 77 asn z % xii aap dobbelspel {Prd-

kret djoédi, Skr. dyoêta. Vrg. as:ia\). — .7.77

van een ongetrouwde moeder {Pers. %d)\ kind;

%d)] *)•£>-> onecbt kind. Vrg. <n»ni2(Ui\). 2. verte.

van ae:iLnaxi^w \i.nrjKni,i?\ boerekind.

en is: z aa !hi \ KW. zva. asi itti ui \ toegeven {Skr. dj a s
,

vrij laten, en ddnam, gesebenk). ^nDcifiiH
o O

£7^77 E?/ 77 C77? 77777 7^ra 7_7:7i7 E?7\ SJ)r

.

«iiszzm fa e? n \ zie l ij ri is: z ia aa \\

«k-<uï> KN. liniaal- — unmn <u>*ri\ liniëren. — l< 7.7

<?>

nrumns liniaal (wzy. ïji oji asn aan) ; liniëerbord; ge-

linieerd. tKttKMnnanjp in lijnen, in linies.

O Q OO
lk to hiij) \ £#<z. is: aa Kiin\

71 is: 71 aaztain\ kn. te kort schieten , het doel niet be-

reiken, van een pijl, kogel of iets waarmee men

gooit.

is:ah\ N. sterven, van een beest, gemeen v:oord van

menschen , kreperen {vrg. ifctnaaiasnj} n <e/j? <ur <?»

(E.7711S) ZY) 1,7? ).

«£C«sw\ I. kn wezentlijk, wat bet eigentlijke wezen is

van iets of iemand {Skr. djdti, geboorte; geslacbt,

CC . D Q.
soort; vrg. aezasr>n\ asneenaan en armisn\). wzasnan

<&iaaoji\ wezentlijk een meusch {ofschoon thans ge-

metamorfoseerd), is: xhi m l 1 nrtojiasn e 7 \ een we-

zentlijk uitstekend man. a^asnvtany wezentlijk, om

de eigentlijke waarheid te zeggen. i^iis:isii\ of 11

is: asn \ wezentlijk , waar. mj r77 n > lh hi -h is: asn \

waar, wezentlijk, genot. &a rui% 701^ isn \ de ware God.

irnii.i7^iis:asn\ de ware wetenschap, die leert van

de komst van den nrtasn 7.77 iö ?-li ili rn asn 11 ^i kj

isnan^iw .9o is: «577 Ki 77 isi i \ van rnenschehjKe na-

tuur, e? 7L7 7 7.7 is: asn \ in zijn wezentlijken natuur

-

ISC1S

wezen

ni \ 1. doorzigtige, kale, djatiboomeu. 2. naam van

een fabelachtige slang , anders ia 777 .7577 7.77 tan ge-

noemd, en van een metalen vergulden slang die tot

windwijzer dient op den panggoeng in de kraton te

Soerakarta. 3. groote vierkante bak van gevlochten

rpmaxts dobbelen. bamboe met pooten, waarop de offers van den Vorst

KiwfvKN. 1. een onecht kind; bepaaldelijk een kind ! {in is: asn m E77) bij feestelijke gelegenheden opge-

discht worden. 0Kasno*ui^n\ zie ben. — 1.1 is: ti asn

77 7 7_? is: rj ir» 1 u ^st oan\ djatibosch.

t?\ 1. kw. zva. is:isn\ {Ar. t«« *).>. zdtoe, het

van iets). 2. KW. zva. asna&:\ en aaiajiaa

nastaan {Skr. dj at o e , soms, bij gelegenheid).

3. kn. iets dat tot de bereiding van iets er bijge-

daan wordt, bv. de gist tot het bakken van brood,

de kalk en het leenzioart tot het bereiden van sui-

ker: noodig ingrediënt, lezasn wn e 7 kn., &casn

/.» EuKD., zva. ri iirizr)is:?\ wanneer een toekom-

stige echtgenoot bedoeld wordt; ook toekomstig hu-

welijk. — 7.777-77777 L77??v7\ bij iets het noodige in-

grediënt doen. — l-s 77 t/77 ? 3^7
f

v iets tot noodig in-

grediënt; en specerij {vrg. azn<&i\):

1 ... o
,7iCrti77N KN. poet. zva. 111 ?t_' 7d ici\ en 77.7 >rn i~n ui m

o
\ 11 in n isi is: hn zva. xi 777 ?7 1» in 111 ^

77 l, ? 77 isn 1 kn. ; 1 n ij irm 1 ii isn ? \ onbeweeglijk staan

of zitten en den mond gesloten houden, een uit-

drukking van stomme verbazing. {Vrg. xnr'misn

en wi 'J2'>7>//)-

l -V Lil > KN. ; 7 77 7777 7_7) ? \ ZVCt. 77 7.77 > en tUTl 777 crn\\ J .

Li- lii 9 kn. dikke etter {vrg. tHiitq^ )

LKnLman.r zie bij is:L~nw

Q
ri l< irn 3f)ji\ zva. xi a) aa

j

J • , . .

L<isri hn (E 7 \ en is: isn k~i:7£?\ zie bij is:.isrj^

o
is: 77 isn i %-i ,? \ K. , zie is: isn SN

ri is: ? ri liu i i

f
kn. ; 7.7? 77 077 zr^asm 7u,7n stompen

,

iemand met de knokkels van de gebalde vuist een

stomp geven, van onderen naar boven, onder de

korte ribben, zooals bij het boksen {vrg. rnvnnz

77 777 ? v en X.71 77 707 Z 77 7C7 Z \ ). 77 «^ ? 7? 7i77 ? 7^7 ^r7 -TO^N

geboks, boksen.

K.e)W77KN. naam van een dorp, een marktplaats,

ongeveer vier paal ten zuid-oosten van Solo. — t_7

is:asr)w£^ wat te Djatisari heeft plaats gehad,

nam. het vredesverdrag van den Vorst van Soera-

karta met Prins Mangkoe-boemi en de verdeeling

van het rijk, in 1755.

staat hersteld worden. — in i~m 77 «577 7,7 \ in v

o

^osngp
ti asm -KI ^i\ iemand de wezentlijke waarheid zeg-

gen omtrent of van iets.

II. N. , 1^71 asm 7^1 /)\~K., naam van den djati^oom,

de Indische eik, en het om zijn deugdzaamheid be-

roemde èrjatihout. is: im 7,77 in- is: isn 7.1 isi \ iezosniïn.

ot}\ en is: asn igx vn 7. 7 r soorten van djatiboomen.

ojn ah is: asn ^ groote soort va/n boschrups. is: isn in
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G)
t/7? ao \ en

uc«s»/i\K"W. ^tf. bs"«s»j\ (<S/fr\ djdtya, echt. pk.).

i.-\,unhii\ of a& asn urn \ KW. zva. ia tui oji/i\ van kokos-
(U

J O tl' ul

en palmboonen; volgens anderen zweep.

te?asn<Hn\ of t^asnarn\ kn. minzaam, innemend door i

de uitdrukking van het gelaat, door zijn spreken en

manieren, als bewijs en uitdrukking van beminne-

lijke zielshoedanigheden {vrg. <kji n n
j

n o . . d o
moJtaJi-Jiinticnamasns) {vrg. is:kjei.i\ ?->?<g>\ en

lj_eij\\ Skr. a dg at mi ka en ddg dtmik a, gees-

telijk
,

psychisch ; inwendig). is: asn mi oji tïli n zn

n kj\ minzaam van gelaat.— Hna&asnamaa/iy min-

zaamheid.

is: asn \ kn. ; a/n tam ash\ zonder te spreken strak voor

zich neer zien, uit versteldheid , verbazing of om

andere reden {vrg. amnrixznt(niisi.t\). — ajia~masn-\

het strak en zwijgend voor zich neerzien.

oK-ffojflN Holl. jas.

rtfy.^x Ar. *)'~^, kn. sectie, sectie van den Koran,

gedeelte.

i^9Jiaxin\ Ar. S/^^-y KN - lichaam; lichamelijk; per-

soon {vrg. tcnaxtaaa en i»om)i). Lsi;u.onn

mijn persoon, nederige uitdrukking voor ik of mij.

u-r ik.) ,zyj\ Ar. ^ow, djism, lichaam; kn. , (naart oajii

j/7rt\Ki., lijk {fatsoenlijker dan tuiiai. Vrg. aai

o . o o
uiaaa). t^ojKEfl ~maruiajiji\ zva. uu axiaa ~n irj ui

j

aetherisch lichaam of wezen.

*8 pi n of is: »jï *o \ Ar. dj i sm dn i of dj o e sm a-

n i, lichamelijk, corporeel, stoffelijk, tan aa on oji arr\

(K)(Lnamj[\ het stoffelijk lichaam.zva. rn ui >

as: tui \ 1. KW. zva. c7??7orm\
Gü

2. N.. k., Ja-

vaansch; ook zva. is: ui en zva. ah asn \ verstaan,

begrijpen, in staat zijn om te begrijpen; ook een-

voudig, gewoon water , zooals de natuur het geeft,

tot onderscheiding van vi(oiaxi\ en van aznannaji

nriruzMiw en eenvoudig, nog onnoozel, van een

kind. {Een ander a^aji\ zie bij as:azn\). asnan^as:

ui {of is: uu) Java, de Javaansche landen, ook in

onderscheiding van de Soendalanden. wwkuj

{of is: ui i ) het eiland Java {Skr. Jawa-dwipa.

pk.). nis)iis:is)\ asn omios: oji\ Javaan. iwma^-Rjjs

op zijn Javaansch. asn fi is: ui \ Javaansche uitdruk-

king, Javaansch woord, Javaansche taal. ^irCiis:

«ji\ onderwijs geven in het Javaansch. «Jia^oji«ji\

geit, in onderscheiding van schaap {vrg. on om on^i

ix-ifi en 777 vn^in). l<utim\ is:.ui ski li 3on\ de
i

explicatie er van is; dus, zooals het blijkt. — xn

O o
is:oji\ zna^aj) naar Java gaan {waarschijnlijk van

het Soend. nnas.aji\ naar Java, naar de Javaan-

sche landen).— uvuniuipis a_,n uin rn ui aS \ als een

Javaan zich voordoen. —
™^umk)imim|\ iets 'm het Javaansch verta-

len, overbrengen. — nrnas:ajia<ia\ a<nas:rnajiafiji\

door Javanen bewooud, het door Javanen bewoon-

de, van land, gewest of wijk.

is:oji\ 1. is: uu of is: is: i°,\kx. wilde koe, het wijfje

777 7van den uiur)irii\ {zie as:aji\ 1.). 2. K. , zie is: w
2

.
, en is: vii w

is: isi- 1. kn. de ziel die het lichaam doet leven, het

leven of het bezielende van het lichaam , ziel , le-

ven {Skr. djiwa. Vrg. (cmaji\). 2. iêaji\ aM(im\

of is:^ c> kw. zva. ajntnjiasn^\ {Skr. djihwd). iM

^) lpj(Ki[Nin\ zva. afn<uiqajnajiaan\ mijn ziel, mijn

leven ! een liefkozende benaming, a_v n ru ? lai cui uut

ti,hi\ in den strijd op leven en dood %szaji\<ui(&i

m roepen, is: xji oj\ nsn\ naam van een Kawische

zangwijze. is: ui^ii \kw. de punt van de tong {Skr.

djihwdgra). — .k,u.K(U\KW. zva. iei tKirn urn rui

asn\ {Skr. djiwa djiwa , een soort van vogel, mis-

schien een fezant). aaiae:aji\ poet. voor beslapen,

van een vrouw. trna^ajntriajiann\ zva. is:unhn(Kji

o .O
l-s ui > \ ;V77 vm isi ) (Lii \ tsn is: ui q /l?7 onn en lt? ran iui

q

O ^
' ^

a/n aai arin\TL. , zie ajn (towiji\
^ Q Cl

is:ajj^\ ajnazmaji$ajn\ urn is: aji 9 n/n cht^\ k., zie cunna

aaf>\ en vrg. i^xji^w

i^: 77 ui i ^ \ poet. , zie x/ii aa (Kin\

a£:<najiq\KN. praatziek, praatachtig, babbelaar o/bab-

belaarster (vrg. tnajmni bi^n).

izz ui !ntj\ KN. naam van een soort van lang gras, a^i

Kn asn ajianaan\ een soort van hoog rietgras met

pluimbloemen.

is:vi\ of ri is: -r) .ui \ KN. ; ajnazmaji of {sterker) &/??

77 U777 77 :ui \ aan iets dat eenigzins rekbaar is, zoo-

als het oor , de lip of het vel van iemand knijpen-

de trekken; iets zoo trekkende uitrekken, tniszrniui

77 7is77i.7N zoo door herhaald trekken uitgerekt. —
x. 77 <nuii~i<n*jin^\ meervond.

is: ui ^i

\

kw. verk. van ip is: ui

m

\ {zie bij in is:\).

as:xj)n-)\ 1. kw. zva. is:.u)-n\\ — 2. kn. wat alge-

meen verbreid is, algemeen bekend geworden is, of
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as oji anjiji\

zva. (vianw (van (ui^n\ IL, misschien voor (ejiük
"SK tl

ajino\). — unasajino; zva. ruw (Di on w — tutKcmvi

m ixii -jn ai aai \ iets algemeen bekend doen worden.

asajiaxi^\ y£/-£. ikiw^kn. £<??z soor^ ?;#?« uit këtan,

kokosnoot en suiker bereid gebak.

asajiasn/is Ml. tasten, aantasten, aanraken, aanvat-

ten. — <Lm<emajtasnn\ KN. een vrouw, of ook wel

een man , door een woord of gezegde te kennen ge-

ven, dat men het oog op haar of hem heeft. Zoo

ook ajn arm as oji asi:> asnn {misschien èig. iets doen om

vat te krijgen), ajn azm tui asn ^m oji \ zva. ajnajmajiam

ajiaoji\ — (ui asm oji asnji\ de uiterste rand van iets.

G. ; de flank of vleugel van een leger (vrg. oji azi oji

asnjl).

asajiasnjj\KN. kneep met de nagels van duim en ving-

er (vrg. asajiaijiji bij ajiajiiruji). — mn tem oji asnji\

, , .. O O Q O .O
zoo knijpen. (iKimtoiasnasnasnjis spr. — ojnxmttn

asn\ meervoud.

as. oji asn a\ kn. aanhoudend door dikwijls of onverdro-

ten te herhalen, alleen van verzoek, vermaning of

iets dergelijks; dikwijls of herhaaldelijk iemand

gaan spreken of bezoeken (vrg. uicHiasian\); ook

zva. a^(uiasnj\ en naam van een kruid dat tot me-

dicijn gebruikt wordt.

as (vu asnji en arnas>uiasnjj\KN. beweging van de lippen,

van iemand die beginnen wil te spreken.

(ik (O) asn \ zie ni aa oji asn w

as oji asn \ zva. as oji asn \\

O Q . O O
asaji asn\ KW. zva. ajitasn\ (vrg. ojjajiasn^ en on om

asnw Skr. do e hit d, evenals poet ri, £^7. dochter).

aK(UiiVj.asnji of asviajjjis"^ KN. gierst, zva. 01 ajn z

onasna<nji\

^(ut^anys zie as aj>aj), asn

O
f*^T

asaui\ KW. zva. amamO rrnn en on oji z on noz asna\ (Skr.

djwala en dj w dia, glans, helder licht, vlam.

Vrg. aj7)0Ktnji\).

as oj) (njiji\ kn. dol brutaal of driest; dolle streken

uitvoeren.

as asi auiji\ kn. in zamenstelling zva. ajn asm asi auin\

iemand met den vinger even aanstooten, een tik of

tikje geven; iemand op die wijze een wenk geven

of waarschuwen, okoji arm m,(UKnjin\ elkander met

den vinger tikken.
o o o o .. /

OJI (lO (Kn _b» (N71 !TL1 OJI 71^1 hll \

o
ai ajnznooiTsizaiapzarn oji a~up \ spr. — Oji asm asi ruin

\

'

het aanstooten of tikken met den vinger.

Q O a O o O
'iK (O) run \ a 77 ism V) auiji \ zie a :j oji ru/j

\

OKaj) iiyj\ Ml. zva. a.n ai on zahia\ \0K»qaj)(nan\ zva.

axi on do z auiji\

asai ui z cm/i \ KN. ; okw (uizamonw z arn/j \ ongekamd en

onopgebonden , wild door elkander, zonder hoofd-

doek, van iemands hoofdhaar (vrg. ?o oji orui oji

(tuijj). J.

aKV)a?nji\ Ar. djawdb, kn. antwoord; beantwoor-

ding; repliek; het tweede lid van een wangsalan,

dat, aan het eerste beantwoordend, de oplossing en

zin er van aangeeft (vrg. a^am\ en aj)(KJiaiji(Hi/i);

ook een woord tot verzoek aan iemand gerigt. —
a,n xmn oji rnij^\ antwoorden, beantwoorden, replice-

ren; de djawab van een wangsalan opgeven; ee?i

raadsel oplossen; rekenschap en verantwoording-

geven; zich tot iemand rigten met een verzoek,

verzoeken. ajnscmajiaTnaci(mn\ de hand geven (vrg.

(Lr» ,r??7 aj) asn ~m (k.i \ ). — (ui tem <v) am/)\ beantwoor-

ding; rekening en verantwoording. — aynrrnrviam

(nfrn\ een ander repliceren, bij een dispuut. — ok

(Uiicnana in koomctw^ elkander de hand ee-
co -' en"5!. o'i °

ven (vrg. oji arm c&t (tnjj).

okoj)\KN. brok, stuk, als hoeveelheid, bv. onniza^n

ui kli\ een stuk brood (vrg. ojioji mjin). — ajn

armaK,rJi\ in brokken of stukken breken.

ok (nasiz 011 \ KW., zamenstelling van oKiut en on asn z

001 \ zva. oji asn ajn no ajin\ \ ojikk.!^ (of asn {oji
{ ) ok

ooisuan\ zich op genade overgeven.

^^?^?1^ verk. van aJiaKn.ijj (zie ajn ok orui a)

.

as: orui \ kn., as ei asnji\ kd., werpnet om visschen te

vangen (Skr. dj dia , net : vrg. a/n ai on z \ en*Knï\).

«KaruiaKmj)\ netvormige franje. — ajnnnax,i\ met

een werpnet visschen; visschen met een werpnet

vangen. — ajiasrnrLi\ het visschen met een werpnet.

9K<rvi\ of iKcrniK7V7\Kiü. kleine pitten van de vrucht

van een heester, as ui ui asn genoemd, waarmee de

kinders spelen en waarvan als koralen geregen oor-

versiersels gemaakt worden voor topengs. asarvKKn

arnary)\ naam van een dergelijke heester met eet-

bare vruchten. — ajnizmi\<i\ iemand een pijnlijken

slag toebrengen, unasvuis pijnlijk geslagen, om as

(tli asn 02i ann\ naam van een onbekenden bloem, een

incarnatie van Abimanjoe.

as(nji\ 1. KW. zva. auiah\ (vrg.asaJiy) ; als Tj . Sengk.

één. 2. N., is £1 asn as K. , spoor van een haan , ha-
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tun onmi z 7\ i \ opschrik-

nespoor. wc /njit&i (eji Jji\ naam van een plant, die

tot medicijn gebruikt wordt , een cactussoort , die

tegen een muur of boom opklimt. — (un .urn rx,i ui

asn^ zva. i?omü (uitui ruï(vi(isri\ in het spr. uinap

urn ^m urn mn (ui asii w — ik on rui z mn \ KN. de stukken

of regels, daar vlechtwerk op gelegd wordt ofbla-

den op geregen zijn, bv. van atep; ook de hoepel

in den gevlochten of omwonden rand van mande

-

werk. (Lm asn tut ^hik on (rhi z rm n\ een regel dekbla-

den. J.

ciKirhpKW.; xmxxnmji\ erg geraakt of gebelgd, zoodat

men zijn ontevredenheid niet verkroppen kan {vrg.

<&i erin (hm rui/)).
Cd <-"

&Kirui\ 1. Holl. Juli. 2. zamenstelling met verkor-

ting van (eiok en am<rui\ of wel van <&i (ikom rui

asn (£ji(rui\ van iemand, die vooruitkomt, maar wel-

dra weer terugkeert, die niet regt durft.

ondKzruiMUN. schok van schrik of ontsteltenis, zoodat

men opspringt of opvliegt , of het geheele lichaam

geschud wordt. rnaKz<njKn<tKzarui\ aanhoudend ge-

schokt worden, bij herhaling van schrik opvliegen;

ook zva. ns:(njio&-(nj>\\

ken, een schok krijgen van schrik of ontsteltenis;

geweldig ontstellen, van schrik opvliegen {vrg. ojv

ri ok z rui ^ kn . een groote palauquin of draagkoets, die

alleen door prinsessen gebruikt mag vjorden en gew.

door zestien personen gedragen wordt {vrg. onrKz

<rui\ en amnrrnw Skr. dolt, draagstoel, pk.). —
<n ik z on rui (ktji n draagstoeltje, als kinderspeelgoed.

ik rui^\ of ik rirui^\ kn. gil
,
gegil ,

gillend geschreeuw

, 'O o O o O o/ N O q O o
{vrg. (KnnitHTijjs iKn^asnj) en iK(un\). dKrui^(iKrui^\

Ci O O O o j> O 'O
ok ri rui % ik il rui ^ \ ik 11 rui ^ ik rui ^ \ of ik trui q ik

aru%\ gillen, gillend schreeuwen; het uitgillen. —
O o /. -O -n(um~m(ruq\ of mn (ctn on rui $ \ een gil geven. — tui

O a * (P> i , -n Q-
xmi trui ^ \ of cui inn ri rui % \ net gillen , enz. — tui (hu

(iKiur^^ gegil of geschreeuw van alle kanten, al-

gemeen gegil.

uk 7i rui ^\ kn. 1. zie okiui^w — 2. verveling ; verve-

lend; iemand vervelen, iets lastig vinden, het niet

langer kunnen verdragen {vrg. riiunzd^i rnji enrrn (Ej1\).

tuil (Kn ik on rui ^ on ,?J) i (un rrn \ die man verveelt mij^

tui (K/i (ui

M

~jïi (kki ik ri rut

q

\ het verveelt mij al lang,

bv. dat aan te hooren.

on ik on .711 ?\ kn. zeere oogen hebben, een oogkwaal,

waarbij het onderste ooglid vochtig is en druipt

{vrg. rn ik 7i orui (kjijj en rinnon <e,i a^iji )

.

(ik on ii 1 1 (kij\ zie bij nKruiw

on ik Z on aui ui n\ zie bij riiKzruiW

uk (rui (hi ra \ kw. zva. (hjicm->i\ de zee, oceaan {Skr.

dj alanidi).

iKi\i(hn^\ kn. overschot van olie, waarmee iets ge-

bakken of die in de lamp gebruikt is ; ook de asch

van cigaren ; en fig. afgestreden , van een strijder

in een gevecht, tuitci {of ruicui^) rKruira^ restje

of kliekje olie. — tuii rrm orm ra ^ xm\ ergens van een

kliekje olie aandoen, opdoen of smeren.

(IK on rui on ra ^\ zie on ik on iiifi <> \\

iK^rra\ kn. van iemand, wiens krachten geheel uit-

geput zijn door gebrek aan voedsel, zooals lij

hongersnood.

iKon(njion,(Hi?\ zie en ik on , tm\) \\

111}

Oü

(un(crn(ruidrr)\ klein en fijn van leest, van een

manspersoon.

(iKigvs tUYi(cm(ai'-n\ (ik (bynadnii en (uiiK(uinoiKijj\ K.,

zie ,rhi(Ki\ en vrg. (ikvujw

oKiruis kn.; (h7n(iK7ui\ bekend of openbaar worden,

aan den dag komen, blijken, van wat verborgen

,

onzeker of nog otibekend was {vrg. (ninhiriinfi ^\).

aan den dag brengen,

doen blijken, door een proef bewijzen.

(ik trui "n

\

kn . naam van een boom, waarvan de wortel

eeyi bedwelmende kracht heeft.

(ik ti rui zonm ^\ kn. bevlekt, beklad, met strepen of

vegen besmeerd {vrg. n otli z onna (unn). tui (hii'nKrimjiz

iino^\ overal met vegen of kladden, «k ri rui z ni ?

TjicrrnMtN. lang en gebogen, van een rrnciji (uii n\ —
o/

D a/
(Liiuin iuitiq) hir

(iKonruizrina^\ met vegen en kladden. — (uikuw

on (tl? z on -n ^ \ ergens vegen of kladden op maken,

iets bekladden.

(iKruinia-njj of (iKrumn ori/}\KN. aanleiding, middel of

gelegenheid tot iets, om iets te bewerken of te be-

komen {vrg. Ml. dj'al a n, zva. rui rui (kij\ als ook

/
rui on Ti ihn n en (Ki1tmhi\). ik nruinn >ki ^=/kkii- door

ni (in (mi (ui (hcnn {Of on (un rn (unri\

)

middel van. uk rui-

een goede {of gemakkelijke) gelegenheid, bv. tot

een reis. uk rui nnihn^h nai (ui cm ^ cun onn \ middel of

gelegenheid om rijk te worden. (KinKruiiKirui^n

riint(uri(Ejiiyi(uii(murirj(un\ Wat aanleiding ook,

het kan niet anders of hij heeft er wel één, om enz.
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as: rui ^m asna\ as: on tDthni/iy

as:rui-nasnj\K^. smal streepje, zooals een smal zwart

streepje aan de toppen van de nagels door vuilig-

heid; en zva. as: asn asna , van de wenkbrauwen.

as: ruim asnji\ kn. ; uu asrn rui na asnji\ klein maar per-

man tig van houding {eig. gelijk een an ouo no osnji\

TT Cl OX .

Vrg. as: ruicr)ii\).

as:ruinn\KN. naam van een groot soort van aswafCW

O o a„ . O o a„ T 7 ,

as.rumi\ of rj)ruoai\ naam van een kiem soort van

krekel.

as: rui om n\ kn. 1. naam van een vogel zoo groot als

een lijster, met zwarte veeren, witte borst engelen

snavel , die een zeer scherp gezigt heeft, op Java

bekend onder den naam van Martij ritje, as: rui om

een wit Martij ntj e; as: rui om ^ji anji\ of as: rui

on asm \ een zwart Martij ntj e met een witte vlek

aan de vlerken, die praten Ieeren kan; (ie:afuiKn~m

rnnncmji\ een ander met witte borst, die wel op

een spreeuw gelijkt, en volgens J. ook praten lee-

ren kan. — 2. de nek van een paard, waaraan de

manen zitten. — 3. benaming van zeker fatsoen

waarvan ook verschillende soorten

Oom

zijn zooals as- rui om ^-n cej\ as: rui om _i* uj asn

(&i-Ji\ as: .rui om ~man n> \ enz. om (En (of a^iacn) as:

auiomax naam van den bloem van de plasa, die ge-

bruikt wordt om djalaks te vangen, door er een

druppeltje vocht van de gadoeng in te doen. (Kaam

as:ruioma\ volgens J. naam van een doornachtig

heestergewas.

: ruj !KP/t x N -

;

/L7? iï:m ir*7 ama\ N., on mi \ K., asn) ajj ona \ KI.,

iets vragen, verzoeken ; ook, en dan teiorn asnji\

ki., eisenen, vorderen, amazmartnarnaji^ verzoeken
o> I)

'^

de deur open te doen, om binnen gelaten te wor-

den, zooals doox te zeggen: run aai oji asn arioa rui ojiw

\aaa,j>\ wordt ook wel gebruikt in den zin van aa

xjioaji\ Ich bitte! Met verlof! als bv. een Prins in

Ngoko iets verzoekt aan een aji(Eiaati\ — amasiv

as: rui om a\ anan_&j>'}W ™mi^ ^in^ N

iets vragen in het algemeen, het een of ander vra-

gen, van deze of gene vragen; om iets bidden, be-

delen ; en in dezen zin ook tun turn rui urn ~m asm rui

amj)\ aa asn aa asn \\ \ r) ui ? cun asm as: rui om a\ asn asui

CO , , t O a . O
aa (ui tui \ een bedelaar (vrg. ajiuuitEjiaaj]). on aai as:

(ru
f,
!My

l/l^
aai rui asn asna,j>\ ik bid, wanneer men een

verwensching laat volgen, bv. oji on ieji ~ji om (Kiem oji

(&)~ji(ki Jh (Kji rui om ^ asn ui anan éskaui^ - ojnasmV es

O O O Q Ona ikv \ onaj)iKi\ ^majjans cFirmi asn\ mv., en

iemand om iets vragen of verzoeken; van iemand

iets vorderen, iemand iets afvorderen. — asn asm
e-,O O

rujKiirjorn\ anoJiom ~niam ann\ asiii ajiinr) oni \ voor

iemand iets vragen of verzoeken, iemands voor-

spraak gaan zijn. — aji urn rui om n\ ajuKia,jt\ aji anji

ajioajis oji (Ejiarm asnjis het vragen, enz.; iemands

vraag, verzoek, bede, eisch. ui dsoum rui om \ zoo-

veel als je vraagt, wat je vraagt. ajianaj)iai\ mijn

bede is , ik bid , ik hoop , zegt men wel in Ngoko

,

waar men in Krama ui pi aa om rui zou zeggen. -

—

/. O G) o O
as: ni mi oaa oj u< is: rui kv ona \ N. , om on cm ra ui rn

a.Ji\ K. , un n o?i on rn uni aji ooa en ui cmi asti miji of

a_ouicmias))(Hij)\ wat door iemand gevraagd, ver-

zocht, geëischt of gevorderd wordt; het gevraagde,

O o
enz. as: (rui ooi ri on on <s i ui i ui ? \ men vraagt er zes

gulden voor.

as:onoLiKvjj\ n., geschaafd, van de huid. 3. (vrg. arn

iiii.no). i.i i-:< on il) o:na\ een scheldwoord. J.

(ie:ruiKvji\ 1. kn. het bovenste gedeelte van iets, en

het voorhoofd. G. ; het kuiltje in den nek onder

het achterhoofd van een mensch, ook wel als ki.

van crnria7\2onia\ en van een paard, het bovenste

gedeelte van den nek achter de ooren; ook de riem

van een Javaansch hoofdstel die achter de ooren

van het paard loopt. — 2. 'i^ruiirna\ en gew. 'is:

ix.) >.ni\Kl. van uiniun,),ni.
zvi °f

o
ui aji<-na:ma\;ZT -

o
ct\KI. van 0-T)ra\ of
'L on Jazmorui mi \ of i n i tn

ui rei '-n uj) \ — (Eium ouKvjj\ hoog met het hoofd

op de kussens liggen; naar boven schuiven, of op-

geschoven , bv. van een borstkleedje; het hooger

bezoeken, tot een hooger magt zich wenden; ook

volgens G-. opgaan, opklimmen; en in de hoogte

zien.

ri as: oi ruit omji-, kn. naam van de vrucht van de as:

ii\ volgens sommigen een van rijpheid afgevallene. J.

rias:2rioui2(Kva\KN. voor de hand liggen, gemakkelijk

te vinden; ligt iets, zooals een kwaal, krijgen {vrg.

a/n a.j) om aan en a^a^rmona). — rnas:zrir\j)Zomonji\

wat gemakkelijk te vinden is.

as:ruiaaj)\ KN. 1. leêren band van een boek; band,

boekdeel {Ar. djild, huid, leer; band, boekdeel.

Vrg. onornzn-Khjin). 2. een geesel {Ar. djald, gee-

seling). asn <rn ruv^a as: rui axijj\ zamen in één band.

ajnini (Ejiiuox)ji\ geeselstraf.— a/n asm rui op \ 1. iets
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inbinden , een boekband maken. 2. geeselen. — ik

ru (in ihi /i\ boekdeel.

>.ik trut (ia\ KW. zva. ^(&)mi\ en (&iamn\ {Skr. dj a la-

da, een wolk, eig. watergever. Vrg. aKruaxi-r)\).

\ 1. zva. oKoruxxiw

O
iKruaa\ en ok oru

i(io\KW. zva. (bicm-n\ {Skr. djaladi, de oceaan);

o O
als Tj. Sengk. vier. — ok iui na ojui wijn ###. oojoti

aKru[ajn\ zie aKoruaxis 2.

Q O /
<iKrui(ia\K.W. zva. rn vrnz (ki on va\ rt (uizunrui\ en <io

ok(hi\ {waarschijnlijk hetzelfde als irm/nm).

uk ru onm \ kw. zva. ri(&iam\ en kjicrrn\ {Skr. dja-
' CaJb

la dar a, een wolk, eig. waterbouder. Vrg. ok

mj)(io\).

^(jx/iw/dOfhTyiNKN. beslag voor gebak, met water aan-

gelengd deeg {vrg. «jnonaazao -jiirriaxizba/i).

(n uk tl o vi (Ki n\ zva. on uk on trui %\\

ae:ru^\ Ar. zitten {Ar. dj o el o es , bet zitten. Vrg

okox/I(k/i\).

okoums Ar. dj al as a, zitten. {Vrg ok(iu^a.\).

ajKruia>Ji\ zamenstelling met verkorting van (Bias: ?

o /
XSY1 (Eli (TUI - 071 ili*N\

(ik (rum (ui \ verkorting van (tKn/nirwnajis zie (iKiunw

(ik ru ruji\ Ar. djaldl, kn. luister, heerlijkheid,

O O
f\ uk trui \ riKru {voor <iK'Vn./z/i\) ^hsm\kw.kn.uk uuuU

menscb {Skr. djanma, geboorte. Vrg. (najiz en

(Ejirn(u)\); als Tj. Sengk. één. uk rui c&i on min \ eenig

O
majesteit, van God. {Vrg. aai si hui ij mtji) .

uk ru rvi ihi
ijj

\ zie (ik ru ox,i asiijt \

as: a\>) itli (uu of (ik ru ru asiif/i\ kn. bet meer of min

wild rondkijken {misschien zamenstelling van ok

ruaK^\ en ajnirui asnji\ vrg. uKamni ,u)ijj\). — ajn

ocmaxnaxnasrin wilde oogen opzetten, wild zien,

zooals in een hevige ijlende koorts. — OKarviruasn

aon\ min of meer wild of ook scbucbtern om zicb

been zien, rondzien, rondkijken.

ok trui (W) \ KW. zva. ok (ru (ia \\

(iKrhia,Jini\K'W. zva. oktuwnw

uKuui.ajias)ijj\ ook wel ik ajiasiyi\ kn. bet stevig naar

beide zijden met punten uitstaan, van knevels. —
ojTKcmnu yOjiiUin of a/nmn icuiiunjj\ zoo stevig uit-

j.
o a O

staan, urn nanzrniKn-ïfiajnirJiiajn ,cm ru icui asiin\

spreekwijze voor bij is nog in goede omstandighe-

den , of hij heeft den moed nog niet laten zakken

{vrg. bij on rtiziirvi? ajin).

XKcruiuK^\ zie &aruuK?\

ok ru ok\ zie ax) rut okw

ok au <iK (un/j \ zie on ru ok usti/j \

Hmensch. ojim njri (ki ann uk afitui tuiwaTn uzi un \ het

spreekwoord zegt: een mensch mag niet min ge-

acht worden. ajjuK(rn\ of.(KAUKru)\ zie boven. —

-

omarm (rui \ umvmttrui of ajnasmari\ 1. zich tot

mensch maken, als mensch geboren worden, zich

in een menschelijke gedaante incarneren. 2., en

dan ook ;EiaKap\ als een menscb, menscbelijk zijn,

van een beest, dat een mensch verstaat , doet wat

een mensch wil dat het doen zal, zooals een goed

jy Cl
of cuir.m ....O

afgerigtpaard, umazm ju ajïtu,im\ zevenmaal mensch

worden. — waomtnas ayiaimirpp of ajiiQiao ook

wel ajuiKru\ menschwording , incarnatie, ajixrm rxi

"(K4[asji\ de incarnatie van een vijandelijk wezen.rj(tJ>\a^\

i:< n i\ zva. iKiuw

O o
aK(rui\ ajni;mvu\ enz., zie OKru^
a a
okiu\ (urt rrm tru\ enz., zie .ik ruw

ok lUiaicmji^KN. geheel ledig, zooals een geheel ledi-

ge kamer ; ook naam van een zeewier (vrg. rui

a'T
x) '

(vêm asrnji en \ae:aXi asnj^ kn. met alle attentie, nauw-

keurig, zoodat men op alle bijzonderbeden let, bv.

bij een onderzoek; ook met alle attentie iets doen,

bv. schrijven , zoodat men geheel zijn aandacht er

bij bepaalt.

uk (tgycED .u ,?\KN . ordeloos verspreid liggen, (ui aai'uk (ei

geji^j1^\ overal ordeloos verspreid.

uk n\i (&H~ji?\ of oKain'^-Ji^ kn. met lange haren, niet

gekort of geschoren, van het hoofdhaar van een

mensch en van de staart van een beest , bv. van

een paard {vrg. oxioji\ en (ik^ibi^mmtji). iki,mok

(si(-^,i?\ een santri met lange haren, die zich het

haar niet scheren laat, voor een santri die niet

leeft zooals hij leven moest. <ri iojiz urn ok i&i (~_? <? \ zva.

(ri iaji z (Kn .orn cm <> w

oru(sit-Zi. KN. naam van den bloem van de wilde

tjampaka, van een batiksel, en van een muziek.

O

o
ik (n trti z or> ,•£.-? (.Jj 2 \kn. het misleid of bedrogen zijn. —

cl nmm en ru zon w {-jiz azi on a<ri \ iemand misleiden,

door misleiding, bedrog of verraad er in laten

loopen {vrg. a-ncumnon iun \).— oji <uiri on run ri tzi 1^,1 z \

het misleiden, misleiding, enz.

okoiiii^ kn. klanknabootseud woord voor een plotse-^ -

18
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ling naar beneden komen of van een plotseling

versc/iijnen als uit de lucht gevallen (vrg. fl^fz

cmn). as: mi om \ daar komt hij plotseling als uit de

lucht gevallen — iL?)ai^
;

jS(™\ plotseling neer-

zakken, neerzinken; fig. van het hart, als men

zich vernederd gevoelt ; ineens ergens staan, als uit

de lucht gevallen.

a^cmji\ kn. klanknabootsend woord voor een gehup

of gespring. as: min as:cm/j\ hup, hup!

aiaszmi/i^ kn. klanknabootsend woord voor een plot-

selinge plof van iemand die met zijn voeten op den

grond neêrspringt of neervalt (vrg. vs:mii). — a.11

cin /) ai as: z mi n en evi icm a ai as: i mi \ zie

(ei cmn aiaKimiainaix iemand doen afspringen; met

iets of iemand, men vasthoudt, afspringen.

as:rumiji\ KW.; i n ini n > )ti i\ zva. m > 1 ? r/ l< 1 uu
;

n^jtcimi^K^. zeer steil, bijna loodregt, naar beneden

loopend, bv. van de kant van een ravijn of van de

van iets {vrg. ascisccm/j x/na fn ten nnji et t&

(Iitn). — (tv rpnari mi n\ steil naar beneden loopen.
en et

O
ixi 1 as: nsi cm/i\ van een steilte afvallen.

steilte naar beneden; diepte.

"iB

heid (vrg. (lo(hi\

itfc rui omn\ kn. slim, sluw, geslepen; slimheid, sluw-

citp.1 (isiifi). 111 ; 1 in iiiamjis

sluw van aard, een sluwerd. — as iLimiari^ met

sluwheid gedaan. ?. ; c- rui m ij m wi\ met hoeveel

sluwheid ook.

as: 10 am\KW. zva. ar:\^\ en asn cm ruin (Skr. djang-

gala en djdngg ala, onbebouwde grond, heide. pk).

as;mi\ kn. ; *srrm«^<ro\ fiksch opgeschoten en uit de

kluiten gewassen, van een jonge of meisje (vrg. is

au in-). hiï
/

c<:ni\ hetz. van al de kinderen van

iemand.

as:acimi\ kn. ; <ln l< m 111 \ veel hoog opgeschoten

spruiten rondom den hoofdstam, van bamboe; veel

en reeds volwassen nog bij vader thuis of om hem

heen, van iemands zonen (vrg. t^)i;on\).

S . ,.. O /
as:agimi\ zie bij as:mi\\

as: au cm \KN. naam van een visch.

as:(rcicm\ zie bij cis:mi\\

as: 01 nu (n -rm \KN. naam van een soort van groente.

as: (rui icrn\ of a& ai cru 1 imi \ KI
.
, zie 11 1 11 <umji \

j^ri cm z (ei (nij\ of as:agrri cm z asri an/j\ zie bij is:aicmi\\

Cï S *~ Ci' '/ -^ i + i
(ts:ici(cri\ kn.; as: rei (ciini (ku\ iets dat na een maal-

tijd nog gegeven wordt, in de een of andere lek-

kernij bestaande , voornamelijk na een maaltijd,

die men geeft aan lieden, die genoodigd zijn tot

een of ander werk, of om te waken, ook (ccrjiasn

on nn ju ikïi n genoemd. — lumcm iiuoTn de lie-

den een is: .rei asiinn ann geven; aan een maaltijd

nog een as: trui asn nn an n toevoegen.

ascniaciai cn\ zie bij is: 11 ai w

as:ii(rLia7ii?\ kn. lang zwierend, van manen of staar-

ten van paarden, tui asiïas: ni rui [xm9\ algemeen ge-

zwier, van een menigte personen alle zwierig eu

weidsch gekleed.

as: agrciuta /i\ kn.; icn an 1^1 asn ia

n

\ snuisterig, niet

glad of glanzig, bezwalkt, bemorst, verbleekt,

ruig.

o (F) /. o G) , . o (?) .

is i,i\ of is: au li \ kn. zwart (vrg. a^ncr), gewoon-

lijk alleen van ee-i soort van krekel, die heel zwart

is en bijzonder geschikt om te laten vechten; soms

ook wel van een mensch.

ls-jlVkn. ligt vrouwmeusch (vrg. aiariaciji).

1 rui kn. ongelukskiud, op eeu noodlottige stond of

te kwader ure geboren, bij of kort na zonsopgang,

(.;/'/ ;,m :i\ (waardoor men gedurende zijn leven

gevaar loopt van een gevaarlijke ontmoeting te heb-

ben met een tijger of ander verslindend dier) ; of

bij of kort vóór zonsondergang, asacia^iai ojnamn

(waardoor men blootgesteld of door het noodlot be-

stemd is om door een tijger of krokodil verslonden

te worden). Het wordt ook van een buffel ofpaard

gezegd, asiuoi), naam van den zevenden zoon

van Watoe-goenoeng en van de negende woekoe

,

en iemand , daarin geboren, is ook blootgesteld of

bestemd om door een roofdier verslonden te wor-

den, l-t rih u is:axi/j\ naam van den dertienden zoon

van Watoe-goetioeng en van de vijftiende woekoe.

aiis:irili\ kn. een anasziru meteen gaanderijtje aan

alle vier kanten er om heen {vrg. is: ti~i an\).

as:'ciasiasiij\ kn. een snoet, en den mond tot een

snoetje trekken; of wel zva. as: a^a 11 asiiji\ onmö
cm «nyi\ met al zijn aandacht aan iets bezig zijn.

(Ki<ri (Ei (Ki agrasiasiij\ naam van een soort van ba-

tiksel.

it|C (Ci (cyi of [as: asi ajia \ KN. ; aai as: cci ca ,1 of kii as: rui

nsi cucp voorover op den grond of in een diepte

storten of tuimelen
; fig. in het ongeluk storten

,

ten val geraken. cv iTiii rei an ei ^101 hn iemand
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voorover doen storten
;
j%r. in het ongluk doen stor-

ten, ten val brengen (vrg. (un^armmrinuiji).

ok (tnam \ 2Z£ fly okcitiw

aKaiji\crh\K'N. vervaarlijk groot.

aKavïan(Kij}\Kïï. een beentje uit den kop van een koe-

toek, of van een anderen visch met een platachti-

gen kop, dat eenigzins een menschelijke gedaante

heeft, en dat Jav. meisjes als een bruid aanklee-

den en er dan als een pop mee spelen; va?idaar

ook zva. oji ari inm (kj ar) n {vrg. oj cm i na rru (Krui en

aparicruiji). Zoo OoJc rn ok 2 (rui ik aruïari aan\

ikoji\k^., okoji^k-d., toovergebed, gepreveld toover-

formulier (Skr. djapa en djdpa, gebeden, too-

verformnlieren , spreuken uit de heilige schriften of

namen van de godheid prevelend. Vrg. ojnaK\ IL,

ai om on \ en (tKt&i-Jt\). Zoo ook in de zamenstellin-

gen Kiuwitü,^ ok tuim coi axi \ enaK (Uiaia,u2cm\).

— tun (cm tui (ht\ over iemand of iets, zooals een

geneesmiddel, zulk een toovergebed uitspreken of

prevelen.

o
ok mi \Ki>., zie okojiw

okm{\ of okoi (uiz^\ kn. naam van een klein vergif-

tig vischje of ander waterdiertje. J.

o • o
(uz(ncLM%\ zie ok ia ^ w

ik mi ajn \ KW. zva. .ikojiw

(Q(ui(hOfj\ kn. Japan, Japansch (vrg. aK<ui\). m asn

O
^

Kii(uia-nj\ Japansche kip met fijt

^ O' \(vrg. >j> sini\).

C C
(iKiujihnn Ml. Japan, Japausch (vrg. ok (vkhtjj). lui

o C o a C
asn oen ui on/)\ zva. tui asn om (ui (kiji\

(ik (uuki\Kïï. zva. n^mriz<iÈa.^2^<K.iariji\ zie \aJi(pAoo^\

(ik tui. (Ki thni >KD., zie IK (UI ni \\

oK(uini\ of ik mi tï \ KN
.
, :iK (ui (Ki (kijj\ kb., naam van

een regentschap op Java.

Co C o C o O o q„
ik tui ocnji \ kn . ; ik oji oen {tui (kiiji \ run (cm ttui ornn en asn

(ik m'(uiKrijj\ overeind staan of staande, van vele

haartjes, vezels, eindjes van bindsels ; ruig, met

uitstekende rafels.

ik
( cm asn n en <un (arm tui asn /) \ zie ok i ojj asn

/

O
{t^asn/l

e> rK^>
vnjjs

(ik ij 'midasn/is kn. het geluid van een steek in iets,

zooals van een piek in een pisangstam, zva. oji

(nuuntisnn, maar harder. -— (iK(z>i(ni(ui2asnjj\ zulk

een geluid geven.

(kyi/)\ OKmiasn/i en aKKii(Kn/j\KN.; asn arm on om n\

enz.. N., ,ti urn ooiijp k , (tprrn asiiji Kl., inkrijgen,

nemen; iets dat kort bij is, halen; iets wegnemen

(vrg. (untrifciornj) en OKazri-jiasnjj). ihuuraKajj'<Kn/j\

kn. ontfutselen en wegkapen (een regtsterm). —
ajnarm ui om\ enz., mv. — ajn arm oji aai ai urn \ enz.,

voor iemand iets krijgen, nemen of halen.

aKajiasnfi\ kn. tang, vuurtang of nijptang (vrg. oji oji

Co. o o
asnjj en ok ajiasnji). — omarm oji asn.p zva. arm oji

/j\ iets met een tang of nijper vatten of vast-,LII

Q O
houden. — a,n arm oji asn meervoud.

ok oji asn /i\KT$. ; iun arm oji asnji\ met het eene einde naar

boven geslagen, opgewipt staan, losgesprongen zijn

of uitspringen (vrg. ajn arm on asnji enoK ajiomri). a/n

O O o« .

^
.. , .vm (ui asn kti ajn oji (n cm t aq imn \ van zijn plaats spring-

en of wippen , zoodat het verkeerd zit , staat of

hangt; uit het lid gaan, bv. van een arm of been.

Co , T o Co
aKiUiasn,i\ KN. tang. J. (vrg. ok on asnji). — ajn arm oji

asnji\ iets klemmen, inklemmen, tusschenklemmen,

bv. tusschen de beenen (vrg. a<jicuiasnn\ arm oji asnji

o o . C C o -. , , ,

en (Eji ajiasnji). •— (Kn ok oji asnn\ geklemd raken.

—

mi arm oji asnji\ het klemmen.

aKMasnji 0^,71 ann ua asnji\ enz., zie aKajioain\

nriaK ai oji asnji\ kn. naam van een platten zoetwater-

visch.

c c • c
aKaji(Knji\ KN. ; om aui ok cui un n\ slagknip. — ajn arm

ajiaaifix op- of openslaan, op- of openspringen,

zooals door middel vaneen veer.— ok oji .kii (kiji\ val

,

knip (vrg. xKamamji). ok oji oen an arnaJiji\ muize- of
* C

ratteval. .ru hjiok (ui tun a~nji\ een valdeur , deur met eenrr^nr^

iêrslaand blad. ajn kt? asn a^a Kn on r,\ eenop- en neersiaana Diaa. ajn om asn rui kii ckijj

hoofddoek zoo opgemaakt, dat de punten van ach-

teren breed neerhangen en een driehoek vormen,

die bij het gaan als een klep op- en neergaat, zoo-

als de pandjis en boogschutters van den Vorst in

hun dienstkleeding en de dragers van de insignïèn

van den Kroonprins dien dragen.

aKaji(Knn\ KN.; mn arm oji iKnji\ van schrik opvliegen

(bv. van een kip); hevig ontstellen (vrg. ojniiarmz

aui\); ook, volgens J. , knakken zoodat een gedeel-

te overhangt (vrg. om arm on oji 2 arnj) . — ajn arm oji

(Knri(Kr}\ iets zoo knakken. J.
IhTl (

.O C
oKii ajiz (Knji\ KN. ; a/n arm rnajiz aonji\ openbarsten , door-

O

O
knakken, openspringen (vrg. omarm oji (toyi).

aKaji(üi\ kn. het uitgestrekt zijn van de armen (vrg.

C C . * O o q. Nom oji \ okom om q \ ok arn un \ en ok oji oji \ ) . — ajn

aHni(ui(ui\ met uitgestrekte armen liggen of staan.

48*
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<k(üi!uï\ kn. opgestoken, vök öfe ooren, zooals van

i?^w paard {vrg. is cli n.i\). — x.n ion oji oji \ de ooren

opsteken. — tunxnm out xa«xtviitan\ de ooren overeind

D o al o.
zetten, tv vm il,j t_/ >i ii kh ktj t_j • steile ooren zet-

ï

ten, voor zich boos maken of kitteloorig zijn,

ook van een mensch {vrg. bij tama\).

t*T Ti L? \ Of IS Lj VI \ O.; UV Llll Lj L] \ 0/ L7) CW1 <_/

l] ergens dood o/ als dood uitgestrekt liggen , van

een lijk of iets dergelijks van grootte.

lécojin zva. vs.vnai Japan, Japansch.

i«t<w) of<noK(un' o. een groote koperen ketel of

pan (fr^. /.77 o ?r;\).

.?*C7_C7\ kw. 02/
-ö. lj-tV en wel eig. hetzelfde als is

ruiw \ a&iun ojï «sn «£d!7w ra» <?<?« land van Wreko-

dara.

a . o
n tic ia\ zie v^iaw

tnasï2a.5t\ kw. zva. l°u vii 11 en vnrna i>\\ {volgens G.

met een touw binden; ten onderbrengen, overmees-

teren; ook zva. is ia ). li i n ij L,,? un om strijd

met elkander kampen. — f.u n l, > \ ;, kn. het onder-

spit delven, overwonnen worden; ook verongelukken.

7iK?ri.w2\ kn. paar of koppel, van twee of meer,

die goed bij elkander voegen; gade, egade, weder-

gade, wederhelft; paren met iemand, goed bij een

ander voegen, zooals van man en vrouw, ook van

een min bij een kind {misschien voor ijvni/t,^

van rnio2\\ vrg. nxmtmoKi ). vttunt'VïiKnasn&k

nq is i ij ia i {of j ii n v< t<najtz\) bevonden worden

niet goed bij elkauder te voegen, ajivta^tricum een

paar of koppel. cmma^zmojtzy elk een paar. —
lh ii Lrm? ij ia i \ zich met een ander paren, verbin-

den. — lii n vm i ii ia > hu _ n ii hii \ iemand als ega

paren, in den echt vereenigen, met een ander; la-

ten paren; tot een koppel of stel vereenigen met

iets anders of met andere. — vi /7 v<? ij um\ zva.

marzin ia 2\ G. — 71 is i 77 ia i hi 1 of is 77 l-c ? ij ia z

mji\ bij paren; te zamen, man en vrouw zamen.

ïhelle stem, bv. om hulp roepen {vrg. <ïan<rfn\)

/ a

Os Oas
is ri ia \ zie is: ia \\

rriL<?riia\ kn. ontdekking. -- l n n vm ? 71 ia ~n . of

LiiLïii7]L<z7jzaai\ iets dat niet bekend moest zijn,

ontdekken, openbaren, verraden, zooals tranen,

die verraden wat er in het gemoed omgaat; iets

afluisteren, h-injvszijiaanai ontdekt worden; te

zien, zigtbaar zijn. — lv ijiamrj ia ai 77 un maken

dat iets ontdekt wordt.

is
rj

ia ?l^i kn. het geluid van een geweerschot of

iets dergelijks {vrg. l<hj vu ui,]). — L<zir]iat

Lmi ploffen, zooals buskruid dat ontploft.

a
^"7^° L^f x -> gemeen ivoord voor sterven, kreperen,

van een beest {vrg. l° Ca en yeui'ax).

n
L-^iaiLij, KN. zva. ij li> 11 ia> lh 1 en jzi aoi asii/j \ —
mi m taiuj iets uittrekken, uitrukken, lostrek-

ken, losrukken {vrg. tunx7o£nnaa).

L'

'

l '( n
J,i

K:s
- uitkomen, naar buiten komen, bv. van

iemand die de deur van het huis uitkomt.

1
* a

'-'/"_'/ N- -va. li ili li > 1 1.
f

— x.71 lantici in i\

paren, van beesten; en plat woord zva. lyn^ihii1
ca t

'i' '"Jl kn. zva. L- .1 1 11 ij van een weg, stomp of

ri isi > lii l-^ ri l-c ? 11 ia > ya-i - twee echtelingen. Zoo ook

n tui l L< 11 L-s ? n ia l KI Kl/1\

77 is

1

77 ia

^

\ kn. niet behoorlijk gedekt, zoodat bloot

is wat bedekt behoorde te zijn, bv. zoo liggen te

slapen. — {lii isni 17 is: > 11 ia > 1.11 •> zva. ^nianiiisi

/ o
77 ia na w

is ia \ of ls 11 ia kn. de klank van een schelle stem,

umi een man. is ia is ia \ of is ia is tri ia \ met een

blind loopen. — im,rpmaiï<njin af, ten einde zijn,

van een werk {vrg. ita tp ilii).

l-< 7ii:,?7j 1 , > li^i\ kn. slordig, met niet net aan het

lichaam sluitende kleêren, gekleed zijn.

ik 1/ un 1 ij un >. rna kn. ; lv lih 1/ un >. 11 un >. mi maar on-

beweeglijk zitten, zonder iets uit te voeren {vrg.

lii rficmi ij umcmn).

l-'< 1 1 ei
j

kn. 1. naam van de aloë of een soort van

aloë, en van de daarvan komende gom, die tot me-

dicijn gebruikt wordt. 2. een plaatje van goud,

zilver, hoorn of iets anders, in den knop van een

oorkrab, daar het rosetje van juwelen op vastge-

maakt wordt, na ti isia ei.i een oorkrab met een

djadam.

is ia ni] kn. een eerste baas, bv. van een vecht-

haan; ook een eerste baas in zijn vak of in kunde,

ook onder de roovers; de voornaamste of rijkste,

van een plaats.

is ia 777
ƒ
kn. de plaats, waar het spoor van iets, dat

men opspoort, of van roovers, die men naspoort,

ten einde loopt ; de persoon, dien men bij het na-

sporen van gestolen goed eindelijk vindt als den-
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geen, die niet zeggen kan, van wien hij het gekre-

gen heeft, en die dus voor den dief gehouden

icordt ; ook de persoon, voor wiens rekening ten

laatste iets komt, zoodat hij gehouden is het te

ie: wnKN. ojnxniéz rui).\ naam van een haarloozi rups,

en tmncrmcm/i). cv rmbetalen (vrg. xk.io om 7

-ti m/j de plaats aanwijzen, waar het spoor van

iets ten einde loopt; en goed , dat men kwijt ge-

raakt is, nasporen om den steler te vinden, hii ï.<

tïicm/j\ zoo nagespoord, dat men eindelijk den ste-

Ier er van opspoort. — tun um ui 777 \ ergens ten

einde loopen, van het spoor van iets dat opge-

spoord wordt ; voor iemands rekening komen, zoo-

dat hij er voor staan en betalen moet. tmoBzausi cm

9on\ wordt gezegd van de plaats waar of de per-

soon bij wien het spoor van iets ten einde loopt;

ook het voor zijn rekening krijgen.

kïodip kn. ergens aankomen («mjiiibh zcmn in

den zin van asti ihv tpj) , en ergens uitloopen,

van een vjeg (zva. un >? vm? nifj en vrg. i^io oma);

volgens G. zva. i^iui 777 /i\

i_-c?x-) 771 p kn. diepe plaats of klein ravijn tusschen

berghoogten. — ninni;) )U)\ steil afloopen tot

een ravijn; iemand of een beest in een ravijn doen

storten; fig. iemand in een ongeluk doen storten;

en iemand den voet ligten , uit zijn betrekking stoo-

ten of dringen, .v» L-y wi 777,1 \ ace. passief

.

ttKajicmn\ kn. ten einde zijn, aan zijn einde zijn, bv.

van een weg , die niet verder gaat {vrg. iKi:i mn

en .ifc toi iDp. l-t ?o 777 ^ » 7:77 irr niet meer weten te

bedenken, ten einde zijn met overleg of raad. it»

daarmee ten eindeMfcOl 777 ^riT? ,£>? J) N7 ? VU >7 .7,7?

zijn, er niet meer kunnen bijvoegen. — tun(cm<un

<77ifl\ op alle vragen maar niet antwoorden. J. —
(Knae:aAncm(Kiji\ in dien toestand komen dat men

niet verder kan. tunafnajiajiae:(i3icmanwn\ ik weet

niets meer te bedenken, ik weet er geen raad

meer op.

<»7/tfr?<77 7;7? 777 7\ kn. zva. (cv >< 077^77 «éc 777.1 \ larnpe-

standerd; en, volgens J., een pop of iets derge-

lijks, dat men ophangt of op een staak zet tot

vogelverschrikker. — i 77 77 077 1 n (wi z rm/t\ maar on-

beweeglijk als een standerd blijven zitten of staan

(Vrg. OJÏl 7~>77 77 7C7 ? OT&01 l 777,1).

ik-<ujS kn. gemetselde bak voor de w»"\\ £» tp. 2«?#.

hiin,i^\ om zich in te baden.

fi^£ bij het aanraken den kop naar beneden buigt.

'TiTiC'TpoNKN. piepjong, van een kind of jong mensch.

<77 j_^27j)\KN. groote, langwerpig vierkante bak, waar-

in eetwaren als ti as» z -n xrm i <*an tm i vervoerd worden.

fc=c.ifc\ l. ki., sie 70 7.TNN — 2. kn. een rontventer

van eetwaren en snoeperijen langs de huizen; vol-

gens G. ook marskramer; en met koopwaren rond-

gaan {vrg. i? 17^77 \). — ie:ae:aajt\ eetwaren of snoe-

perijen koopen, bij een rondventer , aa?i een wa-

roeng of op de markt; snoepen; ook zva. (ui<t&as:

imn\ — avT? 7:777 t_-c t,77 ,7? ?)7,77 \ geld voov snoeperijen

uitgeveu; er snoeperijen voor koopen. — w:ae:ja

arin\ koopgoed, op de markt gekocht goed, niet

besteld, doorgaans van slecht soort en niet solide.

— (uiaKa^<ma\ snoepduiten, zakgeld, drinkgeld.

a/?r«ÉC\ KN. vies van iets zijn, van iets een afschuw

hebben, en zva. <uiam%\ (vrg. i&(cm-). ontuni^i

i^i^Lkie?\ in het geheel niet vies zijn, wel durven,

niet schromen of huiverig zijn.

7_rsL~\\ kn.; ajnicmaec\ een beest het voeder in den

bek stoppen, ook wel een klein kind voeren (vrg.

I 77 77 131 < )] TL1 1 ? \ 177 OT)

een gat met iets stoppen. ,to ifc tjc K7? ui ei ^Jk^jV

spr. — t_77 ?T777 77 t^- ? 7^7 \ mv
.

, en fig. de schudden

van iemand stoppen, zoodat zij geheel voldaan

worden. — <un vin n ii^ ? 7,77 ~77 77 7,77 \ iets een beest

in den bek stoppen; een beest het voer in den bek

laten stoppen ; met iets een gat stoppen.

rnas:ionas:z\'Z3$.. naam van een slingergewas , waarvan

de lange , dunne, taaije stengels tot bindsel ge-

bruikt xvorden, sterker en duurzamer dan rotting.

77 1^ 1 ?7 7^ ? 77 uc ? 77 1< ? ^ proberen , een proef nemen

(vrg. 1^1^1-ufi)

kk^kn. op een plaats wel bekend, doordat men er

veel komt; ergens goed in thuis; ook het pikken of

bijten in den snavel, van vechtende gemaks. —
.i_77 077 T^s ^ door een land of woud gaan of trek-

ken; ergens rondgaan om iets te zoeken (vrg. xzi

(e.i$\). Het wordt ook verklaard door m imny}\

\ .i/n 7J777 1^ ?fnajn (ki \ een spreekwijs voor overal roud-

trekken om rond te zien of te zoeken, aai uim -77

mn i^: ? fn cm ni \ die vreemde landen bereisd heeft.

!Ln 7J777 iéc ? .177 \ mv
.
, landen bereizen of door-

en (Lii W7 ir» 7717) ; ook

o

&-

kruisen. !rs TrT ^!Lniynj\ grondgebied, onderhoorig
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land, zva. mi >iu na on ,i\ ook zva. tun <ei ? (un t&i j un

O / a- -ijaan\ scGiwjtaezaer^tuntminttnizicms zijn kameraden

ruim baan of ruim veld bezorgen, voor behulpzaam

zijn. [ja <ui un l-c ^ i_ ?? ^7 ?? *~o ? o \ £» [«3 ,z_; mi l-c <> i_ 11

(KY^l\asr}\ spr.

ri ls:a >? >l^<-nKN. een stok of iets dergelijks om mee te

stooten (vrg. tntKmmajiiqs). — tunmmrmv)<i^2^\ op

of tegen étffa met een stok of iets dergelijks stoo-

ten. — iLn r) tra z r> is: z > x.n n mv .— i_?? ri xnn mn 1 . > >

i/)«Mi\ met iets, zooals een stuk, op oftegenin

stooten.

(i&(i&:\ rn. op één rij met of naast een ander of elk-

ander; van deiizelfden rang (vrg. *i l~< ii l< .); ook

genieen, gewoon, zooals in <ui9£r~nasnae;\ gemeen

soldaat, en a^najiasnritsjtzxrmitn >>> nt.i<\ gewone

regenten van de MautjL- negara, in tegenstelling

van hun aji&aaaaznajiM>n\* 1 n 1 n i> 1 > , , 1 , 1 >,,

(hiijj\ de gemeene klerken van den Vorst, ni i/y

r, (x s of i.-< t< n'i n> <>\ op ééu rij, uaast iemand,

zitten. — l n cm i< \ van iets een rij vormen. 1 n

/ / 1 ...
mjik in o iii 111 in\ een rij prinsessen tot ge-

malinnen nemen. — tunxanas n\ in rijen vóór of

achter of aan beide zijden vau iemand gaan of ge-

schaard staan; met iemand op één rij gaan. — 1 ;

a^ma<jn\ rij, dnbbele rij van een stoet; personen

die in twee rijen een vorstelijken stoet vooruitgaan;

hellebaardier, asn &j i,n 1 - n m i\ hellebaard, helle-
I < n o -'

baardierspiek. i^a^ ni.iiuui rijen lansen met

vlaggetjes aan weerskanten van de weg.

1^- (.; > KN. regte stand; overeind, van iets dat staat;

op zich zelf staan (vrg. lii ui mj iKa&amn en in

ion); iets, zooals een tuinstok in den grond, om

iets overeind te houden; iemands stand, rang of

aanzien (vrg. is: fq\); dat waarmee een verhaal of

gedicht wordt opgezet, het eerste waarmee het aan-

vangt of aanheft; het aanzien van iets, of de

verwachting, die iets van zich geeft door het aan-

zien; ook, volgens G., de titel van een hoek. lui?:

cy o ^cy
(i£Z-v:iucki>\ den stand van Regent hebben, kls-

ni vu w hl) a\ het staat er goed meê, het laat zich

hii is: is: (of kijk) 'ly/? (Jsjrn <ts>} \ dat waarmee het

verhaal wordt ojigezet, de eerste aanvang of aan-

1 CY
hef er van. — vnvin l< ^i ri irn \ iets regt overeind^

. ï )
zetten, maken dat het regt overeind staat. — iifcat?

-n<K^\ iets dat vast gezet wordt; dat waarmee een

verhaal opgezet of aangevangen wordt; en ki. van

cun hnno!hnjj\

ljk kn. regt, in een regte lijn, bv. regt snijden of

naaijen ; fig. regt bij zijn verstand; en regt door

zee, regt voor de vuist, rondborstig; eerlijk, zon-

der streken (vrg. (unae:\ en laiLihs.). iiui^tik

«éc\ niet regt, verkeerd, oneerlijk. — xnxmis;\

regt bij iets, zooals een berg, op gaan. — wnxs:

1. zie bij Liiirw — 1 1 l: t-y regt door zee gaan,

rondborstig spreken , eerlijk , braaf en zonder stre-

ken handelen.

i] i.-< 11 1-, k N. op één rij naast elkander staan, zitten

of gaan (vrg. uz l< ). )/ 1 : >/ ik hu ij >i z\ op een rij

met een ander of iets anders. ^ l< ij te: yj .ru>-rj'-m\

twee naast elkander, >ƒ « >; K >> ili? // nz >i n 1? >^»<?n

twee aan twee achter elkander. — n.n u mi 1/ k\

op één rij nevens elkander zitten of leggen; en zva.

goed aanzien, het laat veel verwachten. iKi^nii?:

ihn\ de eigentlijke naam van iemand, in tegenstel-

. .
~\ ~y

ling van een alias. — r?7 c'm ï_-c \ als een paal of

stok regt overeind staan blijven, uitnati^n mm :\

als een stok of staak oubeweeglijk staan blijven, nh

G. — una ui

1 n 1 in 1 - 1

i

& .no )

/,(,//,ƒ ,

:

/ 1 ; (•, * u j
zva. '-'s ki

1

1 , i.ni of cun \ in 1 . in j
trappen; iemand een trap

geven (vrg. 1 1 11 in 1 of > 1 laarnn en 1 u rm 11 >»
t
).

1 o j. ) O o
.11)1 III IK l.ll Of I II I III La > »'N mV. t-C L-< Ml

c^ '' c?> '' '•

Hin\ drempel, dorpel (vrg. li i:m 1.1 1.1 /).

)

_
^ > o . O

1 . 1 . i.n
j

1 n 1 in t.-: 1. 11
j enz. , zie tx <_c wi^\

ij i , /ƒ Lv frwa> r/c 1/ 1 :
1/

l: rnji\

&aKasnji\ kn. biudsel van rotting, touw of band,

waarmee bamboezen vlechtwerk aan de stijlen of

hoepels bevestigd wordt. — gjnscmoBzasnn\ iets met

djedjët bevestigen; van iets, zooals rotting, djë-

djët maken; ook kil, ijskoud, van hei lichaam bij

betasting; en smakeloos, van een kost door gebrek

aan zout of kruiderijen (vrg. f:> ei Tj\). — (Lnxfm

Qaspy mv. — fetüzasntmjt'* wat met djedjët beves-

iets langer maken, door

tigd of te bevestigen is.

iéc 7_-y km r O. ; <un tprn l-j isiu

uitslaan, bv. van een ijzeren spil, of door uitrek-

ken; boomicol (ka-pas) uitrekken, bv. om er lampe-

katoen van te maken; ook boomwol pluizen en de pitjes

er uitplukken.— tfc iyi:o wij 1. kn. benaming van de

grootste soort van wajangpoppen. 2. K. . zie h~ti i_/ in
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ik mc m/i kn. 1. het beproefd worden van iets; voor

de proef, om eens te proberen; eens , tot proefne-

ming (vrg. oo.7ci?xm\). 2. tiKa&triajt , en heter in ik

m/j\ Ar. daddjdl, leugenaar, bedrieger; de An-

tichrist; ook fnoJiasnoaxezaruKtfnmnn genoemd, ik

itKirviapitfnaJiasicnfnajn^ pluk maar eens één! «k

i0:awnn\ eign. van een Boeta. xkxk rui«K- jt-^ zva.

noiKzri IK i rn K?uiKn of 77 ko ? im ?7 hJi ? uu w — L ??

tcmae: <njin\ iets beproeven, proberen, de proef van

iets nemen; iets ondernemen; iets, zooals schoe-

nen, passen, aanpassen. — ik ik n > a-n i \ iets dat

beproefd, ondernomen of aangepast wordt; waar-

mee of waarop iets geprobeerd wordt; eenproefstuk.

xkzK(njji\ kn. propvol, opgepropt vol, stampvol,

eivol, zooals van een plaats door de menigte van

menschen (vrg. asnasnvuii
O O o .-

(tvrrmiK izi\ tets

opproppen, ergens iets inproppen; fig. voor iemand

de kost geven.

(iKiKirujf\ kn. overvol, meer dan vol, van een plaats

of plek niet ruim genoeg om iets te bevatten; over-

stekend , te lang of te veel ; Avat er over of te veel

is van een muntstuk, waarmee iets betaald wordt

;

iets als te veel teruggeven; fig. overvol, overstelpt,

van vreugde; overvloeijende van dankbaarheid {vrg

.

asasaruin). (L77 hn (un irm tli hy is il)j\ ik verzoek bet

teveel terug. — tun(amae:a'L,iji\ iets dat vooruit is,

achterna gaan of achteropkomen, om het in te ha-

len (vrg. (KitKAorvin). fiaias^trviji, ingehaald raken,

door een achterkomende bereikt worden.

o o on o ~)
• ,

ikik .i^nkn. zva. wimnuia' — {un<cmaK(Ui/i\ iemand

of iets stil bespieden of beluisteren (vrg. ei vm
q„ a ~) o . ) Cl

thn/i^ ilvm n mi hii i en tmarvt/nnn). — ii))rmg-,iu)
t-fi Cv Ul — l c^

<nh~n\ voor iemand iets stilletjes bespieden of be-

luisteren.

(ei asn n \ KW. zva. n.7) na ni wusagri&i asnjt\

iÉT«5c©»«fc<KC\ verk. ikeiisik. Ar. j ddj oédj a wa-

mddj oêdj a, Gog en Magog; volgens de Javanen

naam van een duivel die door Nabi Ngisa in het

laatst der dagen gedood zal worden.

tiKaKcmjjsKN. waar men grond kan krijgen, te bepei-

len , met zijn voeten , als men er in gaat staan

,

met een stok of iets dergelijks ; grond krijgen, den

bodem bereiken, grond onder de voeten krijgen.

öflii^Mw^Km^ een plaats daar men grond

onder de voeten heeft, rj.zn? n ikik onn\ niet te

bepeilen , onpeilbaar, kt? 11 t_77 ? t> <l?? hi ik ik <nm \

grondeloos. — rcv vrn ik on \ «'^peilen, bepeilen;

fig. beproeven , bv. iemands trouw.

ik ik' on ,p kn. regtop, regtop staande, niet overhel-

lend, regtstandig, loodregt; standvastig, vast van

beginsels of karakter, volhardend; ook parallel,

gelijkloopend, van lijnen of rijen. (Be grondv. is

o ~) ncy n
iKcm/i\ vrg. tuntiKcmji\ nsim.cmn\ na,ia\ en ik

cv 7 o n ^ c> o
ok ). — tuna7m(tKamjj\ zva. n)n?)Kwi|\ — «_??

ccmaKcmtiarn^ iets, dat ligt of scheef staat, regt

overeind zetten.

isrzsonp kn. de plaats waar iemand zich naar toe

begeeft, als het niet is om er te blijven; waar

iemand vooreerst naar toe gaat of naar toe moet

(vrg. ojnoKamji en (uimaoa). — ajnxpmaKcmn\ zich

ergens (vooreerst) naar toe begeven ; tot iemand zich

vervoegen. — ajntcmaKcm\TT. om iets zich ergens

naar toe begeven, zva. (Ein>n\ of ojttjottw in

ry a 9 0<™

Banjoe-mas zva. vi oènmin kïiw — xv rm is >n

?) hti\ met iemand of iets zich" ergens naar toe be-

geven, om hem er te brengen of het er te bezor-

gen, niet om er zelf te blijven. — is. ei -ikm ?

\

poet. zva. tun(crnae:cfpn\ —• asaKcmaaji\ waar men

het eerst aankomt; het naastbij gelegene; dat het

eerst voor de hand ligt.

Ti ik n ik i~nf)

\

kn. korte draf (vrg. 77 ik ?rn ik? cm ?). —
.1.77 77 077 77 IK ^ff" Ook Wel 7-77 77 C777 77 IK 7V77 /7\ in eeU

korten draf loopen.

rjiK? n ik? cm/}\%.~$. draf, bv. van een paard of ander

beest, ook van een mensch (vrg. naKtnaKcmn). —
7.77 77 7J777 ? 77 ÏK ? 077 7\ dl'aVeU. X. 77 77 OT7 l 77 7_^- 1 rry,

r>hTi\ doen of laten draven, in den draf zetten.

—

(7_7 77 077 ? 77 l^ ? ctii 7 \ het draveu

.

ikok cm ar)ji\ zie bij n ik ? cm w

ik i?? \ kw. overwinning, zegepraal; overmagt; held-

haftigheid; overwinnend, zegevierend; overwinnen,

de overmagt hebben; overwinnaar; geluk, gelukkig

o . Cl < a
(vrg . ?J7 ik oaji\ ajn om rtin \ !zi<yn\ ioji <üj no \ kïj cui

Cl o . . . .o
asiiji en %Jiacn\). ikioiu w\ tk<h x.uciK'-nasTij^ ik

77 .iu in on \ ik 77 oA/i lui frt.1 77 mi 2 (Kin \ overwinnaar in

den strijd of op het slagveld. aK(nojvtoJi\^n\ zva.

. O - * - O:
.
S r

7,7) ë? (taaruKto (kji^\\ ik 77 tin (ko ^77 \ benaming van

een corps pradjoerits van den Forst te Bjokjokarta.

(ik 77 uw aziiM\ benaming van een corps pradjoerits

in de kraton te Soerakarta. Andere zamenstellingen
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zie beneden. — (LTmcmxu\ overwinnen. — xv vm

xn ooi ^rti rt xrn \ iemand doen overwinnen; overwin-

naar verklaren. — e^iiin of i&jK^un zie ui as:

nu\\ — o^ntn ;n£ boven.

as xn cm rri\ kn. naam van één van de twee omheinde

iboomen op de aloen-aloen te Soerakarta

(vrg. ri xn xn ,w Ti v bij nrixnxj)\).

K.tuwi>rt)\ eig. van den jongsten zoon van Batara

Éndra (Skr. Djaj anta, Indra's zoon, met het

deminutief of verkleinend aanhechtsel ka. PK.).

(iKOMTiqy Ar. £ A> : , zij dr at , kn. bezoek, bede-w 1
vaart, vooral naar een heilige plaats {vrg. m«R

tt^n); een bezoek gaan brengen, bv. bij een hei-

lig graf , ook wel bij een bejaard of aanzienlijk

bloedverwant , die wat veraf woont.

xezmxji Knoji(E/i\ zie bij >>/ > j . /

o . o
is 7? ? (ui

f,
\ Z2£ ls: «yu? ib/) n \

as (tin <xn ,ip \ eige?maam van Sindoe-redja (Skr. Djaja-

dr at ha).

(te: mui asitji of h.n/i;if kx. dwang, geweld (vrg. ii

<H~n-zA\ en or)n~)2ia\). — unxmaMasnn of unccm

wi(U)j>\ iemand dwingen, geweld aandoen, noodza-

ken, verpligten; verkrachten. — i i > m i > i i ,, i of

ajKcm mui (tftn\ het dwingen, enz.

xsxn iu)(nn~)2 7.>\ kn. naam van een plant en van den

wortel daarvan, die als thee afgetrokken en ge-

dronken ivordt. De bladen van de plant worden

wel ut /rCi xn tmn genoemd, omdat ze iets van de

vorm van sprinkhanen hebben. J.

IS XI) Xj)05))(hn\ Zie bij .DLlihlW

l-c ti? £> L7>\ kw. overwinnen of sterven! een krijgsge-

schrei (,^piM)j).

K.iuoi.uh eign. van een Vorst van Këdiri. rmcuü

xs xi) i77i xn \ naam van een boek met voorspellingen,

dat aan dien Vorst wordt toegeschreven.

ie: rt vu nrt <hi \ zie bij l-ciu\\

* O / • f
lk il 1 1 ? K7 o-m \ zie bij is: cuui w

is 77 uui (Ui \as)i \ zie bij xs xn w

ie: n a') xi \ zie bij xs xn w

xs 77 xn xji (rui 77 on z aon - zie bij xs xn w

xs 77 xn xsnq ,xni/j\ zie bij is in w

isrjxnx:iiM\ zie bij xs inw

xsczyi of xmxsc&ij)\ 1. kn. uurglas, uurwerk, horo-

logie {vrg. di xm 11 ixn is\ en rn<ruizin<cm\); uur. 2.

kw. een waterpot. G. {Pers. A^, djdm, glas;

ook kop, beker, kom. ae: ieioiji ojiji\ een zandlooper.

«E/n mijn horologie. xi^hzxs (Eifj\ twee uren. is

O
(K) ; (LI XJ) t

hoe laat?

77 En z 77m 1 \ om twee uur. (ki (tui <l// asn ^77 is cexji \ een

G>0

xnp door

kwartiersuur. is ei ~ji nn

uurwerk, horologie. J.

o /. c') o .0
is (eiji of (viixsei/)\ zie xshn^

een daemon bezield, met bovennatuurlijke begaafd

-

heden

Tfr^ of (vvxseiqs en impn,^yi of 7;7,7j^,e^\ zie

(Q)^eiV
iir.?.j\KN., is E) -)\kt>., n trut t >n rui 9 f\KI., inwendig

geneesmiddel (yr^. v)nsnt(£Ji\). is e j n i 71 30 z ie) xs hs

7:7, <N7 7\ in- en uitwendige geneesmiddels. — isxs

,E)\ medicineren , medicijnen gebruiken. — <i_?? 7:7?}

77 E)zia\ iemand of een beest een geneesmiddel ge-

ven of toedienen. !J777 7^ E 7 ? <>V7J _ 77 77 7.77 iets

tot inwendig geneesmiddel aanwenden.

is, : i > > ^r. o^^,., djam\ gemeenschap v«» een man

met een vrouw (vrg. is Eixmn). — ajnrcm (ei$\ ge-

meenschap hebben met een vrouw; inzonderheid

een anders vromo (vrg. un iki .Knarwn).— ajnxrmtEi^

mn\ mv. — 1 s ; i > 1 n :,i
f

een vrouw om gemeen-

schap meê te hebben, gemeene bijzit of ligt vrouw

-

mensch.

'. ,;^77\kn. uitstekend knap en bekwaam.

aK(Ef)(ur)(i5nf)\ geic. u::)i)>\ Ar. ^a^,*». , djoem-

' at of dj o «' d, kn. de dag der zamenkomst

van de gemeente in de moskeen, Vrijdag, x/nxaxn

l- e 1 1 ) j v op Vrijdag. — isE)xn,xnnnf) of ts^l

i)'xr)3on\ de gemeenschappelijke godsdienst op

Vrijdag bijwonen, den Vrijdag houden.

(-- &7 0O/1 kn. tijdvak, tijdperk, eeuw; het bestaan van

iemand of iets in de tijd, tijdelijk bestaan (Ar.

L.jL<5
> zamdn, tijd, tijdvak, tijdperk. Vrg. cunorui

,ei,i ) . is: e ) ar) xn de oude tij d. t_^- (E) a~n ^# x/n « 77 \ de

tegenwoordige tijd. rjinhn &ian~mjui\ in welke tijd.

ifc een on ^n\crnajifi\ de Engelsche tijd, de tijd van

de Engelschen. x^h ern rxi (Ei (hTjI in dezelfde tijd le-

ven met iemand, i) ix) isix^i v)rj u ^axs (ejxhi ^rnx.n

rn xs) ,xn hn \ zoo lang als dit Awen bestaat, rjviz

ihn)(in(inisE)rnxq^ iemand die daar niet thuis be-

hoort, (fa mi ni xs cei ao \ mijn eigen vaderland, het

land daar ik thuis behoor, is ei hjfn cnmn xni nx ) rxi

a - o
(H)(E)ri M-71 15)1 xn l-.il : >ƒ t77 7pL7? 77 7-T7 77 XOZ K? XD fM

ur)^nxn(Hnji\ mijn staten en die van uw Vorst zijn
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zoo gelegen, dat het wonder zou wezen indien wij

geschil kregen. ajnamanajiiznri(Knfanriaji(Enon(Hr\ ik

ben niet het bestaan er van onbekend; ik weet er

niets van. on -ói z on cvv ? n~> is; e? anti ^ iemand van wien

men niet weet waar hij thuis behoort, ajiias; (of am

ei ) 11 ajn z nn is; e i anti \ nonsens , onzin, onojmniis;

rei anti on am z ^n rei am anti (of rei om tan/i \ ) spr.

S[™ji
Q O

en verk. (enanann\ 1. KW. zva. oman anji\

— 2. as; >ea an ann\ KD. van as: rei njann\ (Vrg

KN. zva. wn tut <un (vt\ en 177*0» o

reina ).

as: eji an na \ KW

.

(fc>r<7. t? in non na \), aji»ni'ascie/i(hn cri\ uit het lucht-

ruim, bv. een stem hooren.

«^ isi an n,in \ KW. zva. aaa on reizon m izw \ lk rei an axn ojvi

Oam on arun \ spr.

K(ei\kn. paddestoel, kampernoelje; zwam, zwammig

gewas; en schimmel, is: (én om <~n (of om(uioj)/i\)

s o O .

spons, os: rei o_n ei ^i qjiji\ naam van eengroote zwam-

soort , die tot geneesmiddel gebruikt wordt, as; rei

an oji\ (paddestoelevorst of olifantpaddestoel) naam

van den berg , die volgens de Manik-maja op den

wensch van God Goeroe oy het westeinde van Java

opschoot en met den top tot in den hemel reikte,

maar die , daar zijn zwaarte het eiland deed kan-

telen , op bevel van Goeroe door de déwa's naar

het oosten versjouwd wierd. Door de onderweg af-

gevallen brokken zijn al de bergen van Java ont-

staan: het overschot, de top, is de berg Smèroe.

IS £7 0SÏ1 O
J
177 rn CK1 71? \ en 1/7? 0,1 XJ1 (FA 71 ni i ,LT? Tl E J Z <>

ui ani ai <ui \ spr. — is; <fji tui anji\ schimmelen ; be-

schimmelen; beschimmeld.

wz(èn\ of *fj
t

?-p en lenaszén zva. onxjii\ (vrg.

Cl o
rtfc\ i,n as. \). ion am asiias; tEaarvran ~m as; an n\ in staat

om zich door oplossing te vereenigen met een djin.

o X _ as, a S
ascte-p KN.; ajn au is; rep of ajn n,i nni anas; rea\ naam

van een bontgekleurde giftige slang.

a O o
as:rema\ kw. zva. iEï-it^ (vrg. as^tananvnji en as;tea

!ïfC<BTT>^ of ,kj£)T7^\kw. een glazen pot. G. (waar-

schijnlijk voor .hKpnni\); kn. een meisjesnaam.

a . o
as: (Si t> ^ \ zie as; cea nn?\\

O O O OosjEini^i as:
;

<Eininsn/i en is: ^eiasit i\ KN., os:_ei an

anaKB., smaragd (P<?r,?. ^r. zoemoe roed).

O O
os^aasiijis zie as.\e? rajax)jj\

«|fit|«9^N »« as^Qnraanji^

asjori (E-nonas: zona \ zva. in n ^eu on is: i mnji\ (volgens

Gr. zva. mi ai /ei z r) as: z an a)

.

as:reaamti\ ook wel is: ei ,khjj\ kn. algemeen, in de al-

gemeene regel, *m fifos natuurlijk, te verwachten,

wel te verwachten of niet anders te verwachten (Ar.

o,^,^., dj am' , meervoud, meervoudig. Vrg rrvj

a&?^). (Uiaj)(zaannrnxJii\ het is natuurlijk, het is

wel te verwachten, uk <ëji<nri am , o/" is: rei ai ,un \ in de

algemeene regel, naar men verwachten zou o/ zoo-

als het behoort, rjitui (E/t(nam\ zva. rei [rei ^ on am \ of

am ui oj) <£/ <? w \ as: rei ai am \ zva. amanonni\ men

(°f J e) behoorde, ai om z nr> is; reiamjj\ ongemeen.

rei am rei amjj \ buitengemeen. — om os;.71 (L7Ï !7)K

o"
ÏOIyl \ in rn run Z T) fl^-77 7^" ,E? »07y1 ^W 71 ,1/77 Z T7 707 t^ (E?

7T77 rei am/j\ — ojias; rei amji \ verk. van on ajn in^ias:

(EJiamjis

O
as: rea amji , zie is: e 7 oma

\

os:ieiamji\ KN.; reias:reiamjj\ benaming van een offer-

maal van ck.1 .777 777 ni ^ \ iw ^» morgen van den dag,

waarop een huioelijk gesloten wordt (Ar. c ±4,**- >

djoemoé\ coll, mv. van dj am\ menigte, verga-

dering; m a djmo <?', vergaderd).

is: teaam anji^ dat offermaal geven; tot dat offermaal

bij elkander komen. — aji as: rei ani an 1 \ zamenloop

van menschen; vergadering van menschen om met

elkander te beraadslagen. G-.

as: 77 ei oma KN. week en nattig, van wat week ennat-

tig geworden is door vocht, zooals suiker en Hei-

grond.

as)reaamji\ Ar. c\^^. , djimd\ KN. zva. is: rei )\\

O
as: rei min

\

KW. zva. anW^ nn am anti \

KN. naam van

as; ei om \ of beter os: rei mi kn. naam van het achtste

jaar van een windoe (van as: rein
, ^^_ , djim,

naam van een Arabische letter, en ajnam\).

«^ ej in 7X7 /, ,/ n Ar. ^.)j) ^jt
de zesde maand van het Ifohammedaansche jaar.

as; aza an rvi aj) autji\ Ar. S.J$) L c>i^[^,Si-> naam van de

vijfde maand van het Mohammedaansche jaar.

asteianrm\ eign. van een Rësi, den vader van Para-

soe-rama (Skr. Dj amadagni).

as; ren asn^\KN. talisman, amulet (Ar. (X^j-^c,
' azimat.

Vrg. Tï<fe?c^\).

as; ren ajut \ am, as; rei anti en ajn asm reaoji^i.\ zie iam rei

^^
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aK(£}OJ)n\ 1. KW. zva. <un <m (£ji(njiajin\ — 2. kn. zva.

trui (Ejiojijis 1.

aê <&i <w aruin of beter az: i&i <UKnjin\ KN. naam van het

derde jaar van een windoe {van +x&-> djim,

naam van een Arabische letter, en tm oji arviii).

l< ei ili,i\ Ar. jLo,^, djamdl, kn. schoonheid

,

sierlijkheid.

f) o o C
iK rE / i

D

\ kav. zva. mi uu kcii/j \ — ,?.?? rrn e i ili \ KW. é7i

#£? KI. voor tvhamisn i.ii r iemand slaan (wy. o

<m>»\ foV <unrvi\ II.). — lh rm ei iliki\ meervoud.

as t&i iruuM (Mjt\ kw. slager. G. (oude Kramavorm van

i.nnv of misschien hetzelfde als ;ir/mh|?).

hs;(eji~ji\ eig. zva. i ; Cr Kramavorm van kcojïn ^^

l -e »,'/.; i 11 * i>i 11 : ï ^i-i ij r i ^i

7VM £» (L71 Vlll >j ! 1 ^1 1)1 ^ il hii 1.)
j Zie DIJ 11 1 n'

tfT ri : i ^)? zie ij iO >ƒ
.' / - » ? \\

k« ,'i.nKN. doof, verdoofd, gevoelloos, pan o«i Zü£

v«w ^ lichaam, bv. door er lang op te liggen,

of door rheumatiek.

ii ns »ƒ ; i ^i? zva. ii i ; > ij • ï - /

1

tnae:t<n{&i~Jiz\ of l;ij.-i.i> kn. gebrekkig, vooral

door ouderdom (vrg. 1111.1 ); oo* sukkelen met

zijn werk of hantering, Biecht er bij varen. n i - i

ij n ^i? Eiasii\ gebrekkig van gezigt. — / K >/;-/>

hi als gebrekkig beschouwd. > > n i i o i ; ri . i . i i

ki.i\ een invalide

?-c bj .m\KN. een groote palenquin van een aanzien-

lijk persoon met een gaanderij rondom (vrg. ij i ; >

ni - ).

l< ei ui%\ zie i\ni;i —J^w

t^ritEi _j?k/ï? kn. ruig, ruig en dik behaard of ge-

vederd, ruig met vezels, wortels, enz.; vezelwor-

tels, draadwortels (vrg. ?ö o l;> ia xii/j).

ik ei ^aarnn- kn. zich uitbreiden, zich uitrekken. G.

KCfSj -JKH7H9I ~A»fnjt\ huppelen, zooals een kind,

van pret ; oo Je van een paard (vrg. invriii i.ii cm
a a .

uiiji en kii x.1] kii QJi?\).

t-r ij ei _? ij-ii? hii } kn..; -Lii vinrj ei ^irjm? kit i\ flink

en breed staan, vooral van een kapsel en van de

plooijen van een staatsiekleed.

C
kleinèt ei -m asii/j \KN. heel klein, tu is ei _j km/i\ een klei

stukje, rj ixiïij ei? hu ei -jtasnn\ zie bij 11 ui isn
j

O o
^

O o i.— ten nn ei i-^i asn/j\ zva. tunvnii ei ^i isn i\ regt

overeind staan , van de staart van een beest (vrg.

-Lii t~mmrn\); en een keel opzetten, hard schreeu-

wen, van een kind. J.

C a„ C a„ O Qv o f)
is e i _ ? ni \ t_77 vin Ei-^i-~n\ ,r?7 ,7^777 ei ^mi tri 1 nm rnn

<?> g^ <?-
a. O O Q- O a«

(Ei^i^n xn,hmKi/i^ tutcm(E/i-uin^\ en Kïï.mn
imjj\K., zie (man^\\

i^ei ^lasnp kn. greepje met de toppen van de duim

en twee voorste vingers , als een hoeveelheid , bv.

o o , . Ci o o
rnni? ls- ei -^1 ,xsiin\ (vrg. ie:(aji~jiasnji). kii^ei^i

O o Q ,

,isii/jKiijh-ii?rji^:i\ spr. — rn.inn ^ï^iasn/i met

de toppen van de duim en twee voorste vingers

grijpen.

is:ci^i liii\ kn. ijzeren tangetje om goud- of zilver-

draad te trekken j en greepje met de vingertoppen

,

als een hoeveelheid , bv. iji nez<&i -jiasnji (vrg. i.-yi)

o o .

tisii r u^Ei^itnj en iiitihiii). — iuini;i~j

nii\ met de vingertoppen grijpen; en met een ijze-

ren tangetje grijpen of vasthouden.

is: ij .' 1 ^1 > ij kn'. horzel. G. (vrg. 11 1 1 isn 7.7/7).

1 ; : 1 - 1 n ij- kn. het gewigt van een halve Spaansche

mat bij het wegen van goud of zilver, i 1 »< / 1 -

1

nii\ een halve Spaansche mat; ook voor een gul-

den zilver (vrg. tJ*m\ en asn m\).

1 . 1 > ili 1 en 1 . n 1 ~ 1 ' >i 1 il 1 kn. de duim vanV 'LIJ

de hand; en zoo ook meer bepaald ucvit&i-jii nj 11

Q O ) * C\ . Q Q
ui, 1 : Ij : I , ? > II 1 1 ef L-; 7j El ~U 7U M,l) I 1 n 11

) met77^fl\ de groote teen. — tuniclm'qsa^jitnaa

den duim een veeg of lik nemen, ri^m <rj ,n_i % rj 1 11

Co t >

J /) I III 1111 I.II , II > I 11 Ir, II ; I I ' 1

o
1 . : 1 1 n I '!

J
of Ir' : I .. / 1LI 1.11 1 KN. : 7.7? TT777 .' 1 ^ 1 lï 1

inj of i n 7777 n ^i iii/ 1 ii ?v ondersteboven rollen of

buitelen (vrg. .-ihiihj en Cn rit ). Hiojnumèin c^
o . 1 o
natrnjfy over het hoofd buitelen — i.n ir ei -. / m
inj- ondersteboven gebuiteld; kopjeover spelen,

duikelen, buitelen (vrg. ta- i.ii na vu 7.7.7). — ik £7^7

i't 1 1,11 *n/i\ liggen te woelen, zich om en omweute-

len, van iemand die ligt te slapen; fig. van iemand

die zich in groote ongelegenheid bevindt.

7JC El —1 1X1 111 7 Zie IS. El ^1 1 LI Kil
1 "11 yr
h<ei^ï- kn. luid ereschrei met schelle stem, van een

kind. l<; ei ^ï is; ei -.1 en Liixfm ei ^ï luidkeels met

een schelle stem schreijen of huilen.

rjis?Ei^i\ kn. ; i.ii ij nn? ei Si \ omwippen door het

evenwigt te verliezen, bv. van een tafel of stoel;

overwippen of achteroverwippen , van een kar; naar

de ééne zijde overslaan, van een balans of weeg-



L< El hl 1\El hl ?\
CO ~' 763

schalen. — \jnmxnmten^nacifn»nn\ iets doen om-

wippen, het evenwigt doen verliezen.

ttc si J/\ k.x.; it/ni m f?.V op een afstand gaan staan

om het oog te houden {vrg. aynarnitni\). — vn vin

eiJi l7 op iemand of een leest op een afstand

ter te halen {vrg. vci pi yj hi i en iiKjiimmuii).

2. KI. van ï^eiivtiiw

(Eji(mn\ kn. stokoud; volgens G. een bejaard per

soon {vrg. ooi wti\).

co
kn. ; hnv^Ei\ voor een ander te zien zijn; pu-

het oog gaan houden, om toe te zien, waar hij
j

bliek worden {vrg. n x~inih\); bv. ij

of het heen gaat of blijft.

vil t ni hn h
9

v< &i ;')
> kx. dof, van een geluid; niet goed of duide-

lijk h ooren of verstaan kunnen {vrg. ui ei ^i );

en een onderlegsel {van garen of een lapje) ouder

jle këmirinoten , als men die op elkander set om-

geslagen te tvorden.

rr/vKin ei Ju kx. 1. het knobbelachtige been tusschen

de ooren van een paard. 2. jonge djatibladen. —
met jonge djatibladen wrijven

om rood te kleureu.

boom: ri kn., k,!
i i;.r>KD., naam van een

cq co -«

de vrucht daarvan , waarvan verschillende soorten,

zooals de v< -i yin m 11
j

v< ^i viy.nivj] vx ei
o o

y
Q

Li asn » tft <• i rui ei tsn j ik g i n vn iaïïnasnji {Zie ook

hiin ei ~ji i un i (in l-j hi \ y isi -. n in ? /!_/ i vi n yi i

hiirvii en in iC;\\ Skr. dj amboe). — v^^eii

hij)\ naam van eeyi boom, die op den djamboeboom

gelijkt , en waarvan het hout alleen tot brandhout

dient; ook zva. w:np unfl

wz<n(Efi\ N., ii vu j vn hi ) K., pinaugnoot, betelnoot,

arek. inrivinjEi pinangboom. 111 rhv-xn ei \

naam van een pisangsoort. vn vi v< ?/ ei n jo? ei 1

{of n vu^ vu n }j cii) v 1 m ;<-j.;\K. , als een in twee

helften gesnedene betelnoot {zóo gelijk), 1 i ki hu

11 ei i.j 11 ^ een verwante gelijk de pinang aan de

sirih verwant is. vi vi vn> e)\ behoort tot de medi-l/^l co

cinale kruiden.

i< ei ? kn. eenerlei, van eenerlei kleur of soort, ge-

lijkvormig, gelijksoortig, eensluidend, gelijk van

gehalte; eentoonig, zonder genoegzame variatie of

verscheidenheid, zoodat het vervelend wordt of de

keus moeijelijk maakt {vrg. vi 10 11 vi ). v< ei - u\

<&t%furiojfnasn\ steeds eenerlei verhalen, is: ei % asn

rvp drie eenerleië.

l< ei hip. 1. kn. badplaats, plaats om zich te baden,

zooals aan de kant van een rivier of een gebouw-

tje bij het huis {vrg. .vixo 1 1^1 mi) ; ook afgang

aan den oever van een rivier, waar men bij neer-

gaat naar een veer , om zich ie baden of om wa-

hiii^^iw — v^,Ei^nhi
/i\ zva. V^Einihl1\ J.

co co *-J* co —

'

D /" '")

«éC(öï\ kn., v<; Ehv^\ kd., uitgestrekt, ruim, breed,

zooals een kamer, huis , tuin, plein, borst ofvoor-

hoofd ; uitgestrektheid, ruimte {vrg. 11 vu? ei \ ^7

,ei—i\ en w^nj. sa.ivi ei ei\ de wilde wereld, het

O/ ^
heelal, is; ei r> li 1 rui asn hi ?\ ruim van uitzigt. n tvn 1

niv<:Ei\ het niet ruim hebbeu, in het huishouden.
ca '

— vn vïn ei 11 r> hu \ x?j vïn ei .vu hu hi i\ iets ruim
c^co I (=^CO *K -J<

of ruimer maken verruimen, ei 777 v?r yi ei hi x.n

Sa
' ^^

hn vn -77 vj m 7 > ik bid dat hem verruimd mag wor-

den zijn graf; een bede voor een overledene, zoo-

als: zacht ruste zijn assche ! — v^Einihi^ een

groot aarden bekken, vjaarin men gew. een kind

baadt; ook volgens J. v^: Ei^ihi/i en v^ Ei^n/M/i\
co <—' co <~J*

zva. is:£ivihin\
co c-y'

-\(~y ., . OO^ O CY a
v< ei kn. vuil, morsig {vrg. ?o.e?n). — x.nirm ei 11 \

C^
-> nCY a

^ co O
of vn vïn v<ei~ii, bemorsen, bevuilen. — mntcm
J &> co <?>

un\ iets verontreinigen.
co

nvx_Eihii] en 77 L^ Ei-n hu ^ ei hii^ zva. !*]"t~>£i i
hl
ll

ni El )77 WT1 El lhll/7^4'/^/ 11 71 ri VK El )hH
^i 1™jV

o
V^ 11 El 11 "77 Vn hl

.wiin^i ei ihii p ook vmi 11 ii_i\ padi met haar-

tjes, in onderscheiding van (vimriiiizaimivhp

,
kn. schuilhoekje of verstoppertje

spelen. J. {vrg. 11 ivi hn hi 1).

k(têi kn. het gras, dat tusschen steenen of op een

begane weg uitschiet. G. — 3_nxïn(fi\ vuil, van

een plaats, door droog vuil, zooals bladen, spaan-

ders, stroo , enz.; en, door gebrek aan onderhoud,

met gras en onkruid begroeid, zooals een tuin of

plein {vrg. ^narnaxin en nrt ^iKnji).

77 7_<7v tV kn.; (Lminccmtn(rêi\ iets, zooals een doek

of kleed, met de handen uitbreiden, uitspannen,

en uitgespreid neerleggen, of zva. vn rj vin <n ^h w

ux.Ei i.ni. kn .; vnvan ei hn.j\ iemand met de volle
co <-H <^co —'

hand in het haar grijpen of bij het haar pakken

of vasthouden; en fig. van het geld van een

ander voor zich gebruik maken {vrg. .vnvïnrm

asnji en v~i 101 rv)/i\). v^ eikh hi ei kh p weder-

keerig elkander bij het haar pakken. — i^r ei vn
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iktji\ elkander bij het haar pakken of trekken.

o
(ik (za ihcnn \ KW. zva. rvj ie i hm w

<i<K t&i <HTyi\ kn. nattig en drassig, van den grond {vrg.

o o
i E) .;

CO
aj)'i (èi trhi /} en it/n&iaji/i). — iëï<&{tnnoan of ik ik êi

Ca Ut en ^f' Cr» "» -' yco '>, co

n-njj\ nattige, drassige plek of plaats.

ikmktiji of ik» ei .hiii\ kn. een soort van sikkel of

zeis. G.

O -
ik (Ei a5iin\ K. q/ KD. ##» iK^*i(Hnjt\ tK<rto\ k ti > £»

co

ik (Bi asn/i\ KD., 2ï£ ik/èiw
Co ^'

O
Hp^crrys

O s
l< £? isw /o,; JïfZ. zva.

Co «H, Ut

^ao^KN. het haar aan de schaamdeelen, de haar-
co, Ut

tjes (worteltjes) aan uijen of knoflook, soms ook

iwel het haar aan de maïs {vrg. n » i n/j)

O . ... O o
i« e/j i)in/)\ zie bij aK<&mj)asn\\

ca Ut J ca

(ik rei tl» tei >\ eign. van de oudste vrouw van Kresna,

dochter van Bagawan Kap i - Dj e m h a to a n
( Skr.

Djdmbawdn, een fabelachtige beer, de schoon-

vader van Kresna).

ik i ihmkn. naam van een grooten riviervisch.

ik cei f^ij)^ k.n . kuif, kuifje, zooals van een kip ofeend;

kuif of vlok haar op het voorhoofd van een overi

gens kaal hoofd, zooals wel bij oude lieden {vrg.

dK f ) n
1
1 i.iirin en n in? ; i i.n i): ook volgens

G. een vederhos. aJiaK &nru/i\ oude, de oude. l»

i n i-n : i nnn\ een kip met een kuif.

nK^.irv)/j\ kn. staande kwast, zooals op een muts;

kwastje, zooals de punt van een karwats {vrg. i.

i ii 1 1 en < s i n\).

i
. ; i mi kn. met een schok opgestuwd of opgestoo-

ten; fig. opgeschrikt, met een schok opgevlogen

{vrg. (tij i 1 ?i>y). *-, i ! i i ii ; ƒ
telkens door de

golven opgesmeten worden, van een schip op zee;

telkens een schok krijgen , in een rijtuig over zwa-

re steenen. — tunzm /&ianan> met een schok op-
&hG\ Ut *

springen ; opspringen of opvliegen van schrik {vrg.

tmmtcmim/fs). uiniicm/.ii^if.oijr telkens

met een wip opspringen.

KK (Eift ii urn z\ of ?7 ^n ? e 1 1 ii vu i kn maar halfvol

,

halfleeg, van een kokosnoot of kemirinoot ; fig.

maar half zijn geestvermogens hebben, half simpel

{vrg .
|

un rj x,n z ihiji en rj kt? rro \ )

.

rj uk z (zin cnxmz\ zie ok (eij\ on nrti

z

w

^fOJl^V of fqoKzisnjio^\ Ar. &U&- , djoemla,

kn. de som, somma, het geheele bedrag {vrg. cm

rh x )- rfiummaK^ tcn^\ zva. rj ?n> -r,^ ,-, „qj,

cmn , wat het totaal betreft,

rj \KZEin vrti ^\ zie zk (Eij> vm % \\

^^ l
pL\

h
2l/}^

KN ' '
Mnr:ni(Enji nmonin> dik en rond

van buik, zooals de buik een theeketel; ook

van een dikke ronde buik van een mensch {vrg.

Cl O - v
(Kn e i -j. i urt!) en ik Eiji x:ri \ )

.

ik : lp] vi>? kn p kn. klomp, klonter; en naam van

een oliemaat met een dikken buik, gew. van dik

leer {vrg. i^ ?i jviii.ii j) ; ook een dergelijke maat

voor zout, gew. van hout. 'n~h?.iK ei 1111:11 z(Kn/j\

twee maten olie. — ojnxmis/inviicrntiunji tot een

klomp ineenloopen , zooals van de was bij het ba-

tikken ; tot één ronde klomp zamenkleven, gew.

van ttvee tangkepans Javaansche suiker.

1 M/trn mi\ kn. zijn hoogte bereikt bebben, zoodat

het niet verder komt, bv. van iemands kunde of

rijkdom , zoodat hij het niet verder brengen kan

{vrg. 1 in ynn)- > ' ' - "'
j
'j'» rnn> zijn heele

leven lang.

1. '/',/' kn. naam van een v'.sch met een dikken

buik; dikbuik, bijnaam van een Vorst Marmadi

in het hoek Ménak, xciens geschiedenis door rond-

gaande zangers onder het slaan op een tamboerijn

bezongen wordt {vrg. 1^ ; 1
,7

r.r> 1 n f
{

> in ; 1 1

c^ -'

1 /) rond en dik, van iemands buik; en de ge-

schiedenis van Djëmbloeng bezingen.

ttK E-iiii iji' kn. ingezakt, zoodat er een gat of ope-

ning in is, van den grond, een overmetseld riool,

enz.; een open, niet aangevuld, gat; niet ten volle

opbrengen of praesteren, wat het op te brengen of

te praesteren heeft, van een land; ontvolkt of niet

genoegzaam bezet met volk, van een land, om het

te betverken {vrg. <un Einriifhz\ <ri nm z rj nli z- en

ntnjit<naJit ) — ui 1 m n iri iriiz , ingezakt zijn;

een open gat hebben; niet genoegzaam met volk

bezet zijn, van een land; open staan, niet aange-

zuiverd zijn, van pacht; de wacht open, onbezet,

ledig, laten staan. — iKfEyinr^ vmz marine open gat

of kuil; onbevolkte plaats; het onaangezuiverde

van pacht; van onderen opgegraven, het onderste

gedeelte {dat goed is om te eten), van obij en ke-

tela {vrg. x.i afn (ki ^amiji) .

ok E-ijj i-rh \ kn. een waterpoel, diepe plas. J. {vrg. ik

(F)
vri
O,üf#)-
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een xnj, ixj ki i \ -- l<^?

iuw l-^t i--^- «a lt ffo n i een omtrek

«£c<£/i j en kn., w:cenann ki. , sekreetput, sekreet; oo£
J

zinkput (wr^. <*&L&*A *^? N ) i

ri as z (Bi /} vii \ 1. 2t>£. i«r £?,? ir/V J. — 2. KN. Ztf#. !

isni (eaonn\

ai is i ei/i ai ach i \ KN. ; (lii r> 'cm i (Si a il tan i \ met open

mond blijven staren, bv. naar een behoorlijk voor-
\

werp {vrij. n £? Knomz\).

méi\ ongebr.; tëciêiaziosi/t^KK. wijde kuip, tobbe of

pot, zooals een blauwkuip, badkuip of groote

bloempot.

ikw/Ó\M.: «jnazm<n(èi\ iets, zooals een ooglid, den
\

'co GS ' CD *

mond, een vestjes zak, met den duim een weinig

opentrekken of openhouden.

k-£)\KN. naar/i van een plaats digt bij Klaten, waar

bijzonder veel schildpadden zich ophouden; en een

benaming of bijnaam van een asiirLiKi q\

aw|\ omtrek;

maken. G. (misschien wel als een boeloes kruipen),
j

téc<Bï\KN. een diadeem, gouden, of ook wel zilveren.

plaat tot sieraad op het voorhoofd, zooals van een

bruid, een danseres aan het hof en vele Wajang-

poppen , bv. Gatotkatjd , Somba en Bala-déica, ;

ook de gele puntig uitloopende plekken vóór op

den kop van een ii.uini tu?\ (zie bij xmii\). is is:

tèi zva. a^c/sn of een djamang in den ruimsten

zin van het woord,. <unae:(èi\ en (lh is is dn \ of i5i

mcmza&dn (of is: is dh\) met een djamang.

b&: (Ei xn ^ \ zie as. ei l >? asnji \

as:cmjj\ grondvorm van (unaecamji en isiscniK ook,

volgens G. , verkorting van <unnecamji\ — ajta^amji\

zie bij amae?arrtn\

r»«éc*<m^KN. de plaats waar iets, dat loopt , op uit-

komt, ook van een weg en van een vogel, ook vol-

gens G. onmiddellijk, oogenbiikkelijk. — lii i] ïsinz

•
j, O o . , 7

.m^\ zie boven. — uirjis:zcm\ ergens iets opgie-

ten, overheengieten of bij gieten; iemand het tekort-

komende bijschieten of voorschieten (vrg. <un<nojii

Krui en xnaixiZKii\). — kii ri is 2 cm xii\ iets bij-

gegoten krijgen ; een bijgeschoten voorschot schul-

dig zijn. — üi 7i is 2 maiKii\ iets ergens opgieten,

overheengieten of bijgieten. — (nae:zcmann\ zie

ri xs z cm xi p — 11 is zoi cm z~m xin\ wat op te gie-

ten is; waar op te gieten is , zooals koffidik, dat

aan de dienstboden gelaten wordt ; het bijgegotene;

het bijgeschotene; ook aftrap, afstap, aan een ri-

vier of gracht (vrg. 11 is i m ki i iciKiKtKin en

IS El Kil).

xsmi\ n., is: cm k. , %Ji<njnum9Jijt\ ki., bestemd, be-

stemd zijn, in gereedheid gehouden worden, ge-

reed staan of liggen, met het oog op iets, tot de

een of andere bestemming ; zorgen voor iets, dat

het in gereedheid is ; zorgen voor iemand, zooals

voor een ouden vader; een wakend oog houden, de

wacht houden; op iets, zooals bevelen, wachten

(Skr. dj dg re, waken, wakker of waakzaam zijn,

naar Prakrëtsche uitspraak als djdga. Vrg. is

O V
cm\ asri 77 ) h.iiji en ma e i kii ^t\). ii ui ? is cm i een

wachter of waker, nh is: cm \ de wachter of wach-

ters, de wacht, is cm (of is m) ^JJSI^ wa t voor

den nood bestemd is en in gereedheid gehouden

wordt; voorzorg voor den nood; ook volgens G.

voorzigtig, op zijn hoede zijn. is cm ri kii i ri kii zm
kijj als boodschapper te dienst staan of dienen.

cy
is cm kii va\ benaming van beambten bij een re-

gent , die als gandeks dienst doen. is cm l? ti \ en

is inuijiis\ namen van tvjee corpsen pradjoerits

van den Vorst te Soerakarta, die als hofwacht

dienen. n& om t&iojiq\ naam van een goed teeken in

het haar van paarden, is cm ni aa \ naam van een

visch. ii kh zam is^m \ spr. — is is .m \ is: is cm \

het een en ander in gereedheid brengen, voor het

een en ander zorgen; zich gereed houden. — (lti

Tsnicmxi\ <un (cm ri cm <hQ\ voor iemand of iets zich

gereed houden of beschikbaar stellen; op iemand of

iets een waakzaam oog houden ; iemand opwachten

(aufwarten), te dienst staan, tot zijn dienst gereed

staan; voor iets zorgen; iets bewaken, er op pas-

sen, zorgen dat er geen schade aan komt. — x.11

xncii cm kii _?7 ?i kii \ <un xnn r> cm k>i _?j kii kijj \ iels m
gereedheid houden of beschikbaar stellen voor iets;

iemand ergens op de wacht zetten; voor iets de

toebereidselen maken; voor iemand of iets iets be-

stemmen ; op iets zich gereed of voorbereid houden,

er op rekenen. — is: ei cm \ is ei cm \ waakzaam;

op de wacht, bereid of gereed staan. — ajixmar)\

(UKcmcm^ bewaking; voorzorg. — is cm xiji\ is

ii cm ki n\ en gew. l? is cm (h in of cui is rn cm anji

\

wachthuis.

as: cm\ 1. K., zie asemw — 2. kw. waar, opregt. G.

as ii m i \ n. , ki (O v K. , haan. is 11 771 1 kii
~) a a ,urmT kapoen.
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(un vin 7i on z a_ii \ mm aj)>ji
]

am\ een liaan bij eenha-

negevecht naar de kunst behandelen en verzorgen;

fig.
iemand bij een zaak' ondersteunen, helpen en

aanmoedigen. — as; 71 cm lajn <uin\ kn. , oo
(óf

xn ann\

kd., een nog niet volwassen haan; ook naam van

een grassoort.

y<rm kw. 1. aanzien, aanstaren. G. —
o a a

ti ajn\ rn a?) rn <u) \ m.l^\ xnaiis; o-nn\ uti

2. zx

on s en >ui

wasems één tegen één, man tegen man.

ason%\ KN. een term bij Tiet béngkatspel als de boon

juist een voet of nog nader bij het doel komt. —
O , O

asi&) cm

^

\ zva. un asn asn om aan bv. as. (&i onj^i (ki

ti is;zcmarin\KN. vloer, de ongeplaveide vloer van een

gering Javaansch huis, in onderscheiding van de

iijnoi !Ei (hnjj\ en, in een groot huis, de lagere vloer

vóór en aan beide zijden van de hoogere is(si^\

{waarsch. eig. ti as; i cm op n\ afstap, neêrstap).

as\cm\ kw. 1. zva. as;cm\ en oo kiun^i {Skr. dj d-

gara, wakend, bewakend; bewaking. Vrg. is; m s\).

— t.

cy
(i^cnn\ Holl. jager; kn. benaming van de infante-

risten van Prins Mangkoe-negara, en van een corps

pradjoerits van den Rijksbestierder.

as;oo7\ kn. de achterzijde van de gebalde vuist (vrg.

xnia^i). — .vnvincm\ iemand, of op of tegen iets,

a^cni as; ujooo , elkander met vuisten slaan. — (lv

X Q
von cni no \

as:
—

— as iwi ooi \ zie boven.

cm\KN. klanknabootsend woord voor het geluid van

een gebulder; en zva. aoicrnw — xnasin ooi\ zva.

azmorriv — ajn mm ooi no m ,un \ doen bulderen; en

zva. icm on no Ti un w — asèioii^ bulderen, zooals

de donder, een kanon, de golven van een bran-

ding, een instortende berg. (unajt cm <&iicro> spr. —
ajiasnas(L7ion\ algemeen gebulder of geplomp.

ason\ kn. lustig rennen of ronddartelen, zva. mi
S Tonw J

.

ason\ kn. afbrokken en neervallen, zooals de kant

van een hoogte of heuvel; fig. in duigen vallen

,

afspringen, niet tot stand komen; gebroken worden,

van een spel, zoodat het niet uitgespeeld wordt.

— mi a^n on no ti un \ iets doen afbrokken of af-

stooten; doen afspringen, verijdelen; een spel breken.

O
as^arhs kn. in Bc:gelen en JBanjoe-mas zva. ajiaiom

tnomiunn en ei ^ cm z no om(unn\ — m i is; am ooi \

algemeene onbeweeglijke stilstand.

is iorn ooi n en ti as 7i{on on n kn. het stout voorkomen

van een man, wanneer men daar met verwijting

van spreekt ; en de bloem van de .wiomiseï vol-

gens sommigen ook naam van de koffiebloem. —
ajti xrm mrnamn en a_nri vm ri ion ooi n^ zich stout of

brutaal voordoen, gaan staan of zitten; brutaal

vooraan gaan zitten.

K((rn'(m^\KN. overeindstaand, van lange stekels {vrg.

Cs; crnmyt). — tun tem icrnarnj>\ overeind staan, van

lange stekel?.

cun zrm on cmn \ alsas on onn \ zva. is on cm n\ G.

verstomd stil staan of zitten.

O o O o "O
is; rncmji en tun mn

,

;fm cmjj\ zva. is; on onn en mi

xrmooiooin\ van kleinere stekels, zooals de bor-

stels van een schuijer en stekelig haar ; ook vol-

gens J. zeer vermagerd, uitgemergeld.

as on onn\Ki$. brekende of bij brokken instorten, in-
^7;

vallen, inzakken, omstorten, zooals van een berg,

een put, of een ouden muur {vrg. niarn^\). — a/n

rnn\ononn\ iets, zooals een muur, afbreken. —
ajn mn \on on \ mv.j iets, zooals een huis, afbre-

<yi l ĉ

ken of omverhalen; op iemand of iets neerstorten;

i.nisjoiiniui/p afgebroken worden, cun as; cm on

»ofl\ door iets dat instort overstelpt raken. — ajn

vm [on on Ti hoi ^ iets doen instorten, maken dat iets

instort, omstort, enz. — ^{^ on
r\

ct

PJ\^
afgevallen

brok; puin van hetgeen ingestort of afgebroken is;

puinhoop.

Ti is; Ti on onn en <lw ti vm no ooi onn \ zie iKiooionn\

is; : ooi \K'S. te kort van een kleed of broek , zoodat er

teveel van de beenen te zien komt {vrg. <wfmn.\).

nzzcmaaji of as; on nsnn\ kn. wereld, de wereld, de

aarde {Skr. dj a gat, ook djagad. Vrg. aznajim\

^jji,).OjTi rvi zin en

apasn rui\ de drie werelden, de de aarde en

O
de onderwereld {Skr. dj ag attraj a). as;cmax)

<üiasn\ de zeven werelden, is; cm on op \ de Wereld-

bestierder, een naam van Batara Goeroe {Skr.

Dj ag anndtha, een naam van Wisnoe) . as; cm

<isnmar>\ en as; on axi ~~i asiïun j \ bijnamen van Batara

Goeroe, cutaez on ojoj - heel {of al) de wereld, ook in den

zin van het Fr. tout Ie monde, of maJizaJiae: m



o
ttts; on cm z iiojj \

axiji \ \(utn!h<iKam n (in \ overal veilig , van een land.

ni (ui <kii cm rnan\ spr.

(^narm(Lcin\ zie as; on mi z asnji \

fnasrzaimi(ici/i\ kn. , un urn _t*\ KI., het dansen, het

tandakken ; ook wel zva. asn ai aui on an imm (vrg.

<ri'-hzaictri\ en aJiOJif ). asnarh ai is: z ai cm axiji\ een

(kunstig) danser of danseres. mi ^i ai ils-z ai cm axin\

dansmeester. — on as; z nn mi axin of unaixrmzaicm

(Lcin\ d7ii(nn^A\ of un (en om _i*\ dansen, tandakken.

— ajrxn xnn z <rj mi (ia \ un een un ^a(hi\ dij iets ofvoor

iemand dansen. — ai is; zon mi axiarin of as; ai as; z
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O
iuin Of uin un arn ^a on n\(ti cm (ia (Kin \ en un urn _b* (uij

dans; een dans (soort van dans); danspartij; zamen

dansen; dansen voor of uit pleizier. ti.ti run ^n,(uin\

een dans van eigen danseressen of jonges aan het

hof van een prins (anders <-rïmi uniuin).

*Kmi(isn/i\ zie is; mi onini^N
ÏÏ/T

as; ai cm z as^yi\ KN
.

; uaucni miz asnn of unasmai cmzaxaj\

geen voet verzetten, geen hand uitsteken, als men

geroepen wordt of op een bevel (vrg. ai i&it<ncmz

thfnn en tvinarm ujyj); te lui zijn om te eten, op te

staan of iets te doen.

(inji en un ai vm z ai mi axiji \

onas;onmiZ(Kfiji\N. een plat woord voor uikkvw

as;cmauin\ kn. slager, slagter, vleeschhouwer; slager

zijn, als slager de kost verdienen (een ledrijf dat

vroeger in minachting was (vrg. (iqnruiasnjj). — un

umcmauin\ een beest slagten en uitverkoopen (vrg.

{(Ejimi asnn en mn ui on aui q\) ; volgens J. ook zva.

un ai asnn mi auyi\ — oji as; mi hui ann\ slagerswoning,

slagerij, slagterij ; slagerswijk; naam van e^n plaats

een goed half uur noordoostelijk van SoeraJcarta.

i^mj(iijiji\ kn. een stut met een kruk bovenaan, om

tot steun ergens onder te zetten. on (ói z as; mi auin\

of enkel as;mjauin\ een lastdrager, die zulk een

kruk bij zich draagt, om bij het dragen van een

last met zijn tweeën den draagstok te kunnen stut-

ten bij het wisselen van de schouders (vrg. (kioui\

iunaui\ en tcnaks).

O o Do . o a
as; cm tuin \ KN

.

; unmnmi(tuin\ zva. (un mimiauin\ erg

en aanhoudend met schel geluid hoesten ; erg en

aanhoudend met schel geluid, van een hoest (ajiasii

Hllj).

W 1. KW . zva. i-o Ti wVï — 2. kn. een kort

breekijzer of pootijzer; een dergelijk werktuig van

hout; een dievespaak om onder den wand van een

huis door te graven (vrg. (hJi urn auin en ur>(&i^i cmn).

un (cm mi auyj\ met een djoegil werken, breken,

o oopbrekeu, graven, enz. — un x:m cm aui\

o
Ae.mici\imj^\ een jongesspel, waarbij een puntig

hout met kracht in den grond geworpen wordt

,

dat het staan blijft, en dan een ander het met

zijn hout op dezelfde vnjze tracht omver te wer-

pen. J.

as:miiruj^\ 1. kw. zva. mi ai aji\ en riunzuma^in\ —
2. KN. onwetend, onkundig (Ar. dj'oehl, of dj o e-

hoel, coll. mv. van djdhil). viajizas;miauiji\ een

onwetende (un ignorant). as.miauici^\ eign. van

een persoon in de mythische geschiedenis van Java.

jLi(Lii(^jmi,Tui(i^\ naam van een werk van dien

persoon, dat wetten behelst.

nn ie; cm auj] \ kn. ; un on trm mi (tuin \ iemand den voet

ligten, door hem bij een van zijn beenen te grij-

pen en zoo te doen vallen; een buffel de pooten

met een touw onder het lijf wegtrekken, om hem

te slagten (vrg. un asin mi auyi en a/n ai urn cm \).

tj hst z on mi z\ kn . naam van een bijzonder fatsoen van

dak van een Javaansch huis.

]\)
a
2yi'

KN - klanknaboolsend woord voor het ge-

luid van een stoot tegen iets aan (vrg. oKiuiiuiin).

— un asm crn
t
mi[)\ tegen iets aanstooten. — innas:

O

yrui,

anmi/i zva. tuiiuiifisi m/i).

^^omarv^N kn.; un ,tm on cm z min \ op een plek als

geplakt blijven zitten of staan. J.

rèc on cm z\ kn.; uiiccmoncmz\ iemand door een stoot

in den oksel van de knie doen struikelen en vallen;

fig. iemand zoeken te vangen, zva. unuinHtmizw

O O— t^iicmz(ci(Hin\ zva. (ie;ricmzui(Kin\

as: on cm z\ kn. hinken, op één been springen (vrg. (ui

dsc mi(wimin\~KN.; unrrn cm uu min\ er keurig net uit-

zien, van iemands kleêren.

m mi (ui cmji\ kn. ; un a~rn cm &<n cmji\ geen vin verroe-

ren en zoo stom blijven als een visch , als iemand

iets gevraagd of gezegd wordt (vrg. un urn xrncm/j)

.

(is:micmji\ zie a^oii cmji\

O
vs~<rimimiji\~BJ$. benaming , naar het schijnt, van een

boozen geest , die de zuigelingen plaagt. J. — un

rn ti mi cmn\ zich in postuur zetten, regtop met deO
cin<
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horst vooruit en de armen bij het lijf neer , zooals

een soldaat in het gelid of vóór zijn overste; ook

keffen, van een hondje (vrg. xec. mnrnji).

iscm cmiji en xm ,r?n cm cmn\ zva. oji cm cmji en xxn

cm aD/)\ ook wel^cn^cmjj kot oiyj\KN. geblaf, gebas; blaf-

fen, bassen: van een hond. — ö/niTmcmcm/i, te

gen iemand blaffen {vrg. xjnxmoncmcmji). — clu

xir)-r>icm\ mv. — cli o?? crn cmn \ het blaffen tegen

iemand.

O „ O O
xs n cm z oo 011 z ckijjMSC . ; xmxrm rj cm zon cmz 3^ijj\ zva. cei

oncmzoncmz xrnn\ een plat woord voor rijt cni ?

w

ascm\ kn. een gracht om iets, zooals een huis, tot

beveiliging {vrg. ui 021 cm n) ; een schuinsche stnt te-

gen iets om het te steunen ; beer tegen een muur

,

bv. van een huis; (vrg. cicji cm trn.i) • stander met

drie pooten; heistander van drie palen; (ook vol-

gens J. zva. isctii rxyj.), en al de vier pooten strak

naar voren strekken, van een paard, dat niet

vooruit wil. ri om z arm as cm ' een ladder met een

derde poot tot schuinsche stut van achteren, zoo-

dat hij op zichzelfkan staan. — cunccmcm\ iets mei

een gracht omgeven tot beveiliging. — ajnxnncm

cci\ tegen iets een schuinsche stut of beer zetten.

. o /. O ..o .o
(un!cmcmarn\ of cun irm is cm xri \ zva. cun cm cm xn \

(wat een verbastering er van schijnt te vsezeri).

iscm\ kn. maïs, turksche tarwe. M\jn(EJinrïis<rh\

met drie maanden {omdat de maïs met drie maan-

den geoogst wordt). — ojnxnnoii\ een veld met

maïs beplanten. — cui is crti xn im n of is cm xn cmji\

een maïsveld of maïstuin.

as<ncmz\ kn. naast of tegenover een ander of in ge-

zelschap met anderen zitten. — xv xrm on cm z \ een

gezelschap houden of bijwonen , vooral bij de één

of andere gelegenheid, zooals bij de geboorte van

een kind, het afvallen van den navelstreng , des

avonds vóór de voltrekking van een huwelijk, enz.

op gezelschap ko-

. a a„0
ü.). uim is r) cm z \

— om xrm ri -mz xn\ bij i

men, hem daarmee een attentie bewijzen; ook vol-

gens G. oppassen, zorgdragen. — is 11 cm z xn cmji

of xsisr]cmzxncmji\ gezellig zamen zitten; gezel-

schap. — ui is rj i-ii z xi ktji\ de plaats, het ver-

trek, waar men op een gezelschap zit; een ge-

zelschap.

vncmz\ kn. kuil in den grond (vrg. xscm\ en rut

een hol of diep bord, soep-

bord. — isoiiisricmz* met kuilen en gaten, van

den grond. — xv tÈm on cm

z

\ een kuil graven; fig.<^
Oiemand zoeken te vangen (vrg. xnxrm n cmz\). —

cun (CI7I on cm z oei \ mv , en ergens een kuil of kuilen
es O

graven. — is on cm z xn cmj\ een in den grond ge-

graven kuil (vrg. xxiaji xn aryi); fig. een middel om

iemand te doen vallen of struikelen (vrg. riaxnz

on^nz oji ~i cmn);

iscm\ kn. zich vrij en ongedwongen bewegen (vrg.

oncrnizonxm xsnj en on urn on cei \ ) . xrn x.1 is ni") \ zich

vrij kunnen bewegen, ruimte hebben om zich te

bewegen, te verzetten of te verplaatsen. J.

ascm\ KN.; xiixpmor>\ een diepe kuil in den grond

graven (vrg. xm xhn u crhz\). — x,n xrm nri xn \ mv.

— iscmxnimj\ een diepe gegravene kuil; grafkuil

(vrg. ctli oj) on im/i en cmn rvi asii n)

.

o>iiscm\ kn. zitten met de knie van het ééne been

omhoog en de hiel op den grond of den stoel tegen

de dij, zooals een Chinees graag zit (vrg. oj)tru\

en asn e?—7<>\).

riciscm\ zva. riis citi\ — ajn on 07m crn\ iemand met

een touw of iets dergelijks een been ligten; een

beest de pooten met een touw bij elkander halen

(vrg. xniixrwcmixijj).

xs cm cm m/}\ KN. ; xv xm cm cm ci^iji of Xiii xin cm cm

(uijt\ verminderd, vermagerd, er uitzien, zooals na

een ziekte; verminderen, vermageren; ook dun

worden, van het haar.

ism \ n., is vi\ K. , buiten. ixix))isx'n\ buitendeur.

O , a o.
ui xci cm (xm ii x» z cmn \ x.i 11 xn cui en ^,m) isotii\

buiten wëdana's (enz.), benaming van de 4 van de

8 wadanas (enz.), die hun pasebans buiten op de

aloen-aloen hebben (vrg. bij cü)xacm\ en isriniz\).

xmisxm\ ojtïisoj)\ buiten; buitenshuis; uitwendig.

ajri'as 07n oen\ap \ buiten de burgt of stad. isvnxn

osn\ Het moet er buiten zijn! voor Er is niet meer

over te spreken! (bv. als je eenmaal tot dien stap

vast besloten bent). xiiiKiisxm\ het buitenste, uit-

wendige, van iets. oji as 07n on (tn\ ofcKiisxmxn\ en

cv) is ui ki xj\xrxj of kxis x:ixn\ buiten iets, er bui-

ten. oJiaso7niHroncmni\ buiten de hoofdplaats, of

buitenslands. Mxsxnixnniimi^ buiten de grenzen

van de hoofdplaats; maar xsxmnimiqMii., asum^h

mi ^ of x^ xi on mi z *~n \ naam van een distrikt in
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O
Banjoe-mas. — xm\nnxm\ of <hiiuKum\ en xmurm

a?)\ of atnoKxns er buiten te houden; met uitzon-

dering van, uitgezonderd, uitgenomen, behalven,

tenzij ; het eenige is , het eenigste middel is ;
dan

moet het wel. xm cm en ri h\\ ihii uk umin in\ xmxrm

,-n tvt ihi x] Mn of tin uk <n aji (Hi pi (Hijf \ uitgenomen

;

behalven. xiiuk xm rnuqujn (Hn\ behalven dat. ihtiuk

ujiunnixnz xm an xn (hi JnM ihi^\ Het eenige middel

is, dat we beproeven hen te overreden. mi ukxm tui

un xm $ cun ni ihh <bi tq en um z <n uk z (hii\ Het eenige mid-

del is, dat ik het opdraag aan mijn vrouw. xmimi

o5)\ buiten aan de deur. tti abnuK urn un arn-n\ naar bui-

tenlands. (Kt uk tan (hj ar> t> \ zva. (KiuKurtitHiM cmn^\

a.cy
xm (Kji <hm iun ihii xji (ui \ run (imi x» (ui x u m rxvAXJxn azi ^i

(biJi(Hyj\ behoudens je (of Vw) welmeenen. rnxmz-n

xmcmxm\ er schiet niet anders over dan dat ;

het eenigste is dat... — xiuk xm \ xiukx»\ zva.

xmxmixm en xmxmiuj)\ in (nxmz~>)xr}UKum\ (numz

asn chi ~m xi uk xi \ zva. ti turn ni um (E>i\ rnxmzusn cm ~nrt

<b»\ het eenigste is; alleenlijk. — urnot xm (hii ~m

tntH-n\ of xi ukxm nn ~m ni urn \ en ojnacwr^aJiMfi-m

(fnicHifi of xn(iK<nx>}(Hn^m(Hi)u<i^\ iets of iemand

er Hiten houden of laten; buitensluiten, uitslui-

ten, uitzonderen; iemand uitwerpen, bv. uit zijn

kaste. — (iKccn(Hi/i\ uk rt aji (hiji\ wat buitenis, bui-

ten om; uitwendig, bv. uitwendig geneesmiddel;

ooJc uk om a-nn^ N., (kj uk il» ih?\ k., buiten, xm ihi uk cen (hi

abnuKurnxn

(Hl or? "r> \ zva. (KI uk urn ihi

aKum%\ kn. verantwoordelijk zijn (Ar. £ax2>-> dji-

bah, antwoord; of liever verIe. van xj^L , wddji-

bah, noodzakelijkheid, pligt. Vrg. xnuKtcmj). —
(himuKicn^\ verpligt, verantwoordelijk, aansprake-

lijk; verpligt zijn (vrg. acn x» uk urn (hi/j en ihh xm

(z<i~A?\). — ajnxnnxm $cunrn(Hii\ iemand verant-

woordelijk stellen voor iets.

ciKxm%\KN. tabbaard, ruime en lange japon met wijde

mouwen, zooals door de priesters gedragen wordt

(Ar. £xaw> droebbah. Vrg. xmxmxvitHiif).

aKum(Hiji\ td. zva. om trui ni om (Hij)\ volgens anderen

bestendig. uKxmufi tui ^\KN. benaming van een meis-

je • n o on ,

je van zes of zeven jaar. uk xhiihi xmxijj\ benaming

van een jonge van acht of negen jaar.

o o
OKum (Hij] \ zva. rnuKZum (Hij) \

(nuKzx:n(Hifi\ kn. vloersteen; steenen vloer (vrg. xiikz

cmcHifi). — xm uo umi z urn (ht/}\ iets met steenen vloe-

ren, bevloeren.

uk xm (hi xvi % \ Ar. de ingang van de hel. G. (Ar. &óta:

,

z abdnij ah , soldaten van de lijfwacht, trawanten;

ook benaming van de engelen, die de godloozen in

de hel werpen.

ukxï)\ Ar. .y. zaboêr, de psalmen van David

(vrg. (ekkix). (Hn(cnxmxn\ het boek der psalmen.

O o/ . O X O o/ O /
uk urn \ Of UKXtam\ KN. ; (Lfnxmxm\ of xmxmrnxn\

met een breeden rand naar buiten omgebogen, zoo-

als de tromp van een waldhoorn ; breed en omge-

kruld, van iemands lippen (vrg. ukurns). — uKtinxi

u,n\ zie boven.

O X O X
uKxr/^TP. zva. uKcrriw en xm urm xmjtï ui ihii \ zva. xm

urm om ni 71 ihii \ of cm ern <-n xi ihii n\

uk xm \ kn. de weeke rand om den snoet (rtujtzufxu)

van een varken en om het achterste gedeelte van

de schaal van een schildpad ; ook het randje van

de lippen van ee?i mensch (vrg. uKxm\ en tiKixm

(K1JI).

O / O / O / . . , ,uKxn\ KN. ; uKumuKxn\ eig. zich vermaken met in

het water te plassen (vrg. ajixm\); alleen fig. voor

aan pret en vermaken zich overgeven.

(iKxns zie uxixnw

(Kom^KN. verhard zeeschuim. G.

x^n^ixm limjj\K^. klanknabootsend woord voor een knet-

terend geluid , zooals van een raam, dat snel en

met kracht wordt opgeschoven. — uKcbi(ii\xmusnf\\

zulk een geluid geven; knetteren, van een donder-

slag. — (Knx^iinn[urnxmjr\ om den rand omgekruld

en met splinters, zooals van de uitgeloopen hoeve?i

van een paard en van de afgestompte punt van

een pijl, of van het eind van een lat daar met

een hamer sterk op geslagen is.

uKjKniKiji of uKixntiJi^iCHiji^Kïi. een jonge, nog klei-

ne lélévisch (vrg. (iKxm\). — xm.vmx°>(Ki/)\ een

lip zetten, een ontevreden gezigt zetten (vrg. uk^cii

Q \
(Min en (iKiurna^ij'j)

uk fxmiiJ^/i^ kn. plat en breed uitstaande rand of lip,

bv. aan de schaal van een schildpad of de onder-

lip van sommige visschen; spits vooruitstaande,

van de lippen van een mensch; ook de rafelrand

van een doek (vrg. uKx;n\); en zva. [&3i'aji%jin bv.

Q Q O O
ihii ii nu q xm (hi

j
urn rn(Ki^#\\ — xm umi ,xn o^in \ een

platte breede lip vormen.

(iKtxnw/lsKN.; xm ipn^.DiKxp zva. xmx~ni(x»K)jj\

<nuK<n (1777 xjiji^ kn. het haar om den bek van een beest.

49
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— (Lmrnnrmnr)icvrna^n\ lang over de lip heenhang-

en, van knevels; met lange en dunne uitstaande

haren, van bakkebaarden.

asrixm(Kji\ii.N. een voorname vrouwelijke bediende. Gr.

cuk xrn naxm oruiji (Dj ab a-raïl), eign. van den engel

Gabriël (Ar. dj ab rail).

iifj(!cn(iw\ ook <k»(.it?7<lm\KN. trotsch, hoogmoedig (Ar.

dj ab rij ah, trots, hoogmoed. Vrg. tuha<n?\ II.).

(uk xrn nain of (UKxrnamn KN. digt opéén gedrongen, br.

van vienschen , zoodat het er vol van is; vol #ƒ be-

kneld, van het hart (vrg. aai xrn aai n\ (UK^niuin en

(UKiuKarjin).

(iKxmaaij)\ zva. (Kijajnaain\

(UKxniacij)\ zie (uk xsiiasn n\

dKxmxan of (UKxmnsnn\ Ar. Pers. zabdd, civet, mus-

kus (vrg. (nxaonxaaJin en on miz aa\). arixn :L< i n

iLOji\ welriekende, geurige olie of balsem, vooral

met muskusgeur. — a.m icrn xrn on \ met welriekende

olie of balsem parfumeren of balsemen. — (UKxmxa

aan of (UKivKxmtia aan \ p arfuum

.

O
(uk on xrn z xa ip zva. riamzon uK?(ia/)\

okxrn aan \ zva~ xni uk aan \

(uk xrn on na (,xa \ naam van een oorlogsivapen in den

ouden tijd.

(UK(cnamj)\ ook wel iuk xrnxaji\ KN. het uitgetrokken

worden, bv. van een dolk. — (unxrmx:riasnn\ KN.

,

xnn (ur) (isn/j \TP., iets, zooals een dolk, uittrekken;

iets met kracht uithalen of uitrukken; het anker

I-,ligten of ophalen (vrg. on acm z 11 (u i asiin \ na turn asnn^

O
(vrj na (Kon en cun rt ? on xa z (ruin )

.

O
; I :

CO

(UK(cn(Kijj\ kn. de uitgang van iets, daar het op uit-

komt of in uitloopt; zijn uitgang hebben; te voor-

schijn komen uit een opening ; en zoo ook cunxrm

, O . O x
(cr>(Kf)ji\ (vrg. xk xzri, ruin\ asn /e? (Kjjjj en cun on xnn z min).

O O O ^
(uxr)xniz(hJijj\ en tunann xixmz(Kr)n\ zva. (uk ccncKin en

O
cun xnn asn m/j^

(uk (oi(K.in\ KN.; ajnanntcnihjin* een plat woord voor

o o
(un xnn (&i^\\ \ aai on nji z aai ojj oji uk asn xiaazai cun Z 11

(UYlO^Mp Sp-

(ukxtïi (ïx^^kn.; (unxnnxmauin\ 1. EN. iets, dat iemand

toekomt, maar dat een ander in bezit heeft, te-

rugvragen of terugvorderen. 2. tp. aardvruchten

uit den grond halen, rooijen. — mn xnn xrn xxi\ mv.

O o ^ '*"

(uk arii (ru0jO\ kn. zva. (uk (cn(Kj)j)\ fig. daar iets op uit-

komt of uitloopt; bij slot. aiajn£nr)(uri(mmam'n(nji\

UKtixmzxui^

er komt niets van. — iun xnn arn rui n\ ergens uitko-

men, doorheeukomeh; de deur van zijn huis uitko-

O
men. — (un (cm (on rijtm aai \- iets ergens doen uitko-

men; iets tot een einde brengen.

(uk rnxriiz 7Lyi\KN. uit elkander geraken; los en uit elk-

ander scheuren. — cun (cni on xai z trui n\ iets los en

uit elkander scheuren; uitbreken, bv. uit een ge-

vangenis (vrg. ajnii /Eizoniunizruin). — ajn vrhi on urn z

(ni(n tun\ iets uit elkander doen scheuren.

(izxm(tij]\ Ar. begraven. G. (Ar. zibaloe, wat een

mier of klein beest in den bek draagt).

O
!hJ)d

xzarn^s kn. dik, vet, van een buffel, paard, enz. J.

(vrg. crn «e ? ftxm % mi (£>ijt xrn ^ \ en a^rizp).

u< ririia^/i\ KN. klanknabootsend woord voor een ge-

lald, zooals van een zweepslag: klets! een klets of

slag met een zweep of rotting; een slag dat het

kletst (vrg. (UKonarnza^in). — (uk on xrn oj) ^*aa /i\ klets

of slag, zooals met een zweep; bv. asn (tliuk on arn

(Ki~ïi.(HTn\ drie kletsen.

vKoirrtizMjMW, klanknabootsend woord van het ge-

lald van iets dat barst, ziiteenspringt of openbarst

(vrg. (uk on urn (Kin) ; benauwd, verlegen. G. — (un

a~hirnarnz(Kjin\ barsten, openbarsten, openspringen

(vrg. ruii (Ei/) (tnondjizojin); inzakken, van den grond

als men er op stapt, en van een brug.

(UK(nxrniKfin\ kn. volkomen of treffend van gelijkenis

(P) v O O 7 .

(vrg. (hat)\). — (um (cm rt xm (Ki ^a\ op lemana of

iets volkomen of treffend gelijken (vrg. ^,ib7rrm).

,uK(nrn z cnin \KN.; (un xnn on turn z cm p happen, met den

muil happen, bv. van een krokodil (vrg. rcmriajiz

(hoin bij (kji Ti tui z hii n) ; een plat woord voor ieoïci

uan , van een mensch.

O
uafi

:

n
(UKim cmn\ kn. ; (um (cm xrn cmn \ wij d of waagwij d open-

!^ ^
1- / O O

staan, bv. van een deur (vrg. cun xrn min en mi arn

min). — (um irin xrn mi on aai \ inwijd of waagwijd

openzetten of openlaten staan.

aKxpimin\ (dj e blo ég) KN. klanknabootsend woord

van het geluid van den val van iets, zooals een

kokosnoot, op een zachten grond; ook barsten,

uitbarsten, zooals iets dat door hitte barst.

(uk (n xrn z min\ kn. modder, weeke modder; modderig,

bv. van een weg (vrg. arn on asi i aai n en irui(zn~Ji,\).

— Qxixrnzmi(mn\ modderpoel, modderige plek op

een weg; fig. voor (ij\aaruiji\ — tunarmma^nzamjp
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met den kop tegen dien van een ander bonzen,

van een buffel; ook, naar het schijnt , van andere

harde voorwerpen. J. {nriaszcmjt).

(icii:)> oni\ KM.; ivwmi arn cmn \ maar zwijgen, geen

stom woord spreken {vrg. ciKfEinrm cmjt\ asnanasmt

tn arm cmn en asn arm cmaji cm n).

on as: z on arm cm n\ KN. ; asn ai arrm rj asm cmjj\ KN. ergens

maar lui bijzitten, geen hand meê uitsteken; lij een

gesprek geen woord meespreken, als een stommen
O

bij zitten {vrg. asn arm r:n cmn).

o ** n ^
,

.tis~ asntt&maiji\ kn. ; asn asni asn iej un n\ een noop vor-

men, op een hoop liggen, zooals van aarde, vuil

linnen en bladen {vrg.asnfEii^sjarnn en asn (Ei^iiaain).

— .ik asn>&. i arn aan \ hoop. Ook as: asn asn aai aan\ hoop

van aarde, zooals een mierehoop of molshoop.

O
as arn cm/ Ovogelknip {vrg. as: asi arn aan) ; vol-

gens G-. een vogellokker {vrg. cuaanasnj}).

oude

ttKcurjcmjj\ kn. een oude, zeer groote, rijpe en reeds

drooge pinaugnoot. as aart is asn cm n\ spr. een

vrijer {vrg. asasn cmn).

o O o O
as- asn cmn \ zie «*c asn aai n \

(tpra-mo'n/i\Kü. nog ongehuwd, als ze reeds lang huw-

baar is, van een meisje. J.; volgens G. oude vrijer

O
of vrijster {vrg. it^icncma)

as asn asn %\ KN. de volle uitgestrektheid van iets dat

zich in de breedte uitstrekt , zooals van de uitge-

slagen vleugels van een vogel en een breeden rand

van een hoed (vrq. ös <&ï\). — asn asrrtasn asn

?

\ zich

in de volle breedte uitstrekken; zich met de armen

en beenen uitstrekken, zijn armen en beenen regts

en links uitstrekken {vrg. asn asm ai asn ai arn %\ en as:

tui cCi\).

as ai asn ai asn ^ KN. ; asn o?i on asn on asn
^
\ vlak uitgestrekt

of uitgebreid, van een hand; van het lijf uitgesla-

gen of uitgestrekt, van de vleugels van een vogel of

de armen van een mensch, maar niet in de volle

breedte; ook bijna vlak, weinig hellend, van een

dak {vrg. asn asm asn asn %\).

asasrjasiiaain\ as: asijasriaai aan\ zie bij (is asrj ^i aayj\

O O
as:aiasmaiasmcm/i\KN.; asn asm on asn i ai asn z cm n\ breed

uitstaan, zoools een vol ontloken groote bloem en

van iemands kleeding ; wild als een ragebol uit-

staan, van iemands hoofdhaar.

as asn \ en as asn asi aa /j\ een nog heel jonge en kleine

lélévisch, kleiner dan as lasnojijj of xs[arna^i^siaan\

\asashasnajui\ een klein kindje, benaming van een

kindje totdat het veertig dagen oud is.

asashs kn., as c&i asnn\ kd., een donkerbruine hars of

lak; zie bij asn t^iai ax,iz\ {vrg. mnarvi\). asnasmash\

iets, zooals gebroken vaatwerk, met as asn, lijmen,

aaneenlijmen; iets, zooals ijzer, met asasin\ bestrij-

ken of lakken {vrg. on asm \). asn on asn asn auj ajin en

asaaashajnarvjajin\ spr., iemand fijn verlakken,

fijn verlakt wTorden {vrq. asi asm asn asm m\). — as;

asnasiaaji\ naam van een struikachtig plantje met

eenigzins welriekende bloemen. J.

O .

as asn \ zva. as asn w

asasï}\ kn. een kwast of pruikje garen in de plaats

van een lemmer op de punt van een lans ; een pom-

pon op een sjakoo; een lans, die bij het steekspel

gebruikt wordt {vrg. asfEiaxyj).

asaiasii\ kn. zva. onas)inaui\ als betiteling van een

jong geestelijke {vrg. asn ai asn \).

as asn \ KN. ; as asn\asi aan of as:asasnasiaajj\ gemeenza-

me omgang, gemeenzamen omgang hebben met een

soort van menschen , bv. met Javanen, Europea-

nen, vrouwen , enz. {vrg. aaiaaiasi—naiaaan en asn

O * V
asn O-i on aan).

&sash\ kn. kokertje met een platten bodem van bam-

boe, metaal of aardewerk , om in te meten of er

uit ie drinken; in zamenst. met een telwoord, één

of meer rolletje, bv. van dubbeltjes, patroon, van

buskruid. — asashasiaan\ rolletje, bv. van dub-

beltjes; patroon, van een schot buskruid; bij rol-

letjes, bij patronen; ook volgens J. wijde mand,

waarin bij feestelijke gelegenheden de rijst opge-

daan wordt, of ook een gevlochten rand of ring,

die om de rijst heen gezet wordt, als die maar op

een asnastnaain wordt opgedaan; en een rand of

ring op een vollen ketel kokende suiker, om het

overkoken te beletten.

asasi\ kw. zva. cm (ei aast n\ ook benaming van een

soort van boetoïs {Skr. djatd, zamengeklonterd

en verward haar; het haar zooals het gevlochten

en gedragen wordt door God Siwa en kluizenaars;

lang haar,. nu eens zamengeklonterd en over het

hoofd geslagen, zoodat het als een horen over het

voorhoofd uitsteekt, dan eens los en achteloos over

nek en schouders vallende), as: apasj'-n\ eign. van

een boeta-vorst. a.inias:ap\ zie boven.
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772 ok op omj^

oKopomji\ zva. okoi nrm(njiji\

ajn orin ri crn 2 ouiji\ of omornioiop2omri\ {vrg. ran op

amji bij (Knopomn).

ok rn op 2 omn\ KN.; ajn cm oi op ? omjt of om orm nn onrm

omo\ vlak bij , vlak vóór het gezigt ; heel kort bij

;

vlak vóór het gezigt van ieder zitten zonder er

vandaan te gaan; vlak en pal voor iemands neus

staan {vrg. om ozm op omn en ojnazhioicmzouijf).

oKopomji of or}(iKop(hnyi\KVï. nat vuil, slikkerig, gew.

, , . on ocy 00 svan den grond {vrg. o^iri(Ki)jt\ ok(E>i\ enoK (Eoomj\).

o .on
rn ok on om n\ zie OKopomo\

rnoK2opomj\KN. iemands tijdelijke vijand of vijandin,

iemand op wie men boos is en die men daarom niet

wil toespreken; vooral ook van hinderen, een an-

der kind, daar een kind tijdelijk mee in onmin en

vijandschap is. — a_rn 01 i~rm opi omn\ iemand als

rrioK2opom/j\ bejegenen. — 00 ok 2 op om on 1\ met een

ander tijdelijk in onmin leven.

a^rnop2osnjj\KN. klanknabootsend woord voor het ge-

luid van het knakken van een zwaar stuk hout,

het geknal van een schot of iets dergelijks : knak

!

knap ! {vrg. ok 01 oj) 2 asnjj ). — txK&mnopt asno \ zulk

een geluid geven of maken; knallen; bij een belof-

O
te, zva. imonoxi o^rjmm iru » bv.wrtcajt\ üv. cka cm % 01 om ok

rnop2osnj)\ hij beloofde het voor vast en secuur. —
om omi 01 on 2 asn/)\ iets hards breken dat het knakt.w

^mi'eyr™
oom orm o^jo^t asnj)\ koud of verkleumd

zijn van nattigheid , vochtige lucht of natte kleé-

,
o Ci o O O O \

ren {vrg. om osn ik/i ^4 on o en om (Ei om om 011 on n).

) t 7 Of) a (pi
:\ 1. verk. van oKon, en van omo^ojnoK als voca-

tief. — 2. kw. zva. oji om omji\ ook van een berg

{vrg. ojioxi\ en CKJi<n(Eji~Jiajuiann). — 3. KN. ok\ en

gew. anioK\ voorzetsel voor den titel van een per-

soon, die betrekkelijk de hoogste in rang is, van

den Vorst, een Vorstin, den Kroonprins , een prins

van hoogen rang , den Rijksbestierder , een Regent

of landvoogd, een Resident en Residentsvrouw , en

een Propheet; ook wel voor Zijn Hoogheid, bv.om

akcKJi (E/i^jjao^Ji<hn'rrtiKnji\ Zijn Hoogheid was al ge-

zeten, ok {of amok) ni(&)\ zva. (mïoni-n (eji^ als de

vader met omoK betiteld wordt, ok {of aniok) omn

ojïi\ Zijn Hoogheid de Kjaï. oKomoojn(Ejioiom(KAan

orui\ of enkel okomnom\ naam van een kris van

den Soesoehoenan. — ok ozi anom\ of om ok 021 on

om\ beleefd voornaamwoord van de tweede fer- 1

soon, dat gebruikt wordt in de plaats van (kjioi(eji

0,11 onn , wanneer dit als niet gepast beschouwd

wordt; zie de Grammatica; {van om on om \ en vrg.

ok onom\).

r\ kn. een hoeveelheid land van vier oznxm\ bv. oji

ok\ of (kj)oèj\ rnn^2 0K\ enz. {vrg. omoniotoo)', ook

bij verk. voor oji al
n . Om (E/i on aui &Ji rui rn ui

C$i (

(nnr,ojviorvij)\ 25 realen van de djoeng; en akajioji

»o)^\ vier realen van een djoeng, van elke om ajn

een reaal. akajiaui\ of akoui-ns en ak oji 01 op osnjj\

zie bij ornojnw — ajionak\ een beambte die een

djoeng land tot nji^^ heeft {vrg. ojifnoruiaks on-

der asnnruis en ajionomomouin onder om om omn).

— ajtanakartanji\ een beambte die een djoeng land

tot oujcm^ heeft.

.
"

l

CV '

. ,
i9.^?'KW. zva. om rj o:n 2 \ of ajiajü^K'N. oenammg

\

een groot Chineesch vaartuig: jonk; ook volgens

G. een zwarte vlek op den huid. oruiabonok2\ naam

van een gesternte : de wagen of groote beer. <n ok 2

(kjj no ostijj \ naam van een soort van gebloemde zij-

den stof. 00 ok 2 ni ajn rrnn\ naam van een medicinale

droogerij,

aK(CKhnji\ kn. groente, moes of soep van groente;

groentesoep, erwtesoep {vrg. (Kftajui\ en nmouion^).

ajn oui ok oji o-njj\ naam van een niet vergiftige slang.

(E/i on (K/t ozi 00 n\ zie bij (Ejioaojin\ \oiom2^noiii(EJioKii

<moK(cio-njj\ spr. — oj^asiojiariji^ een kost van ver-

schillende soorten van gekookte en met sambël ge-

sausde groenten, daar men mee te koop loopt.

(iK(citHyi\ in de spreektaal zva. oKon\ 1.

oKori\ KN. ; ajnozm 07i\ stom, stil zonder te spreken

^

zitten of staan {vrg. ok(ci\).

(iso. en om xmi on \ kn. stom of verstomd van ver-

n • O CiCY
wonaenng. o^i oa cm ~m r??? azi om omi osn cm \ zva. osi

axicm^m on nsi om oiu osn cni \ stom staan als een paal.

cnoK2oi(Ci2\ kn. plat voorover met het aangezigt op

den grond; in het zand bijten {vrg. ni oji 2 01 (ciz\) t

ook gezwollen, van de bovenlip, door een stoot,

val of puist. — om ortxm 2 01 azi 2 \ zich zóo platvoor-

overwerpen. — om wok 201 (t77 2\ zoo voorovervallen.

okoi ozi omj]\ kn. het hoofd achterover houden en hard

schreeuwen {vrg. ojioiasoomn). — om oshi rn o^i amn\

plotseling het hoofd opsteken of achterover gooijen

en èh zeggen, wanneer men bv. bij onverwachte

tegenspraak zijn bevreemding toont. — omozmrnozi
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rncci<xmn\ het hoofd opsteken, in de hoogte steken,

bv. van schrik, verwondering , tot moedbetoon , enz.

"'1 is: zon mi xm
2/T

KN.; ajn <nmn z xi xn z xm x < het hoofd

O
buigen en over iets heen kijken; (vrg. xaonxnzxrri^);

zitten, van een hond ; een gemeen woord van een

mensch. — xm nn xi cm z on cci z xcnn \ ook xm xaxicmz

xicmzxmx den hals uitstrekken, bv. van een vogel,

of als men naar iets zien wil.

xk,hm\Kl. van xnxmxuin\ — xmumxm\ met de knie

een stoot geven,

oncikzxm\ kn. passer {vrg. ikxm^\); voorspelling van

tijdperken of bepaalde tijden en van hetgeen daarin

gebeuren zal; vooruitberekening, zooals van een

sterrewichelaar. — cun r> i:ïn z xm \ met den passer

passen, afpassen, afmeten; iets vooruitberekenen,

voorspellen.

xkxm^\ ook ffj)m?^KN. stap, schrede, pas, grooter

dan asnxaxmjj (vrg. xuixm%\). — xmxmixmc>\ een

stap doen; naar iets een stap doen, fig. zva. cm

t).?\ of (Ej-n^w •— xercèixm^s stappen; • daarheen

stappen; een deur in- of uitstappen. xizcèixm^xk

xmj\ stap voor stap gaan; met groote stappen

daarheen gaan , fig. naar groote dingen streven.

xkxm\ kn. 1. onvolwassen, nog niet rijp zijn. G. —
2. anker van een vaartuig ; ook volgens G. touw

daar een vaartuig aan vast gelegd wordt, zmmxji

xkxm\ het anker laten vallen (vrg. cruicuri?\ II.
,

3.). — xmccrnxm\ iemand, die al een anderen

naam voert, bij zijn kindernaam noemen.

a^(Kw\KW. en ki. heengaan, weggaan, vertrekken, zva.

xmxcsi xuiji\ ook wel zva. tei

Krama voor zich verwijderen uit de tegenwoordig-

heid van een hoog persoon.

(Pi cy
<i?c,hT7\KN. knoest van hout; knoestig van hout, waar-

van de draad niet gelijk loopt , zooals wortelhout

j

knoestig van een sterk gespierden kerel.

akxm\ kn.; xmi~tnxm\ in duigen vallen; instorten,

'e (vrg. xji,xm\

asnxjixmj en cenxen nrLijt\ ook wel zva. (Eixn\ i

omvervallen, zooals een

o

TO^ }> ^
iai\ KN. op het hoofd staan

izixnn\ deftig, trotsch. G.

O. o/
iÈr xrn tm cun amji \ regt

overeind op het hoofd staan. akxm<chionainz\ met

hangende beenen op het hoofd staan. — xkxmak

urn , aanhoudend op het hoofd gaan staan en weer

opst

G)

buitelen, duikelen, kopje over spelen (vrg.

en ru asn xn n) . — ajn cem xm \ op het hoofd gaan

staan, trui cei xm xm urn cun \ zva. on cm z urn on cvn imn w

ak[inn>unjj\ kn. een soort van krekel, die de Javanen

onder het aangaan van weddenschappen tegen elk-

ander laten vechten (vrg. <rhn^7\). xk ixoixm ~jtj xji \

huiskrekel, een kleine xk\xmxm/)\ die zich in de

huizen in spleten ophoudt.

G) O
cnK enen nri asnn\ kn. gerimpeld, vol rimpels (vrg. xji,ui

O O O v cu G) O
asnjjs ckj) xm asn asnn en cm xji &o/)). cm Xbii t^ hii -n xsnx\

overal met rimpels, bv. van het aangezigt van een

kind dat zich boos maakt. — xmi~nixmnrixsnji\

rimpelen.

ofcVx? (Istm \kn. het opschrikken, opspringen of opvlie-

gen. — xmmntm xsiiji\ opschrikken, opspringen,

opvliegen, bv. in den slaap of van onverwacht iets

te Zworen (minder erg dan xmxiumzxhi\ of xm

arm (Ei xui x \ Vrq . Wxm xm n )

.

Cfl oc\ UI * ri, <_//'

nkxmxsnn\ 1. KW. zva. asnxmxn/j\ ook wel als ki.

gebruikt. 2. kn., aj\nn\ of (uinrtxsnn en ajixpasnji\

ki., kam, haarkam of kam in het haar. ascukxan

asnn \ (K) (Kii'-n of ckji xji <r> asnn \ en xji ui xsi asnn \ kam-

men; zich kammen, ama^xkxm asni\ met een kam

in het haar. — xm urn xm asti \ aznion tjm of cetn^n
&l ^ Il ' Ö J

(bii\ iemand het haar kammen of uitkammen, xsn

xcii (of ^">l) <un ijrh <wn (bn > kammer of kamster;

kapper of kapster (vrg. xjixnx'-n en ajixq/jn^xsnjt).

xk hu xs)ijj\kn.; xm xrih xm X5nn\ met het achterste ach-

teruit stooten.

xixkznnx5njt\ kn. met het eene einde opgewipt (vrg.

xm xcnii xji xsnj) ). — xm ti xrm z xm iisnj] \ iets opwippen

door drukking op de eene zijde, zoodat de andere

in de hoogte rijst.

xixkznrixmz asnn\ moet volgens J. zva. ajixixmzxsnnbe-

teekenen en in den Oosthoek thuis behooren.

akxmaJiji\Tïi. zva. xkxmxsnji\

ci£ï r> xm z xiJijj\ zva. on i*r ri tien z ax,in\

•O O
xkunxuijj en xm xerm xrn xxjijï kn . met het hoofd of den

top naar beneden gekeerd; zoo op den grond val-

len; steil naar beneden, van een berghelling ofpad

(vrg. ascosriamjj). — ihmxscifnixxjn\hmxkhaiïu/)\ met het hoofd

m --

iemand met het hoofd voorover naar den grond

voorover naar beneden vallen.— xm xpn xni rui xi xm \

trekken; iets, zooals een kan, met het bovenste

naar beneden keeren.

on ik on xm ruin \ zie on ,ijj on xm xuiji \

xi.ik (n hm zio}/j\kx. naam van een boom, die een ron-
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icc aai \

de bruine stinkende vrucht draagt , een soort van

kastanje {vrg. wk\ en aji^ha^iaan).

a^r <n aai z aai a\ kn.; om asrm ai aai z aai n \ een mispas ma-

ken zoodat men struikelt. — aaiakaiaaizaaiji of urn

G) O
«fc aai irj rn.1 z asnji\ raken te struikelen, struikelen.

Q~ a„
maaiaain\ KN.; ajnxnnaai aain\ opspringen, ongeveer

zva. <un "7 asm zarui\ {vrg. at?aai asn/j).

ojk aai ctli asiia of a& aai m/i asn fj\ KN.; ajnaswaai axi asnn\

op de handen buitelen, een rad slaan, zooals een

zich
(F)

clown in het paardespel. — a^: aai otli asn aa n

met zulk buitelen vermaken of daarin oefenen {vrg.

* / . o/ .

(?) o G) o G) o
a^aai rLiasn/i\ lunasm aai oi_i asnji en <lk aai tliosh aa/j\

. G) O a
G>

zie iiér aai n. j asnn \

cikaiaai(riLi\ of akoiaai aali\KN. over de ééne zijde val-

1 , -• v O G) r O
len (^;^. ajnviasrmoBijJix). — uu is: ai aai axi\ of (Kn

aairLi, het evenwigt verliezen, dreigen

O
de

zijde te vallen {vrg. aai ai ik aai \)

a^ai aai z\ kn. boschmug, groote mug met ruigen kop

{vrg. gpj«n0).

(i&:aiaam.}\ zie i^riaaiirtiw

* O .on
innaai 0j1/i\k.

} zie <rnaaajin\

kmVkn. naam van een boom, die op den wilden

katoenloom gelijkt, en van de vrucht daarvan, die

de vorm heeft van een half maantje, en gebruikt

wordt als geneesmiddel tegen syphilis. {Het hout

munt uit door fijnheid van draad en schoonheid

van kleur); ook naam van een hoofdversiersel van

goud, enz., in de vorm van een half maantje met

de punten omhoog {vrg. is: -èi \); en van den schil

van de kepohvrucht , die tot zame?itrekkend mid-

del dient, ash mi «!j aai \ de maan, als die zich aan

den hemel vertoont als nog niet half en op den rug

liggend met de punten omhoog. aacmrhiaai\ die

gedaante hebben. — ak aai asi aaji\ naar de djang-

kang-vrucht gelijkend, oi asnz (Li ak aai asi aa/i\ een

puntige hoed, die door eenige pradjoerits van den

Vorst gedragen wordt.

<tk*m\ KN. naam van een roofvogel; en van een fat-

soen van kris met drie bogten; ook voor den eign.

T x- a O . . . a o
Jan JLoen. aai n ajnari ce/t o*: aai crrj cui rvi \ en aanniun

aa,-êi(ik'.Hriajiaji\ namen van twee pala-widja's van

den Vorst. — ajii asm aai \ op de wieken zwevend

in de lucht staan; van een vogel; in de lucht zwe-

vend naar iets gluren, zooals een roofvogel naar

zijn prooi ; over iets heen zweven , van een geest

;

op iemand een wakend oog houden , vooral tot be-

scherming {vrg. (vn asm t&i^i \ en tsi/iaaai\). — ajii

asiiiaaiasi\ op iemand uit de hoogte het oog ves-

tigen.

akaai\ kn. ; aaias:aai\ vallen of bijkans vallen door

zijn steunpunt of de balans te verliezen {vrg. (Hu

- - O G) . x G) *
oia^ aai \ en aai uz oi aai oxi\). — ojv asm aai asi ai aai \

maken dat iemand zijn steunpunt of de balans ver-

liest, bv. door een stoot of duw ; met iets , zooals

een tuiteligen stoel, de balans verliezen.

rtCi/onKN.; «fc >kïi i^ aaï\ allerlei bukkende bewegingen

maken door het hoofd of de knieën op den grond

te buigen, zooals bij het maken van de buigingen

{njh-riaaiji of nn aai asi asna) bij het gebed, aataruiak

aaï\ zie bij aaiai,i\ III. — ajnasmaaï\ met het

achterste in de hoogte liggen of vallen of gebogen

staan; zoo met het gezigt op de kussens gebukt

gaan liggen om te slapen; van achteren hooger dan

van voren in het water liggen, van een vaartuig

;

van achteren hooger dan van voren, van het fat-

soen van een paard; vooroverhellend staan. — aai

G) a- i /. • G) a„
K.WI-. voorover raken of wippen. — ajn asm aai asi

<naai\ maken dat iemand of iets vooroverwipt.

ae?aaï\ kn. klein, wit, vlug loopend zeekrabbetje met

lange pootjes of scharen {vrg. (uuiajui\).

akaai\ kn. naam van een klein insect met vier poo-

len, dat altijd achteruit loopt.

ikinp kn. zie aeraai^

ken ijver voortgaan in een werk of bezigheid.

nri ak aai \ KN. ; aai ai ik aai \ en aai ai [ak aai \ dreigen over-

zij te vallen door het evenwigt te verliezen, van

een zittende , vooral van een gehurkt zittende {vrg.

O G) - O G) - •• • *

aai a^r aai \ en aai ag; ar> aai arvi\) .— mn ai ajiri aai (Cl ai aai \

of a^n ai ak, aai asi ai aai \ maken dat iemand het even-

wigt verliest en dreigt overzij te vallen. — aaiviak

aaiaziaaji\ met de armen spartelen in gevaar om

het evenwigt te verliezen en overzij te vallen.

ai ik ai aai \ kn. geknield; knielen. — (uw ai a7m ai aai \

gaan knielen.

ai ik 2,aai \ KN.; aai ai akzaais zva. aairiakaai\ of zva.

aai{*^asi ajiji\ — aai ai ak z aai «zi aaji\ ook aai ai ah z

aaixnaan\ aan iets gebrek hebben. — ajnoirrnz

aai ui ai aai* doen omwippen.

oiikzoiiaiz^KX. naam van een lekkernij van rijstmeel

(unasinaap met onafgebro-
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en suiker in een blad gewikkeld. — (Hnriaê:znri(Huz\

voorover op de knieën en de handen of ellebogen

vallen {vrg. tnak(nuri\). — (unn<crnz'n»di2XTiv}ihri\

iemand zoo stooten, dat hij voorover op handen en

knieën op den grond valt.

G) . . • CV . .

OS; 0<I1 !Hll\ Zie O&tHTltHTlW

O TA- O
ti£za7)as>ijj\K]<t. ieeren riem. — ajnmi «n-asna\ een rijst-

veld, nadat het orn de kanten met drie voren ge-

ploegd is, in het midden door beginnen te ploegen

en dan verder afploegen.non
tts; ^.zsttflN KN.; <un<cm(cicmji\ zva. ajnasni cuiasnn\ naar

buiten uitsteken, van een tand; en plotseling het

hoofd opheffen, regtop gaan zitten of een regte

houding aannemen , van schrik of verwondering.

n q n o n
as:a?i(iFn/i\KN.; a^iium ,m asiin\ zva. ajna^m ui asnj>\ maar

n o o
van kleinere voorwerpen. — <is;a^dsna^tasn/i\ met

het lijf gedurig in een onrustige beweging zijn,

door telkens den vinger uit te stekeu, den rug

te krommen en dan weer regt te trekken, of het

hoofd vooruit te steken en dan weer regt te houden,

van een kijvende vrouw.

as:ar)asnji\ 1. kw. zva. cm^i\ en unauiw — 2. kn.

een afzonderlijk vertrekje, alleen bestemd voor den

heer van het huis om daar gemeenschap te hebben

met een van zijn in huis wonende bijzitten of met

een geheime maitres. — ajii^azi astiaans zva. asrari

rti»/^ °f volgens G. een sekreet nabij een badplaats.

n n
aj^mcKJi/jMLN.; un mn (uioJia\ echt zwart, zwart-zwart.

cniisrziüi{K}/j\ zie oi is: zii ui z(ki/}\

n
ai as- z oi (ui z (ko/i of on as: z ui a^in\ Ho II. j onges, kn.

voor huisknecht bij een Europeaan, in Oost-Indie

jonge genoemd. — unoi ra) zon uiz (kji/j\ als huisknecht

gaan dienen.

o^zkicu) <-nasnn\ zie bij oiakzw

o n o „
as; (ci truiji\ zva. ae? azt maji\ G.

O o O o na
as;uiauiji\KN.; ajnxnrfjjiru^\ zva. ajnot ui <unji\ \mn

aniunvrm «a,tt^n een naar buiten uitstekende tand;

volgens G. een losse tand.

bs;ui\ kn. een scheur of barst; met een scheur of

scheuren
;

gescheurd of gebarsten , maar nog niet

doorlekkend, van hout- , ijzer- of aardewerk , een

eijerdop , enz., ook van gebouwen door een aardbe-

ving ; een kleine breuk in vriendschap (vrg. as;ajn

asn
f)

en ik.1 on mtr> asnn )

.

. o .o . o
'.")v\ mi vmis:\ uv arm n is: i^ un i~m rj is: hu ~nri un\

iajias;as;\ as; on is: clvi ann \ uut as; o-j as: ajhi iki n 0/ lajias;

a .. . a
as; ajhi (mn en [ceaos; ai as; mi ^m on om \ zie as;arm w

o. . o .

as;is:\ zie iKonW
a„ o„ . o o„
as;as:\ zie as;um\\

nk^\ mi ipn as:\ unra ak ui \ en akakui on /j\ zie

on ik z ai is; z\ of 01 as; z 01 uin z\ kn. lang van vorm of fat-

soen, niet in evenredigheid met de dikte , breedte

of wijdte ; ook lange bek maar nouw van opening,

van een krekel.

G) a 1 • G) n
as;cm\ 1. zie as: 01 cmw — 2. KN. naarn van een zee-

plant, waarvan de vruchtpit , van vorm en groote

als een manggapit , tot geneesmiddel gebruikt, en

n f * v n q , 7 n
aai o/ aji z ^ {of oiuiz^) as: ani \ en ook wel oji 01 auiz

whoti\ genoemd wordt. (Knmmoaakcms zie bij tui

arm (tow

ikncm\ ook wel as:mi\ Chin. benaming van een Chi-

nesche gecostumeerde optogt of maskerade , anders

ikcm\ kn. vermiljoen-rood. as: mi 01 rtiz om \ een don-

kerder rood, véoals van rood Marocquinfe/r. iekkï

am\ hoog rood goud.

oiis:z(m<< 1. KL, zie crrjovw — 2, KW. zva. onxmz

ai an 2\ (een hals ?) . — as: ik oman/] \ Kw . zv'a. M l u
/o- o ' G) x

ii (M z nn a<\ oji aji a^i \ {vrg. as; cm cm n).

n i / - o« o
as; cmihnjj\ 1. KW. o .isn au) ah ajrt aji asn aji ann en a^nrt

aftiajnas;\ {vrg. as; ik cm onjj bij 01 akzcm\). 2. KN.

niet vast, niet voor vast, niet vast op te rekenen.

mi cm ^ nj) ojii ah cm ckiji \ een werk, dat maar tijdelijk,

niet voor vast is.

its;cniari\ eign. van een boeta van het vrouvjelijk ge-

slacht.

n o' •

is: 011 \ KN. aanzienlijk, groot en rijk van voorkomen,

va7i menschen, huizen, enz. J.

akciii\¥J3.. klanknabootsend tooord voor het geluid van

n * o /
gong {vrg. iik'aïi\). — cis;iE>iarn\ klinken als een

gong. — tui asti as; artcm \ overal, aan alle kanten,

met dat geluid zich laten hooren, van gamelans.

kn. hanekam. — as; 01 as;on ak 01 cm\ ook on ckji 01 om \

oicm\ een jonge haan.

akaii-n\ naam van een verdicht offabelachtig beest ,

naar men zegt, een soort van tijger.

akcnfn asiifi of ajnarm cmnn asiijj\KN. in eens het hoofd

opheffen en opzien, bv. van schrik of bevreemding;

of ook ineens het hoofd omdraaijen, zooals een hert,
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(F)

a xecon crmirxiji\

dat geritsel hoort ; ook van iemand die ineens uit

een bezwijming ontwaakt.

(F) . G) /
x^oncmri ,rriiiasnz\ zva. (uirj cm 11 na rn asu z \\

ak arji\ kn. dansmeiden , die bij nacht, bij maneschijn

of fakkellicht, op straat of op iemands voorplein

tandakken (vrg. asnonnxjiorjx^idain). — run irin (cm

\

zoo bij nacht een tandakpartij geven, van zulke

dansmeiden. — ak om in (m /i\ zulk een tandakpartij

bij nacht; zamen op zulk een partij tandakken;

ook zva. ajiik\^ivn,rn/j\ plaats waar zoo bij nacht

getandakt wordt.

flO • O G) - . G)m cm(ui\ zva. (ei cm ei \ of iun cm (&i \

fitc cni X7 \ kn. ; (un xrm om tui \ een gemelijk gezigt zetten.

\(u<:<ricmdrirhz\ KN. het voorkomen van iemand of iets

door zijn grootte (vrg. ixji r> ihh z tn ni z \ en ithricrnz

7W7 ? \ ) . x^ncmzonnizon xn ^i cm xc ^ \ het vertoont

zich zoo groot als een olifant. ikc rj cm z 71 nri z ie.i il»

oji ^ao^io^ cm <rri\ je bent al zoo groot als een onge-

trouwde weduwnaar.

«£C,fr>i\KN. met een hoogen voet, van een wijnglas of

ander drinkglas. — x/77 77777
(
077 \ ^cn hoogen voet

hebben, van een glas of iets dergelijks; hoog van

fatsoen , in evenredigheid van de breedte , bv. van

êë& Jiuis of kleerkast; hoog op de kant van iets

staan, zoodat het gevaar heeft van neer te vallen.

(nakzicnïtKiru'KTi\ naam van het paleis van Batara

Goeroe in de Soera-laja.

ak 077 nnyt \ KN mn .i77?7 m ktij) \ zva. txmon xrm znasiiz

j»n\ maar met eenig verschil in de houding van

G)£de vuist (vrg. (uvuiiiaii\)

e?i tegen iemand boksen.

o
h n

a^i xrn vi xexe

(F) o
OKcmasiiJ\ KN.

:

Qijtisv/js kn., <Kii xri JV77 (hnji\ ki., kin (vrg. onaZizcm

<uiuz\). asnaui (of noonthp) nkcniasiiji\ . kinketting.

on.
OSn 7,77 X7 XC 777 tlïllj \ spr.

tun xrm ahi xsiiji\ aan het haar met de

vingertoppen vatten of trekken of het uittrekken

(vrg. ajnrrni ^ithni/i). — (un.i~m crn(isn\ meervoud.

ai uk ai cm z asnn\ kn. baard, kinbaard (vrg. xkamasn^

ccn<ncciz(Kin en oncmzrtcin cmj); een baard hebben.

ak on uk ri cm z asiijj \ kinbaard in een ruimer zin van

het woord, een sik.

(tkcmasp(hnjj\K^. een soort van spook of booze geest.

:cmoruj)\ kn. de stengel van de maïsaar, daar de

korrels aan vastzitten; het vleeschig gedeelte van

de staart van een paard, daar de haren aan groei

-

jen. ckji ^<: cm (txj)ji\ een maisstengel. <rrn (lum .lz chi

tru/j \ een kindje zoo groot als een maïsstengel,

voor een onvoldragen kind, bij een miskraam. —
ik cm trui aan\ nog aan den stengel, van maïs; bij

stengels; voorwaardelijk, van een koop, die geslo-

ten wordt onder voorbehoud en beding dat men er

nog in zeker geval van af kan zien. — tKiiakcm

<rui(hriji\ tot in de djanggel afgeslagen, van de staart

van een paard.

(ik on cm z <ruij\ kn.; ajn xrm on ern z truij\ zoo maar onge-

roepen en vlak voor iemands gezigt staan, zitten,

liggen of hangen ; vrijpostig bij iemand komen of

vóór hem gaan staan of zitten ; al gereed staan

,

zitten, liggen, enz. (vrg. mm xin on xp

z

mtiji en tun

(ïirinzoncmzix-ij)). — ajn xrin on cm z <rx ï \ voor iemand

gereed zetten of voor de hand houden. — ajnrrm

ti cm z 7TL7 77 »m > iets onder het bereik brengen, na-

derbij zetten of laten komen. — <ik rj cm z otj> aaji\

wat gereed en beschikbaar staat
,
gezet is of wordt;

wat iemand te wachten staat; ook een uitstekend

blok hont op een zilversmidswerktafeitje om er een

gouden of zilveren voorwerp op af te vijlen.

on xk on cm rcin^ kn. ; n/77 77 urn 77 ot7 ruin \ zich half of een

weinig oprigten, van iemand die ligt (vrg. (unoTm

oncrnonxuiaain).

77 7^2 777 7X7^ kn.; mn on urn z o77 ruin \ een eindje boven

den grond of andere voorwerpen uitsteken of opge-

wipt zijn (vrg. amr^uhazoncrriziuu^). J.

cnxkz-ncmzruin\ KN.; iun on azm z on cnizruji\ onverwacht

zich ergens vertoonen ,
gaan zitten of staan ; onver-

wacht voor den neus staan of liggen (vrg. om urn

(tl 777 2 7X77).

akcmriji\ kw. woest, wild (Skr. dj dngala); kn.

naam van een distrikt in de residentie Soerabaija ,

ten zuiden; vroeger een rijkszetel, ook Bana-kling

loemd. nnxkcmruisYJVl. zva. arnasnw

<&rr)cmori(n^7hmjj\ KN.; 1/77 x~777 on cm on nrui (Hiyj \ zich op-

rigten, zoodat men zit, van iemand die ligt (vrg.

iun n trm tri cm ruin) , het hoofd opligten om te gaan

opzitten.

77 ak z cm 77 .7X7 dm \ naam van een bloem.

xk ti cm 77 7 (Hij) \ ook oji :ini asii on cm rui aan \ KN . naam van

een plant (zie bij (Xj\nixmz\).

$cm (&cmji\ kn. steil uit een vlak terrein oprijzen,

bv. van een berg; ineens voor iemand staan, van
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een hoog en groot lichaam , dat men niet opgemerkt

had (vrg. ai mi mi rn ivi maijj en mi uk z tj arn z tuyi).

a£<rn\KS. de vrucht van den djatiboom; en een soort

van paardevlieg. — <unx;m<rh\ djativruchten zame-

len; gelijk een djanglëngvlieg zijn; poet. zich. bij

voorraad in iets verheugen of verlustigen.

ttkm>\ K.N. Jclanknabootsend woord voor een zwaar

dreunenden klank (vrg. akmi\).

zwaar dreunenden klank geven, zooals een gamelan

of z
O.

klokkespel (vrg. mi(E,iaaji)iak\)

akmi \kn.; <un<cnïmi\ zuiver, van een zuiver onbene-

veld licht , van een zuiver onbewolkten hemel, van

o G)
een zuiver schoone tuin (vrg. ajnrinmi\).

<hk'crh\ kn. ; (Wjormm aandachtig en onafgewend de

oogen op iets of iemand gevestigd houden ; met on-

verdeelde onafgetrokken en gespannen aandacht

G)
met iets zich bezighouden (vrg. ajncrhmi\ en aèz

. . Q~ G)
urhy). ajniinantci ajimvimi

met leeren (van buiten

mi «3.\ ). <un vin aii au cm rnjt t) ihh \ zitten te blokkeu.

nkmiccp KN. sterk gespannen blik (vrg. ajiim:iiimi\).

tk mi mx.1 ik mi (ar\ met een sterk gespannen blik

links en regts rondzien, bv. om iets te zoeken.

(km'nKN. een klanknabootsend woord zva. a&miw —
G)

(uriicmmi\ met het achterste gedeelte van de vuist

op een gong slaan, zoodat hij een dreunend geluid

geeft; iemand met dat gedeelte van de vuist een

zachten slag op het hoofd geven.

G) o o G) o o O o o

Ta.G) o . , .. c->
ais' (vi (ni (hii \ zie o ij '*£c\\

O .... O
il< mi a^i mi asi aai/i\ zie bij a^ mi ojï aaiji\

O • T-.
a& nazizmiicieaaiji\ zie bij minezzmi ajizaaij)\

(lm\ 1. n., zie (un&Liw — 2. kn. toeroep o! zooals in

ajuimiaxi(ui\ en (uwen icrrn\ (Ar. \j).

(Lus en gew. oahojlix zva. naa,ui\ doch alleen als Vo-

catief; bv. <tw xu^ -^c\ broeder Vorst! En zoo

spreekt bv. een regent zijn vrouw aan, als deze van

hooger geboorte is.

<uui\ verkorting van ajn(uui\ IL, bv. in moi (uuj\ voor

xm (ui ojï) (iruj<\ en arn arn \ voor mimmzaai ^jikuijw Ook

wel oaiis als Vocatief voor ojkuuis ofammrnw

<w.??\ 1. KW. zva. njajiw — 2. verkorting van (cii

xi? ^w — 3. n., zie (UiaAJiqw — .lu.lu^n zie ben.

miajiii^\ KW. zva. (CTiimnw

(Lhi(U)i\ Ar. t^Xit eign. Jehova.

(bu>(un(ia\ Ar. jahoêdi, KN. Joodseh. w tv> z nut ajii ax > \

een Jood. asn aa q ilu cun na \ het Joodsche land. osn

^](Lhi(vii(ui\ de Joodsche (Hebreeuwsche) taal.

(uii{(uu)\ Ar. \j^^\j, Jalvjd, eign. Johannes, Jo-

hannes de dooper.

ajuiaajj\KW., zie mfajuiaaj\

ajvi,aaji\ 1. kw.; gew. ti/n (vui (Hin\ zie boven.— 2.grond-

Q
vorm van ajiiajui,aan\ — eciajinmntix (Ei (uw,aa n en cun

,ooji\ zie bij ajnaju)aa/i\

™>r *za

(ba (unfj!Hi\ kw. zva. aziaji aji-^i

tui (uuj ma man \ zie mi

(dmitKZmaW

J, ii

mi is:za<V

n (uuiajui(taji\ en gew. aai (uujajujaan \ bekoord; be-

koord of aangelokt worden, door iets dat fraai of

G)0
(unaaschoon is {vrg. aai ojï (iJi (bjiji). ojnmimirui {of

mi axi aai ^m mi aai) aai ajij) njuimi aami mjiz\ iemand bekoord

maken. — a^jituwmay iets bekoorlijk vinden. — ccjm

z^maonaai\ iemand of iemands hart bekoren; be-

koorlijk, aanlokkend {vrg. mi t&i asiaa mi aai \ en aaoj)

fel mi (iai\). — aAjaamnaaji\ zie bij ajn(uuiaaj)\

iiMjiaaji\ kn. (in Kawi ook ajrj/jaaj' aAnnaaj) en ojli

aaji\ en dus denominatief vvn ajut of ajnajui\) zoo,

I. als voegwoord vóór een stelling van een geval

of omstandigheid , in den zin van als of indien

{vrg. miaaiai/i en iEjiaa(iJi\). 2. aanwijzend voeg-

woord vóór hetgeen men zegt, dat door iemand ge-

zegd, gezien of vernomen , gedacht of gevoeld is

of wordt , waar wij het aanwijzend voegwoord dat

gebruiken {bv. ajn mi oji^ tm 'n .? \ <n ajui aaji . . . kennis

—

)

geven, dat enz.). 3. zelden, even als mi aaaaiji\ ctm

(Hi(ui\ of miaznz a<n ma ivi \ in den zin van het is mo-

gelijk of het is te vreezen, dat... mi ojui mi aa~mz^n\

zoo niet, of zoo neen. miajuiaa -jnaai(ui\ zoo ik het

was. mi ojui mi aa^Az mi -n\ als het' avond is , des avonds

{met nadruk), mi (tui ma mi wiz mi mqz\ zoo het aldus is,

als het zóó is, in 4at geval, dan (met nadruk), mjiuui

aa~jnaai\ minjriznacm(ci(£jiji\ zoo ik het ben (als

het mij aangaat, ik voor mij, of met nadruk ik)

wil niet.

w-ajiimq\KW.

a

(vrg. as:<>aa\).

miojuizaas kw. zva. rui mui <èj asiijj s\ volgens G. afweren.

afwenden.

^,^2^2^ -Ar - J^v> ' Joênuni* Grieksch. niajiz

^HiQiQ.^ een Griek.
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aAijMraJijj\ Ar. wj»..>> Joênoes, eign. Jonas.

ai xiut crrn ce>i rui \ KW. zva. asn om trui _> iko ast arm ojij) \

cuvj.aji *0 an /7^ 2Ï£ S$ asn oaij(hi n\

uuuy\KW. zva. t&i(hn/j\\

o O o
nii\KW. zva. rn djw aa n\ anrui>Hii\ en on orui ciji/)\ maar

volgens den heer Van der Tuuk zva. axi\ tot vor-

ming van de derdepersoon van het subjectiefpassief.

A/W \ KW. zva. asn asn \\

S C *

oiojw\KW. zva. (uiihnxhw

(naAi)(Mn\ in poëzie zamentrekking van ui (t,n aaiw

<r)(LM(hrn\ in poëzie zamentreïcking van mui asn <kij n\

(k»(hi/)\ ook wel (Lirnhrn iei/)\ Ar,'M U~
iü > J aki h,

kn. zeker, zekere kennis door nauwkeurig on-

derzoek (vrq. asn aai on n en (tuhn\). arnojrutói

(ia no (lii tnn (€ji/j\ een gerucht, dat nog niet (door

nauwkeurig onderzoek) zeker is. — (paiHiian

vitten \ en (C)n (hu iei rn aai \ van iets door nauw-

keurig onderzoek zich verzekeren; iets nauwkeurig

opnemen.

iuunHn\ 1. n. , (Lu <n <Kii 2 tui n\ k., waar (niet gelogen of

verzonnen), zeker (niet te betwijfelen) ; zeker bewijs

(afgeleid uit bestaande omstandigheden); het is

waar; het blijkt waar tp. zijn (zie muiagi\ en vrg.

O O x o • ° ^ °
asmasn\ en asn (ekhijj). z. kw., zie ciu asn\\ \uwhii

waa\ aJvi(r.\HTi2(K(i^A(Uj <uin\ in waarheid, inderdaad;

tiwaai\ aj)(Lwr)(Kpz(tj)n\ volkomen waar, heel ze-

ker; allezins; voorwear. aji(uui(K~n<n(Kr\ tui atw vi iny

z

oji ^KLf (htji\ de volkomeue waarheid; eigenlijk, we-

O O
zentlijk. — (kv (üüi in nu aa/i\ (kq ajüi oi (Hj) z (ki ^a aan \ in

waarheid of in ernst gedaan. — t
Pfl

v
l
a
as!'ÏQ

s
'p/l

rnnaizM^i\ van iets verzekering geven; iets, zoo-

als een belofte, waarheid maken, nakomen, gestand

doen ; op iets acht geven , er op letten , of het niet

, O o. i o o , ..

waar is; (p ij <n aai z oji _i*\ zie ook aaoitisnva^ bij

o o . O - O
(hnasn\). — aai OjUI tri aai aan oj aai hu <ri aan aq ihi n en

(hu (lu on aai z (ki ^aan\ bewaarheid, bij onderzoek ge-

bleken, als waar bevestigd; waarmaking, verzeke-

rt O Oo
) tri aai \ (t) fj rri (hji z

iets bewaarheid maken, verwezentlijken; bevesti-

nng. <— pntnaaiaai ~jnviaai\ tip n oi aai z (ki ^&kii aa/j--

gen; naar de waarheid van

zich van iets verzekeren.

onderzoek doen

.

o Cl o
j<*£»\ KW. ZVa. fbW Oqi\

O o
en asn oji aai n (Skr.joekti,

het verbonden zijn, het gepast zijn, in overeen-

stemming zijn). a^(Lrnasnaaagi\ spr.

(LLirf!Hjiz(Kyi\ (p
ij
on (Kn z vji _ü*\ ctw/iotiïm^mj en

O O • O o ^
<t)fj

r) hji z (Ki ^a (Hn (hijj \K., zie (uu (un \\

O o 7 .. o
(uu (hji (Ui irn\ zie bij (uu asn \\

cjli (hth ^a.\ of (lu (hu _b*\ kw . zva. (LTnosnw ook eign. van

een boeta-vorst; als Tj. shigk. vijf (Skr.jaxa,

naam van een soort van halfgoden, de schatbe-

waarders van God Koeioéra; ook naam van Koe-

wêra zelf). (uwtH-n^A.(ucrm(isn\ boeta-pandiet.

O
(LL1IH71^A\ Zie (LU<Hn^l\

(LL1 >K)1 (Elf)-, Zie (UU (Hl) (HlV
(tu Kiixmjt\ Ar -—^a&j» , Ja'koéb, eign. Jakob.

rn(LU(Hii\ in poëzie zamentreïcking van (lukuiiihiiw

(uu(Lajj\ grondvorm van (umuLKLoji en (LU(ULiciajj\

m(LUZ(Lojj\ KN.; <n(pijznMji of tui <n iuli

z

ann\ wippen;

iets, zooals een plank of vlonder, doen zwiepen,

op- en neerbuigen (vrg. omi&iasnn). — m (lli z on un z

apmjj\ wip, wipplank; zich met wippen of zwie-

pen vermaken.

(lu(ixi\ (lu (ia (Hi /) en ilu

O
öl °yi °f (LU(UlUU(Hl/]\ KW^r

zva. (ei (hj (vi \ en'& on uu cm
/j

(Skr. j adi).

5 c Cl G)
(uw (iq\ KW . zva. iun (un\ en (unuhw

va. (um>i\ en om om i&i (hio \(uu(ia\ ook ojuiaais kw

(Skr. joedda, strijd, krijg, oorlog; djoeda, wa-

pentuig. Vrg. oi uu z (ia \). tun ajujaxi \ ook ajrttuujuJis

O
zva. (un\aj}\ en annam(EiiHiij\ — tui (uwtui (hijj\ zva.

O *

aji tui na mn chi/j \ (uion od z hj (ia i~ji \\

oi (lu z ia \ ook oi (lu zaa\ KW. zva. uuiaj^naasnji en arn

ojjoi^is (Skr. jóda, strijder, krijgsman, soldaat).

o . o
cuu (ia (hijj\kw . , zie (Luidaw

(lui na
/j
(Hijt\ kw., zie (uw&a^ ook zva. cm ug

n

(hiji\

Q . O
(Lii(ia(LLi(Hijj\KW., zie (ubifiaw

oi ilu z oj (ia z ua 'artn \ zie bij on uw z dO^N

oi (uw z (ia om oruiji\ zva. oi (Luiztiarun omoruin\

oicuwzoi(ua\ zamentreïcking van oi tuui z (ia (uih\

ruw asn \ kw. 1. zva. ihi,rui \ of liever en nu, en toen.

— 2. zva. (hi uw asn\ of ranasnw — 3. volgens G.

twist, strijd (Skr. jatta, gestreefd, ingespannen).

— (U)iwasn\ zie boven.

(uw asn \ kw. zva. oji oi n asn\ ( Skr. j ati en j ati,
CxJ

wiens begeerten en passies geheel beteugeld zijn),

O o
ook verbasterd in maa<n\ of a^wnnw Zoo in om

O o
asn(U)ni\ ook aLwiKnwnis Skr. jatiw ar

a

,

•^
voor-

treffelijk asceet; en in (Ei ajn £w ^ n \ of oji eai turn <uw

o . o o o
asn \ zva. cki asn oji rui (Hj ui ^\\ \asnapmrz>i ajn (lu uii \

van de negen hoofdgoden.
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aiivn\ kn. 1. millioen (Skr. nigoeta, millioen, en

O
honderd duizend; ajoeta, tien duizend (yry. ao?

<ct\). 2. in de war zijn, ongeveer zva. aznasi
x

\ (S/er.

ajoeta, ook los, niet zamengevoegd). 3. zva. xm

(rjni^.ijj\ eenvoudig, zonder eenig kunstmiddel, list

of tooverij , of ook zonder geld bij zich mee te ne-

men. (Kixiiani\ een millioen. (umGnaAJiasn<tai(ci\ ze-ll
l

2. a,uasn\ o,uasn\
CT CT

ven millioen honderd duizenden. amazn<njiasn\ een

zweer in den voetzool onder het vel. — a,iixiionn\

bij rnillioenen; millioenen. cna,iari(L:izonasnanj)\ dui-

zenden en millioenen (ontelbaar vele).

a,uasn\ 1. KW. zva. 010,11 axiw

en gew. a/wasm kn. zva. uuioAJiashy (Skr. jat na,
CT —^ 'ZJ

effort, inspanning van krachten, streven, poging).

O o a
(in asn a,ii «jj on z <r> rtji on >^n in n spr. r—p n asn<Ki\ zva.

a o cu
ttEii oxi asn on w — oni turn asn ttn i \ zva. <n om oxi ici oni \

a.Liasn\ zie xii aii\\

o
tin osn\ zie xu xu w

ai oaji osn\ in Banjoe-mas zva. xu asn\\
CT CT

tin asn anjj\ KN. wees, ouderloos kind, weeskind (Jr.

Mf. ^juj , j atim).

du asn Oii \ kw. zva. (in (hu ajn asn \
(
Skr. j atana, de

krachten inspannend. Vrg. ajuiasn\).

.iu .w)\ k. van aaian asnn\ 2. (Skr. jdtrd, gang; ge-

woonte; middel; in het Javaansch genomen in den

zin van circulerend middel), ooi aai anna<rr\ gangbare

munt.

c
a,uasn\ en (Lu(tsn\Kvr. zva. <unasn\i

o
,iu tisn\ zie du asnw

axoaJ)\ 1. KW. zva. om oi ni z i^j on a en aaiojtmamann

(Skr. j asa, moeite doen, zijn krachten inspannen;

djasa, ijverig; djdsa, moeite, inspanning). 2. kw.

en kn. zva. cnirjtj)\ in den zin van iets maken,

stichten, bouwen, oprigten, scheppen, aanstellen,

doch alleen van iets dat er nog niet is ofwat men nog

niet heeft; ook KI. van cmrixnw dn on a,u oji \ kw.

Om
kn. een paardestal maken, als men er nog geen

heeft, nu o^i oji asn <»\ KI. een patih aanstellen, ajuwji

[cuasj^nasn
<j\ troepen, corpsen pradjoerits, forme-

ren. (k.i xn ^ xu (ki \ nieuw aangelegd sawahveld, dat

drie jaar lang vrijdom van pacht heeft. oaji (ki om

"ïi tli om -ei w \(kii
co f ca (i

/ejnKI. van amijixiomrEiw \(kio,lkki\ en asn aan

o— p

o

oji aa\ kn'. mv., en ergens iets

stichten of bouwen. — in p n ?ki mi ~n ri om \ voor

iemand iets maken of laten maken, stichten o/bou-

wen. — aan oji aaji\ KI. van mi ri ui xu on ,i\ en KN.

gebouw
, gesticht. aan oji on^iorj mi rj t) ona\ bedelaars-

gesticht, mini Ki/Kimj\ een kris van nieuweren

tijd (niet uit den ouden tijd afkomstig).

n (ki (Hip iJvimjeiSvMvT,^ naam van de zesendertig-

ste soera van den Kora?i, die met de letters
(j*t:

/
Ja en Sin, aanvangt.

hikj\ ook en eig. aAnajjn\ ki. van asn<én\ (Skr.

dj o es, ouderdom, leeftijd; djoesya, het leven

betreffend, het leven behoudend, enz.), on i l* mi asn

oni^n^aAni>ionxionji\ toen hij nog in leven was.

xiimi\ zie nauw

ir i\ zie (in xuw

ajjmj\~KM. zva. aannaan\

o
du (Ui on \ zva. oaji oji on \v

oaji oji on \ 1 . kw . zva. mn n en asn ~n V*jiz ziifl ( Skr.

jauwana, jeugd, van joevjan, jong, jeugdig).

2. KN. gespaard blijven, zooals in een oorlog of

bijeen epidemie, asn isn cniasi on ri an\ zijn geheele

leven gespaard blijven.

,uj/oi\KW. zva. nioTioniw

itu\KW. zva. a.Li/i\\

r/ w
,ir?(C7\KAV. droefheid. G.
O O
a.u(LH\KVf. zva. tn-nzian^ <na.uonji of (E>ipiaji\ (vrg.

a,ua.i onp zva. a,u(u\

ui in \ zie (vuiaxiw

ni nu in \ zie luuiuaw

a,iiinv*'~n\ eign. van den oudsten zoon van Pandoe ,

den Vorst van Ngamartct (Skr. Joedistira).

i ii i^m \ zva. on oaji z is: on w

O
rj (uu 2 ifc on \ KW. zva. rnam^a,v cKiagram ^*zn m\ en

(ki oji oii arp (Skr. j o dj a na, een afstand van negen,

of, volgens anderen, van vier en een half of vijf

Engelsche mijlen).

oxi ij\ zie ajnoxin\\

oxi xu \ zie xii a-u ^ v\

o . o
a,ua,u\ zie hmvi

a.i]zip 1. kn. een klein soort van krab, rivier- of

landkrab (vrg. ajia;i\). 2. KW. zva. ajinri oma-na (van

ajLp). — aniajLp of anaxnajiiy gelijk een krab zoo

mager , met zoo weinig vleesch op de ribben.

_ CV o
imiaiui?\ ook wel .tunmKW. 1. zva. onixu\ a^oajiasn\

en uiKiMxniji (vrg. iu{\ 1.). — 2. zva. asn ljw
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o

on ajui zam\

(til n,mij] \ zie (naAJiaajp

&i7 ih% ticij)\ kn. slijm, zooals slijm in den mond; het

slijmerige, kleverige, bv. van versch vleesch, vu

en sommige bl

n
(isyi %\ en oji aui asnji). asn oi on ihti hui rn na \ geënerveerd,

O
{vrg. ciuaxij\ i/n oju anj\ dsnaruj

van iemand wiens levenssappen uitgeput zijn.— (Liii

ecu on (kij}\ wat van gekookte visch niet gegeten

wordt. (Lii (bvi axi chi arp n^i (Eji ^i xci ihiji \ sjor.

<^> ajiaajuiasn^qw

>K
ajinajui asnji\ KW. zva. asniL/W —

O * -

asn asn ti rui oaji of asiri cmzasniLiw \4/i|iM|mim.k

o
(tui asn (L7i aria \ spr.

(uiiaAiiasn r^t.^ eign. van een zoon van Jama-widoera

(Skr. Joejoetsoeh).

&ii /j\ zie ojhiiw

o o 7
(LLi osi \ o op nn ajLi azi \ en oaji t&i axi aji asn \ eign. van den

God der onderwereld , den Tinto van de Indianen.

a.Li!Bi\ kw. zva. ii^iwn-ï#.\ en tziaaw Muuiiannarviz

o , .. o
am\ zva. onniaaiw \ (lui azi oji nn ti \ zie bij asiin

niw

(lm au on \ KW. goedhartig {van &m\ en (eicm\ zva. (&i

jK7^\). ajii azi a<i &i a±) ) ai rui (ki\ spr.

oMioiiihixKYf. zva. (Hi^niKii\ (vrg. twiams).
,

o o
ajui(ZA(Hi\ zva. aA/i(Bi»n\\

ai a,uz cm \KVf. , I., ook oiiiizcm/i\ zva. ajiasnasnji en

ajna^arnn of (tuin ,ui z cm \ (Skr. jéga, geschikt-

heid, gepastheid; jögya, geschikt, gepast, voeg-

zaam, hehoorlijk, bekwaam). cki rn ui z cm \ n., (k.i

rn ojliz cm \ k., (tJioiiuzcmp kw., naar behooren,

naar evenredigheid, naar verdiensten; passend,

voegzaam; behooren; het behoort, ajajiojtunojt

tn iiizcm ai aa \ naar verdienste, bv. gestraft of be-

loond worden, oji <n ui z cm <k» asn to \ behoorende aan-

geboden te worden, beleefde term in brieven voor

aai asnnnw — aooi oaji z qij i \ KW. zva. UEioi oaji z cm w

II. <ntLMZcm\ of ajnai(LLizcm\ 1. zva. cmoivi\

o o C)
ton asn %\ ajV!hniKnjj\ on asn q asn on aai \ a_<iuz\ a^ioiazi

axiw — 2. kn. een kind verwekken, fatsoenlijker

woord dan clti ia aai ai aai \ (Skr. jóga, ook aan-

winst; en middel; en godsdienstige aandacht, met

oogmerk om zich door volkomene afgetrokkenheid

van het zinnelijke en eindige met het oneindig We-

zen der wezens te vereenigen; ajóga, krachtige

inspanning; dj óga, verrigting van een handeling).

<n oaji z cm ojn rui aaa\ Uw Majesteits kind of kinde-

en O . . .

ren. <m oji a^i a/n ai ivi z cm asi anj) ojn Kn \ wie is mij

n

vader? nniuiz cm dji azi axi\ met aandacht bidden, asi

rnx.iizcmji(Knasn\ en verk. asi oi oaji z cm n\ naam van

den vorstenzetel Djokjokarta.

on oju z cm \ kw. zva. ojimm asn\ of ajiasn aji\ (Skr. j óg i,

asceet). oi ili z cm asmi \ een uitstekend asceet

(van ai iiizcm en uiia>mi\ Skr. jog ésjwara). —
O Q

ooi nri iiu z cm as> <r> aaas zva. aai ajicnn asnaa/j\
CJ

ajn(Lvicm/)\ snelheid van iemands gang (vrg. tiooi

&Licm~iihiicmji\KN. snel, van iemands gang : grondw

asnjj).

nu ai cm ij aq\ zie bij ricmaiiKiw

a.iji xrn^-m aaj]\ zie bij asn OjLI asnji\

ojvi\ zie tvnjp en iliulliw — ooi \,li azi cmn en uui ilu

asianj]\ zie bij a'jw

omom\ zie bij aJjaw Het wordt ook verklaard door

cm
ca

asn iLiM-ïipi cmp w x om x.li x/nxsn tli ckijis bijnaam

van Batara Kdma-djaja.

asm\ I. KW. zva. f)

O
asn ai ui ^ — II. ,o7j\ of asn <wta\N

Md. éiz cm

\

KI., daar!>tt/j\ ma., (K.iajiaji\TS..
s n^l V

ziedaar ! wanneer men iemand iets geeft of toereikt

(vrg. (Hin\ en asin\). — III. kw. aanhechtsel als

voornaamword van de derde persoon, zva. oi om of

2. kn. verkorting

amaj^aojp

O -, O Q
inn \ 1. KW. zva. asm aL},imjj\

van asim asn \ ook als Vocatief.

j. O a * (?) a/
asrn\ ag i\ of x,n ckii\ KW. zva. lamoiirLiji of a^a<n\\

O o q„ . (?) o/ a„ O
\ iTrn ia(Ki\ zva. i acn a^i tli iji \ of /J) om cm iji \\ \ oji

O -O O O
oïjI im on sn aaj) %am \ of oji ie i ajii .ki CKpi miki\ zva.

a/ (?) aS a„
(Kf) (KJJ 1U 03) iKH cm IC) \\

a7m^\ 1. kw. zva. uii'nuiz^w — 2. verkorting van

oi iTinzarijj^w — 3. volgens J. zva. i7tn\ II.— asm

^

i7in%\ aZiarijj^tLnaqjj^ ook asi aan ^ajn anj]

{

\ er los

of vlugtig mee te werk gaan, er los overheen loo-

pen; er ligt meê omspringen; een boek maar vlug-

tig doorloopen; zijn ouders niet met het vereischte

respect bejegenen. — i7m^i7m^ajnaaji\ maar vlug-

tig gedaan.

.™<CTn^KW. zva. osmnasip

ai 27in z%\ in de volkstaal zva. asni\ II.

.irm l?j \ KN.1. vereerendebetiteling vanfatsoenlijke vrou-
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wen van eenige jaren
,
gelijk staande met wip (lh

van mannen; jufvrouw, mejufvrouw; ook wordt

zoo genoemd de huishoudster en bijzit van een

Europeaan. 2. zva. (hichi\ grootmoeder, (an run (ui tin

<rr>\ de vrouw van den koopman. (wrmmajn\ iajt

(or}rt-??\ of oji (mj) cl>7i \ vrouwelijke bediende van rang

aan het hof van een vorst of prins; hofjuffer (vrg.

co mi tui z xn anjt bij vi ojiz \ ) . ccm ajn asii f&7 <rn\ een

pranyai met den rang van Toemenggoeng , een hoofd

. van de prangen s die van de Sri-manganti de

personen, die den Vorst wenschen te spreken, bin-

nenleidt.

O T .. o
azin q (hi \ zie bij (kji % rm w

(cm (vri (hiiji en x,in itm m? vi ihti \ zie itJi icn ihti n\

na(crnzvifunzHii/j\ zie vi a<j\ z vi ajn z (Hrin\

azm vi tuii z (ui -z*\ en (cmvitLrizM ^aikïi(ki[i\ zie bij cu)

o
(uxkoji en oj) vi ajn z ik.ojj\ II.

arm cm \ kn. vermoeden; besef; ergens vermoeden of

gedachte op hebben, wanen (Skr. dnyana, kennis,

besef. PK. Vrg. (iavi(ui\ (Kiani^\ ni(iJi\ i(cioji\ en tui

f(maj}\). ihm int,i ar) \ en axixiiiHa\ passief, vitunzni

othkhis niet vermoeden, er geen gedachte op heb-

ben; ook zonder er gedachte op te hebben, onvoor-

ziens, bv. iemand ontmoeten, rem (hi tem (hi \ allerlei

vermoedens, verdenking, argwaan. (cri<ui(ci(Kjj](Ki

(or?jQ^ï\ zet die vermoedens uit het hoofd! — tui

(hnjj(Hi\ het vermoeden, enz. (ui(HTji(Hi<cm(Hi\ het

argwaan krijgen, argwaan. — iht

moeden krijgen, er erg in krijgen.

O • O
<unini!hn\ zie 0sj)??jK7\\

o o . ,.. o
(ciii(hi\ en (hm(hijj!hn\ zie bij (Kiijonw

(uniHi\ zie (KJXhiw

ty>mn tn chh \
" zie vi tui vi ni \\

(cm !hi(n-nj\Kü. op het hoofd en de handen staan.

* o/
akiKn\

aansmz((Ki\ zie bij vi tui z (im w

/ a . / o
(cmiap (Kii n\ zie cuiian ikiiji\

O O a
~

O O • ,..
!cm^o(Ki/i\ arrni fO<tü.\ en irrn tm kiikh (kijj\ k., zie bij

Wc}™^

J,

rcrn(Hinn/)\K., zie icmniw

o . o
(cm,(ui tunjj \ zie cksi itm iHiin

\

rc777,^?\ kn. naar garnalen visschen in een schuitje bij

nacht, vinjizxzin mik een visscher.

asm arn \ zie bij (KJicnnw
Cd

_

Cd

asin (hoi aa \ zie bij r?j>am na w
Cd j

Cd

azninminiifi en nnn arm a<nv) ihti \ zie ra arm mi />\

Cd K ^ ' Cd UICd

(cmamiMifi en tem arn ik» vj ,hii \ zie bil kfi om kii n\
Cd Ut Cd «K< J

Cd UI
tor) anrn ikii n en a.rri errn it,^ r> ïkii \ zie (U) cmi mi/)\

(l Gut <Jl b Ut h K (
(j Uè Ui

(cm nfii asii/t\ zie (U) arn asn n \

Cd UI Cd ui

na 77777 z mi f7777 z \ en vimn z r> ar)i ztuivi <mi \ zie vifKuzvi arn i w

. a . ,..
OT7 arn cci \ zie bil (kji arn w

Cd J
Cd

vixarizvi(Hijiz\ zie bij vi(utzvi:i~.m\\

(uuurn/j^KN. iemands taal nabootsen. G-.

v^i7mrn<Hi/]q\ kn. ichoreus, waterig, vocht opgevend,

Ovan eeyi wond of schram. — (bivi(htjjvi(hi/i^\ hetz.

vimm z a<i/j ^ \ bij verk. xrn^\ KN. getrouwde vrouw van

een Chinees ofEuropeaan, Mal. nonja: mevrouw.

nriMrp zie bij (cm\

^V(Hifj\KN. vermorseld, vergaan, tot brij of pap over-

gaan (vrg. (Lmd^:\).

,77777 na afin ? vi nr> dn \ Zie Dij vinoizvin^^

(rnriMpi-uri n\ kn. iets met een puntje van iets, of

eventjes met iets, aanraken, zooals met iets dat

brandt, zoodat het in brand raakt of zengt (vrg.

aj
}\

aJ
}\

ttrUl en tn!cmil
]

(^lJ) i!Hn /l)-
(W(Ki!)(Krn(Kiiji en

o • -
(in oziii np ii<ii n\ passief. — a^(Hijj!haivi(Kri\ met iets

zóó eventjes iets aanraken; iets eventjes tegen iets

aanhouden. — asmn-n iinri (Kin\ zva. vitEiviiKii ikii aon\

al tastende, bv. van iemand in het donker.

virrnz^cifp)Z!Hiin\ en vixnnzvi(Hij)Z[K7ivin<ii\ zva. a:rri

afU\{KPJi en ^1H^Ll (
^\

nri^r^'' (vrg. vi^JiznaajizHiijj).

(cmfaniiaji of (ern (hnji osiiji\ KN. doodstil; doodsch; in

diepe treurigheid (vrg. ojioji\ en i&iu&ï ).

O O O o
f17777 thOJI 0511 (1 \ Zie i77777 (HJJI (LCIfl \

o o ... o
w

(cm(hqj)cnji\ zie bij a^irtiw

xirikiji(Ufi\ kn. het achtereinde van een pijl met een

keep voor de pees van den boog.

^mm zie hijw
(77777 VI (Hifi Z(LH^\ zie bij (Uj hl (Cl { w

arm*
Lub ^'

f ) -O
n^rriviapiZ(Hiiji\ zie a<JiviarnZ!Hnn\

a
i77777 VI om (TL1 (I \ CCI11 V) OT77 VI 7 N en 77777 VI OTn VI 7 VI (Kil \ Zie

I Cd UI 'ojn, I cd 77, (

bij (Ui na arm vuip

,77777 arm ruim\ zie tman
(jlI Cl Lub

177777 vi arn \ zie (KJ>viartii\\

O . • O - '

asm arn \ zie (Knamw

o . o ,

f77777 arrn \ zie (hJiarrnw
Lib Cd'b

vi,rjinnaarnz\ zie vi tui vi arm z \\

na 77777 z vi arn z \ zie riarj) zvi arm z w

vivinzvidJizrLi/jx zie bij viwzvi(wzruiji\
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asnqw — 2. kn., ver Je. van run
S ,

ócm\ 1. kw. zva.

S 7 o S' Q ^ S
(nt/ï\ oy. ^ Tiasnji\^s. , ojitrm otiii \k. , nieuw Kleedje.

oji aso arjji\ en cli rei ari/j \ ^<? oy run (ktjiw

asm\ KN. bange ongerustheid p#w iemand of iemands

hart (vrg. oji\). iamoj>i7iii\ in bange ongerustheid

zijn. — ojmaruix en ajnarjji^ zacht op het gevoel,

zooals bloem van meel of gelei; ook mollig, poe-

zelig {vrg. ajn (&i~jiarnji). asn aruiasm ariji\ heel zacht

op het gevoel.

V o S
<n asm \ KW. zva. a7iari\ en ojitkuijj\ — (Ef)onariji\ zva.

o S o O o
<ci.?fiw — (EJi<nMTjinn\ zva. oti il ori ori\\

(om kw. zva. asn oji p*w

otiti "~n \ asm t)<ki\ en otiti nn arn ~m ii arn \ zie bij ojiti \\

(umn-)\ N., 0777100 on/) \ K., vingerbreed (vrg. oszti\ en

dus wel voor ndjari). aji>cmni\ een vingerbreed.

<nniz(cmnn\ twee vingerbreed.

<ri it~m z t% ^asn on arn \ zie bij wmïti^w

asrnTi on ojtizojiji\ K. , zie bij tkuiw

o o 7 .. o a
irm on ti ari\ zie bij aj)-~rt\\

asm ti arnjj en arm ti arn \ zie bij oji ti arnji \

Q . 7 .. O
a77nTiarnji\ zie bij ajinriarntis

otiti Tiarnji\ zie bij ojiti arn /i\

O • I...CÏ
arm ti ornji\ zie bij ojioji arnji\

O • ,.. O
itTr» ajiarnj\ zie bij oji ajiarnji\

on otiti Z on ti arn n\ zie bij on ojiz otiti arn n\ *

on otiti ziitiz arn n en on arm z il ti z aai \ zie bij oniJizriTiz

CV
arm arn arn %\ kn. zich wijd uitspreiden, van de takken

van een boom en van de horens van een hert (vrg.

,KW?\).

mji\ zie bij ajiT>asnj]\

ojiti arn q\).

arni Tt asii i

icm ti asii ori \ en onii t> asn arn ^n <n om \ zie bij oji t) asn w

(aai ojioji ^&ti arn \ zie ajiojiuiji\

arm on oji on asn ^ \ kn. heel zonderling, vreemd en won-

derlijk, bv. van het spreken van een taal. en van

een pisang van goud.

a o o O
asm Ti on (lw z oji ,i*\ en otiti ti on oajiz oji ^a. arn ano\ K. , zie

bij ojiti asn w

cmnori i£ji z on da z \ zie (EioniEAZondJiz^

o . o
azMriTnrn\ zie (WiTiamw

asm Ti !C
jyi^

x™ Tl om \ en xnn ti im on urn \ zie bij oji ti

O • 7 ..
a^rriTucvn en O9T)0)\ zie bij ajnTixmn\

xrmonTiz\ kn. bijzonder helder, van het water (vrg.

n o.

.

ccrnihi\).

on rm on ti z (Cl \ zie bij fn(K*i<nTiz\\

onom Z on T) all \ Zie bij onaJizrjni\^

n-j (_!crn ri tuh \ zie bij on ia-j) il aai w

asin on ti z ni nni z \ zie mi n ti z il orn z W

a^n ti 07i CKAf, \ zie bij oji il ori flk^a\

asm ri ti <yi ozi cmji\ zie bij tui il ti on on ajiji (waar azm

(riTizonoziza^ijj een drukfout is).

iO?7 on ti z ri on Z IK1 /i\ zie (KSi on Tl z on 071 Z (KOJj

\

(OTj on 071 on 071 $\ zie bij a<j) on oti on oti q \\

ono7mZ(Kiij)\ Zie

O • 7 .. O
07171 (Kil \ Zie bij (UI!KI1\\

on oji z !HHji\ II.

asnion om \ zie bij cui(Hn\\

o7)iiawtKioai/j\KN. vuil, zooals door stof, bladen, enz.

(vrg. oji mi on o).

o o o ^ . 7 .. on o
asm ocnaa ooi /i\ zie bij (KJiooiijiornns

oTni (mi mi (Kn (i \ zie bij oji kh ,ki kiij \

o o
v

.
7 .. on

07m(Kno<io<iiii\ zie bij oji o<n (K1Myiji\

o:niKïionniii\ zie bij (W) arn on arn \i

07111 hKii\ zie bij aaidKYiw

V V o V .'S
or)Mi\ 07in(KiiTi\ en 07in(KnTtri(K-n\ zie (Knwnw

o S . ,.. o S
iOnw»n zie bij asi<hn\\

S X
otttj\ocn\ zie bij (kjiioiw

/ / o . 7 ., S
on iTin on oen \ en on 07m 11 o<n ti \ zie bij on <ui ii <kii \\

S S o . ,.. S
on mi z on o<n\ en on osm z il ooiti \ zie bij iiojizoiikiiw

O • 7 .. O
07iri[MriMnji\ zie bij ajuofii ocnji\

rno7inrii[iKiioafiji\ zie on oji on uKnirn o\

O . ,.. n
asn! om arnjj\ zie bij asi un (kyiji\

rrn z ri un wn /i\ zie bij (iJi/mi arn a\il i7m z ri arn arnji\

O o S . ,.. O o S
07in arn arn \ zie bij oji >kii arn \\

Siornarnji^

O .. O
07171 il arn z arn \ zie bij oji on irn z arnji\

O O o O O 7 •
97771 arn asn n\ asim om a±n \ en asm arn asn arn ariji\lL. , zie bij

O
ajia,jiamo\

07171 on arn z asnn \ zie bij osiii arn z osnjj \

O o Ci o o . , .. O o
asm arn osnji en asmarnosn\ zie bij (tjia^n asnji\

asni arn asn ri\ zie bij ajiarii asnns

on osm z on arn z asn n\ zie bij (kji on arn z asnji\

n o • ... oo
ro?i urn asn asiiii \ zie bij osiarnasn osnji \

o . o o • ,.. o
asin on arn z (Ui mi ft en osni on arn z oji ornji\ zie bij ojiiiarnz

oji arn /i\

O o -7.. O
asm on om z vi arn o \ zie bij o<ji ii arn z oji arnn

\

O o q„ O a a„ O o a„
07711 arn ooi \ zva. 07iiiarnaji\ zie oji arn ajtw

o . , .. a
07171 arn\ zie bij osi arn \

O O O O o O O • 7 •• O
07171 arn 07j}ji\ ashi ani(n,i\ en otïii arn on o ri arn \ zie bij oji

O
arn nui /i\

O O Q .... O
X7171 arn 17J1 fi en aswarnaruis zie bij ui arn arca n\



7*""ür 783

aemuai rrtiin\ zie bij a^iHiirnjins

O ^ - z-- O
!èm rn urn aai n en return api ihii nri ihh \ zie bij a-J) rn ikii (H~nji\

a
rn ,v.im <rt ikii (Knji\ rn irm 2 rn irn ikii \ en tl ,em i rn urn aai rti in~n \

zie rn ikji 2 11 om arn n\

on arn at1
) vu rui n\ zie bij tui arn ruijt\

o
c°

j... Oon arn op anijs zie bij azt (tm op nrn/)\

asm arn ojiji\ zie bij n^iamajij\\

rem arrt ojiji\ zie öij am arn xaj)\

O O a ^
asin om cuiji \ lem nsn (ui^,ï\ en <dr> (hu (Ui-ui(hii arin\ K.

zie bij ^M, ,K7(

<*^/^

asiriani cuiji\ asiiiani aji^t\ en (emini aji ^i rn om \ zie bij

UW
reiiirnariiajiji\ KN. gedurig droog kuchend, of aanhou-

dend droog kuchend, van iemands hoest {vrg. rntei

rn(Kll(Kn/j). J.

rn cem 2 nri arn 2 arnfi\ zva. rn azin 2 ri arn 2001^

tem iKn\ap arnj\ zie bij aji ani op arnji \

m . 7 .. o
tem ri arn nn rei 2 arn riMn zie bij (ui rn irn ari rei 2 arnji\

O a . O a
temaniasi(K>iji\ zie iksi arn as-i ri^in\

S) G) a . ,.. &
tem ikm en azniamasi\ zie bij tKJtjhtiw

• 7 .. °
rn,emaxi\ zie bij rnrut&nw — rn tetii axt ari\ KI. van ten

q o .

rnasnari\ (van <n<Kittin\K.l. van tuitbm).

O • 7 ..

tem axi 00 \ zie bij (umw

O O o . , .. o
tem {tin \ en <etn [tut .ki\ zie bij ffoiionw

rirt<LajjiUtn\K^. ongestadig, niet aanhoudend; bij poo-

zen, vlagen of buijen. J.

temasnji of (un(toj)asnji\ zie hij tuiasnjis

rem asn\~N., rnajniKi\ of (Ki rn ajn (ki \ K., ana,wasn\ KW.,

werkelijk, werkelijk waar, in de werkelijkheid blij-

kend waar te zijn {Skr. niyata, bepaald, positief,

uitgemaakt zeker. Vrg. a*zasn\ en 9juiarn\). tem asn \

of azm asn rnajui on n\ het blijkt werkelijk waar te zijn,

of het is positief, dat... 6-^01,1 ^artiasin asn \ de

werkelijke, ware, God. (etii asn rn ajj\^., asiiiasii ariana

ann en onajn(KO(hn{L'j (hi/i\k., het in de werkelijkheid

blijkende, het bewijs, de verwezentlijking of het

werkelijk waar worden, van iets; de werkelijke

waarheid; ook werkelijk, om de werkelijke waar-

heid te zeggen, tem asn rnartiaji (vi -n\ een werkelijke

(ware) held. a^iemasn\ zva. (k,i ok thn w \ tui asm

(isii<r)!Hj\ n., (ka asm asn art va anti of (Ko-nojna^itaojj

(Hyj\K., zooals het in de werkelijkheid is, gansch

positief, inderdaad, ttj tui rn ariartim xmn as» rn rn

(hi (i<r (Li (Hi ~jii (mi (Kf) tem aai (hi i_/j chiji \ zijn {of haar)

werkelijke gedaante. — azinasii(ta\ kn. iets verwe-

\ (UI

zentlijken; aan iets werkelijke uitvoering geven, iets

gestand doen. — (emastiiHii rjiwiiaiMa. , et) n nri (tent a^n

(HiuHijtMi.., iets bewijzen of doen blijken werkelijk

waar te zijn; van iets zich verzekeren, dat het wer-

kelijk waar is. — ihn (hon nsn a_m ihiji\ kn. de werke-

lijke waarheid of toestand van iets; de verwezent-

lijking van iets; feitelijk bewijs van iets, bewijs dat

iets blijkt werkelijk waar te zijn. — (aji(Hyiasti\ zva.

O
ternasn\ zie bij (iJiasrjw

(èmasii(Ki\ in de spreektaal zva. fentuiiur^ \aaaji

asti!Hi\ passief.

(em[asn\ zie bij ti<j)<asr}\\

emastis ternasnnns en cemasrinnrn(H-n\ zie bij (uiasris II.

(cmaJiji\ KN. een uitroep tot uitdrukking van het ge-

voel, dat men zich brandt, bv. aa?i brandnetels.

O /. O C) , -, ..

emiKJiji of am(HJji(i^ifi\ kw. een aangenaam gevoel bij

de aanraking van iets. G. ; kn. een plotseling door-

dringend gevoel van koude {van tui (i-jijj) ; ook tem

ojtn of a/n (ki/)mj}\ koel en aangenaam, van de

smaak van iets.

aniijKijj^ zie (KncKiij)\

tein<u>\ kn. ziel, iemands ziel; het bezielde; ook mijn

ziel! mijn lieve! bij het aanspreken van een geliefd

persoon {vrg. os:iji\). iTm tui ihh rn ten q \ al het beziel-

de, al wat leeft. (eiri(virnr^ajrirci,iJi(Hijj\ het beziel-

de van de rivier, wat in de rivier leeft. — ama-nn

ioi\ bezield; bezield zijn, leven.

o . ,.. o
remaj)\ zie bij (tJi/viw

tem' tui \ zie bij ri!}j}(e»\ II.

o • 7 ..

(emrv)(Hi\ zie bij a-jjajiw

a/~ a.' • 7 •• °^
(emaji\ en ;emiuinnrn(Hin\ zie bij (kihuiw

temajj'Hnj\ zie bij ffoxoffoj^x

tent (ui (uiyi\ zie bij ajinjntmn en bij njj(uiriwj^\ — nrm

ajt(Hji\ zie bij (hjiriJïihrnjj^

o • 7 .. °
(emaji(Hnjj\ zie bij (u\rui(Hrij\\

Q O • 7 ••

(em ie» tai

\

KI. , zie bij rn(i^rn(tji2(Hrin\

rn tem rn (Vi 2 (Hti \ zie bij ri tui nri rui 2 f^^ N

:w bij nn (IJI2rn (VI 2 (Kiler

o
tem (ui asn rn nai \ ~ie bij (ui

rn arm 2rniui2 ihti

tem(uiaxi\ zie bij a^truiann

tem tui asn n \ tem rui asn \ en

O
(Uiasru)\

a?mru)(Kf}^\ en tem rui rui ^/i.rn ihti \ zie bij (hu tui tui /i\

rernrn(ui2rn(Ui2\ zie bij (Ui rn rui 2 rn rei 2 \\

irniUl2rn(U)2\ zie bij (iJirn(Ui2inaj)2\\ir
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temi(L» (t)} (unjis zie ciji tui mi ikyij\\

(urn,u)(u>i(iriijj\ zie bij (ij) xji ui tirnj) en bij (Kn<v)icnn\

mrri ri (uiontun imnfj \ zie bij tui "9 <u> arnn\

xnn on xn <ru)j)\ zie bij ooi on xn oruyi\

Q Cl o O
(cm uu ruin \ zie xn xn (ruin \

o a a a a
xnn ui ruin \ xnn ui rui \ en xrn ui trui ui rui on om \ zie

o
(U)Uirun\

xnnriuizruji\ zie bij ajion toi z ruji\

xnnui\ zie bij (uiui\ en bij cuiuiw — xrm ui xn n thm \

zie bij ojiiu)\\

xrm ui \ zva. xnnriuiw

oniio\KN. vooruitsteken, van de kin; van (unonui\

het vooruitsteken van de kin.

on xnn on ui \ zie bij on

a

ji r\ xji w

n n ... o
xnnrui\ en xnn nrui un ^n on tnn \ zie bij ikjktliw

xnnr)trLiztiri\ zie bij xji on rui z (hnjj\

iirm urrj tHi ^ \ kn. een uitzondering maken in zijn ma-

nieren, wijze van doen of zijn, vermaken, enz.;

een zonderling zijn, vreemde manieren hebben (vrg.

O O
(unon(Hi^\ xnn on cm on mj)\ en (è/i(cmtru\)

O
xnn ritruz ontrok zie bij <k» on rui z rj pi q\\

xnnrui<rrn\ zie bij ihJim.onrrnw

urn tui \ zie bij (Knurw

xm ri(ruizriniz(isn/)\ zie bij onxyizrinm xnn\

cern orui nrtij)\ zie bij cun trui arnji en bij (hj) <in (tmn\

—

O o „ O O i- O
ccm<ruiiKii\ en xnn rui (un süti(HTjj\ zie bij iKmoi(n-njj\

O -7.. O
xnnrui(hrnn\ zie bij a-j) trui (nnn\

ri(hrn\ zie bij rixnzri trui z thm n\

xrn ruinm rn\ en min rui ren cxn}B ^n on (Kir \ zie bij aScrui

(hfriW

a
(um rui <hm (hi\ zie bij ajirui aaiw

turn orui thrn \ zie bij xn trui hm/j\

xrnrvithm\ en (cm nui thm on thm \ zie bij xn rui thrn n\

O . , .. O O
xnn xrr aai asnn\ zie bij (ui(hm w n\

O ^ .... O
(crri(ri^apmiji\ zie bij ooi kii<np (rmjj\

O o . ,.. O a "

(cm au* op mi n\ zie bij tui kti np cuin\

O ^
. O

(crri(^)ann\ zie (uuai(U)ji\

onxxnzonoruiz (unjj\ zie bij on tui zon orui zasnn\

a • t ..

<um trui (ui tui \ zie bij ooktuiw

xrm (rui (rui \ zie bij ckji trui trui w

tcmri trui zon trui z\ zie bij tui on cru z on rui z \\

xrn(uixh\ zie bij (pi tihw

O • 7 .. Omm (uy mij \ zie bij ajuuituiji^

o o . ,.. o
(urn (rui tuin en xnrncnjjaji~Jicna<n\ zie bij ckd trui tuijj\

xniirui(Ei\ zie bij (kii^aw

Da/
urn .1 \ zie bij (Kji t^i

'

urn

xrm

O S Q • ,.. o /
xrm on rui z il (£jiznr\ zie bij (iJiontruizontEizw

O • 7 .. o
(ui(erunji\ zie bij <kji xn^i ,unji\

. a . ,..
xn(EJi^.j\ en xrm xniEji Jjixi \ zie bij (kd tui (e>i -Ji\\

xrm ru ieji -ji \ zie bij cui isi.ui w

xrm rur (Eii rr) cun \ zie bij xm a~Ji izjiii \

o on ,.. o
xrm trui ri xm thi\ en xrin(rui<nxpz(rcn ~rnonun\ zie bij (ui

truttyW

xrmxh\ zie bij djjxhw

onxrmrruj\ zie bij ona^iruj^

. o . ,..
on xrm on trui ^ en on xrm on trui xn \ zie bij rna-j) tri trui \\

on xrm z on .ixi z \ en on xrm z on orui z xi \ zie bij w mi zon orui zw

q„ o
xrm trviithn (imjj\ zie bij a^truïitKri(Knji\

xrm orui xn cuin\ zie bij om trui xn ojijis

in 7.. o
,17777 on ttui zon xriz x/iji \ zie bij (ui on cru zonxnz ^'//^

xrm(ih'^j (H
^J}

y zie bij <M\cm<Kr>jl\

^rrj(Ui\ zie bij <^«^^

xrin xn a<iji\ ixsii on iui z a^nji (ui ikij)\'¥Jï. naam van een soort

van honingbij. J.

.rm xn a~n tuin \ k. , zie bij xm xn nr \\

xrm-(uifóiiji\ zva. iun xrm {xnasnji {zie (iK(n/i(xnasnjj) , en

beteekent ook stevig uitstaan, bv. van de staart

van een kip.

O • 7.. O
xmon[(uizasnn\ zie bij (ui tj [tuiziun^

\

O O O O . t .. c*

(umi(ui(isnjj\ xrm ttui x>n\ en xrm ix/ii asn on urn \ zie bij oj>

on xrm z on {(ui z (Ui fl\ zie onnj)zon>MZ(iJin\

n o " i . ... n
xrmaji!Kn\ en xrm xn urn on tun \ zie bij (W(W(ioy)\

o
:rri(uiKn\ zie bij (i^xn(i<riji\

O 7 .. o
rm xn \ zie bn (ui tui a

«51 J (UI

O 7 .. O 7 .. Q
xrm xi cunjj\ zie bij mi xji asnji en bij qji iui asnj)\ — xnn

Q O . 7 .. O
(uitun\ zie bij aj)(ui(unn\

n o na . ,.. n o
xnn xn (isnn en xnn xn asn on urn \ zie bij o-j) xn asn n\

n • orw tri xn xnn\ zie xjion xn xmj)\

n n o n . ,.. o
xrm(üixrin\ xrm,xnxn\ en xnn;xn asn on trrn \ zie bij (wiaji

xrnn\

o) xnn zon xjizasnn\ zieÏÏf
on xn z on (uj) z asnn >

O • 7.. O
xnn on (un z ruyi\ zie bij (Xjior\(uizruin\

q . , ..

xnn on xn z (irnji en xrm on xn z ciiii \ zie bij (Kmnxnzamjiy

n . ,.. o
xrm on xn <rrn ri\ zie bij am on xn am n\

n '^ n °o .7.. n
xnn ri xiz ornn en xnn on xnz arn \ zie bij cuion xnz unn

\

O
7 ..

xnn tui omj) en xnn tui arn \ zie bij (ijicui (irnj)\

on xnn zon xn z arn n\ zie bij on (ui z oi ui z ornji \

O o * .... O
xnnx/KKnx zie bij nm tui unn

\
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O • ? O
<cmajioJin\ zie bij KnouiaJin\

' 1 o . 7 .. ~ O
ort \rm &ji ck<i ^&\ zie bij naji (Ui0Jin\

rm in Z2<? öz; »o) ruw

O (?) O (?) o O (?) O
77777 «j) \ on t_7 7.7 \ £?z r»j l? i:i un 7,7uin\ k. , zie bij ckti

O
ten truin\

im iJiKm/ts <cmaata<n\ en (crnaji<Hrn<nncn\ zie bij (kji

<"K

l J) 77/7™'r
O O O O a n n • ».. o

<cm iist (Kn n^ ,i:mtathm\ en vrniw3iacnmafm\ zie bij ikji

o
(cm to? .kii/i\ i~in 1aJ) !kii \ en i^iituiuïi ri (hm \ zie bij (kji

ajj(Knn\

rinij),TE.y>\ kn. half of nog niet geheel rijp; nog zuur

of wraugachtig smaken, van djamboe's en dergelij-

ke vruchten (vrg. hni (kji asn/t en óLidJiasn/i).

•ini7ciBi/)\ zie bij !una.m<E.iji\

rnnan\ zie bij 77777? w — vmin.i:i\ zie bij ojkijiw

rmriiöi?\ en ?7?? ??/?>/ / 2«£ oy 77777 .70? ?N\

77 rm irtiez2%\ zie bij r>i rn? rj l< ? > w

o o . 7 .. o 7 .. o
tcm<iM!cmajui\ zie bij )Muu\ £# ei? o.ni^
O • 7 .. O

77??? tjm ttt? Ti 7,77 \ C2£ ey ?o? xiüj asnji \

a~m7Li/j\ grondvorm of verkorting van urn <tnji(Enn\ —
oom (Enjïoen <mji\ naar iets snakkeu, daar men nog

niet op hopen kan.

OT7 77 (Ei

q

\ kn. breed gerand van de onderlip, wat voor

een schoonheid gehouden wordt; van ojitnt&iq\ het

breed gerand zijn, van de onderlip.

a~m ei (m ihii ~/n on arn \ zie b ij rt!Ki2!ho\\

Km e ? ?.7? (htji\ of nu <m\ 7 ei uu on/i\ kn. versnaperingen,

suoeperijen. Men zegt ook iktkeu arn ooa\ (De grondv.

is dus k» (e>ï (KYin\ gelijk ook van kji znc&i (Knn\ Yrg.

oLiajitGimcHiji).

tem (Eï\.vn ? e i t,rn i\ zie uiten wnn\

a~m wasnji\ kn., tEn[tm\ KI. {doch weinig in gebruik),

een knopje van goud of van juweel op een koe-

loek.

n n 7
.. nn

r/7? En<Hnn\ zie bij rw» oen iutiji\

rn i ??? rn (si 2 asn ft \ zie b ij rniciri ei z asn ft

\

<nxzmztn<£Masnjr zie bij <n(K7i2rt eiz (isiijj\

n f n
fcm(Efi<njin\TLJ$. zva. nrtaji\ en niï(ui\ (vrg. inn ,è? n ). J.

^7 JJ777 (77 El Z \ zie bij (77 ,7J) 77 ®ï 2 \\

ö '

(?)

?

.^
7 .. G)

aim.Ei\ en xim ei in ,w /j\ zie bij iwxbïw

(?) .' 7- n
OT777'1 tl U7 77 hll\ zie bij (KttflE/ïW

i<&i~Ji?(un\ zie bij ia ei -? »\n

o. 7 .. o
'777£J^?7ÖN Zie bij (KJjE-l^lW

/ O • 7 .. /
)a^jTi\ zie bij ioei^jw

n o q o o . 7 .. o
07.: n -jj,

rriti^i\ en i7m(£i~Ji <-nasit'niHn\ zie bij vji e,i ~ji

'
Mfl^ ,

O
(7J777 Tl «S7 ^ 7 (tan \ «zV 5?j ,70) 07 (&ï _7 (lOjl \

^/7.i : ) ^w zie bii (kh ei^iw
n J v\

n . ,.. o
777; r?_7\ c^ bu (Kil f?_7\\

"- J rui

77.; :?7 .' ; - ?\ 2-e^ n-KiiEi^iw

77 7J777 77 E7 ^7 2 \ 0zV ^y rn »J7 77 (E/J 2 \\

Cl
^

O
7:777 e

L177 '77 (T? _? 77.77.7 ^^ ^^ 6y 77 707 77 £7 2 W

o . O
i-^irrLjhti\ zie bij aa EjI ^i trui (hu^

(urrKEi-Zi Kis. 1. pit met het vleesch er omheen, van

vruchten , daar veel zulke pitten in zitten , zooals

de nanqka , kloeiveh en doerian, bv. iii t m <ei Ji\

rnnui:m eiJ)-. enz. — 2. naam van een boom met

fijn, hard, geel en fraai gevlamd hout, dat veel

voor meubelhout gebruikt wordt. {Van de vrucht

komt een vergiftige olie, xyivum ei Zt genoemd,

en van de schaaltjes van d,e vrucht worden water-

scheppertjes gemaakt tot speelgoed voor kinders).

— i 777 ei rj vnofony een pit met het vleesch va7i een

vrucht, zooals de nangka ; aau of bij ïijamploeugs,

bv. afgedeeld of va-kocht.

7/// :i^l\ Zie bil !K7) HJIW

(?) • 7- O
7/7/ r 7

?
7 \ Zie bij 7 7 .' 7 - ) \

O^ Q. O Q„ • 7 ..

777/ ? 7 ~JI\ 7.777 E,l _7 lil \ en 7J777 El ~JI 777 (Kif) KI. , Zie bij

> r> 7 .. o
ttm azn itnn en bij arnxji^w

n . ..
xzm Eij)E.i^nj^\ zie bij izvn ,eiji \

n o q .
7 .. n q o

E111 Cl El\ zie bij 7 7 El E1W

Cm 77 ei 77 uEi \ zie bij tri ei -n Èi w

Lil) f 1 hl\ Zie bil (KT) El (hOW
[co J

IJ ca/ a • 7 .. /

ca
D
/ I

ca

n
7J777 f /7,77 7 of ti 3<ui !ei ktijis kn het ei van een legu-

aan
'

(TO?7_7'-rZ\ Of £7 77,177 7,777).

1/77)7 E.i(Kinji\ in de spreekt, zva. (cm(E(i\ bv. cta&vi^jpi

77^707^70^

ri(cmZ(Enjiyiarmz\ zie ri aai 2 (sin ri irh ? \\

(?) o* .

7

\.. (?)
L777 <V? 7JÏ\ ^^5 02? TO &7W

co J ca

L777 E? (Cl \ L777 È7 7) 7T7 M \ ^?i ?'777 (E 1 77 7T7 7,-7? ~77 77 h tl \ zie

bij TC? El El\\

O (?) O (?) O • 7 .. o *

,77777 E» \ ^M 7 777 E? 7_7 707 *0,1> K. , ^ïé1 027 X.71 (UlW

~) .... o
77777 777 <> N ^i^ ^2/ 77? 777 ? N\

(y Q c?v . ,.. cy
,71777 777 T7 N ^« 7.777 -77T T7 77 7,7? \ ^^^ bij 77 777 V

o / o -/^ o n / 7.. n S
«7777 077 \ 77777 777 nn \ en l '11 cn~l O7 77 M~fl \ 02^ 0?; 77? 777 \N

7? lui? ii rm\ zie bij rt kti ? rn cm z\\

,77777 777 7,77 7 C91 7J777 777 7i7? N Zte bij 7 7 7717<77 7\
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786 7 man vizitsitji

(vmoiivnn\ zie bij CKJiononn\

Ci O o- . O
xvn 011 astijj en (cmcmasny, zie (vjionasnn\

O z • Onn ?7 OT7 2 rt5ïifl\ £^£ 02; to 11 arm asnn\

(vtrt on cm /)\ zie lij Manm^\

amoim \ zie bij riK-iz xm w

77 mm zvn\ en nrivm 2 rm om ~j>i 77 -7/77 \ zie bij 01 vu ? vn w

rii:mBx;r)\KT>., zie bij riicizvrnw

O / O / a O /"' ?.. O /
1 'm i;n\ vrtt vrn

t

no \ en vtrivii^inrivti\ zie bij vji -.nw

<vtn vm vntji\ zie bij aJKcnaain\

O • z-- Ovm ajmaain\ zie bij (t-jt vm vm n\

O -O
xmi rt xm avnn\ zie (vn nri vm vmji\

xnrtxmviiji\ xmtxmvm\ en vmtKnasn tnaai \ zie bij vji

rj vtn z xm voyj\ Ml. zva. vttörnzfvmw

xnn (cnasiijj \ zie bij as;(Enamji\

o . o
vm 1 n vit ft\ zie üji a^narna\

1 m n vm vitji en vm r> rot acn \ zie bij aa ?? vm un 1

O ' ^ o.,..
imtixothitt en ? ??/ 77 o? .?./? zie bij Kttnaznacnn

)
""'

)
"'

'
• ,"..

cm in ivm iornn en (cmvtagnzarnonaaiy zie btj iiniji?

aays

temxmaain en r?;iniMn zie bij ajtren mrt/t\

O Q O . 7 .. O
7 unnhm/j en (VTniajnafn zie bij (Kaxmawa

vm 77 ip 2 ,7577,9 en vfm 77 ap z nsn \ zie bij OJimapz astiji\

xnrtap asnjj\ cvttjpviv en (vanop ?o7 77 7,-77 \ zie bij (vnxp

77 7:777 77 ap ,7577,7 \ zie bij on to 77 op ,7577 n \

77 vm znrjtpz <ïsn/i\ zie bij 77 to i 77 xp z asit/j\

vm\ of £77*óy7\N., zie bij ,ti iHtji\ en bij tunahfi* —
vrnicm\ KN. weifelen (vrg. azma~m\). — nnmiii

<HTjf\ weifelachtig, veranderlijk, zich niet gelijk

blijven.

v
Lm\ of vrtvip kn. klanlinabootsend woord voor de

) t

1 111 i

i

ii(koj)\ (crnirh oj) ^&\ en dii ui ki ^-7 yi.hti \ zie bij

o
77 7J777 ? 77 1^77 2 .TvTylN 77 7J777 ? 77 7:77 ? X? _~7 \ CU 77 T777 > 77 7T77 Z

&j) _h 77 hoi \ zie b ij 77 ?o 1 77 7^77 1 M/i \

O O • 1 .. o
.7:777 7,7 \ £M (cmapaai ~mfn(un\ zie bij Knap

V hl 7) 7J7 ? \ 0Z> ^ ij .to 77 p ? w

rnazTmaps zie bij i-irciviw

77 C777 l 77 7J7 \ 22fi 77 K5) 2 77 7TÏ \\

ivmuihn/j\ zie bij Kjiapamny

7 777 77 7TJ 71'»7
/
1\ cèé" bij KJ) 77 L? 7,7?

ƒ

O
7 777 77 117 7V77 ft \ VTTl VI Op 2 0<n\ €n Vlll 7) 7; 7 > K77 77 7,7? \ ^^

^z; (Kt 7j ip 2 ^mjj\

Vm VI Kit 7 \ ^ïV fo}' (7C7 7J1 7,7? 7

"1 ) . , .. O O
7J777 7J7 7VT) 7t0O1\ Zie bij OOI 7, 7 7,77 7 \

vtmapama\ zie bij (t^xpaatjj\

Ltit vi vit ft\ zie bij iQfW^Jhp

O Q Q • 7 •• O
vtiiviv-n/t en (vrnaparn\ zie bij (VJjvihotjj\

O • 7..
77 L77? 77 VI l Vlt/J €11 77 077 7) tp ? 7,77 N Zie OtJ 77 ?_"7 77 7J7 2 7,-77/^ \

f) O o • 7 .. O
r777 777 U77/7 £ft 7J777 U7 7^77 N Zie bij VJ) VI Vit I

urn ui 707^ \ zie bij tovi vnj

O O o - ,.. O
vmviasttj en vmvi(i5tt\ zie bij hj^a£tasn/i\

O O o 1 ' ^
. ...

vm<rtipvn/)\ vnvti tp vn\ en i m n vi hit rj 7,77 \ ~«t? oi;

OO >7 L7 7i7i 7\

opivaartscJie van iets zwaars, dat met ge-

mak opgetild wordt: hnnp, het gaat! bv. tnafntcui

o a . . O G) „ -, G)
1 lilt 1 hi ï--C7Jr ; iLV.Kt.iw Zoo ook (Etatnff^

?7 U77? z \ zie bij fl_ 77 77 7^7 ,7 ? N\

? //? vn\ zie bij .707 »j7\\

imui kx. met opgewipte punt, van de neus; van

woord voor vn 77 \

OS
1 1 > i\ een

7 ??7 i:? \ C^^ /)(/ 7 7 (? ,

X
?ƒ 7 77? 7? it \ Zie bij 7? 7J7 77 t 7 W

S • z .. ^
7? t 777 > tj L1Z\ Zie bij 77 70 ? 7? 7 >Z\\

n . , .. O
i nni i ? 7,7?,7\ zie bij i:\ri i 7 trna\

necrmnrtoTiz wnn\ zie bij najtzariajiz (Hiyt\

) o .
' o

i in ? ) hn\ zie bij aüt asi.hiyi\

vrnant^\ zie bij a3t*m^\\

o • 7 ••

n ( ??7 ?? ?,7? ^ \ en ri rm ii hit vi n \ zie bij itiirjhii'

I /?? 7,7? 7^7\ «ïe /5e; 7.J 7,77^ II.

• 7.- (?) O/
.7,^77 \ Zie bij 7 7 K/7

(?) O/
1 ?;? "

-

vm\^tvnitn\ zie bij ïoi^7J707/7\

"1
7 -

7 .. ?) ^^
* ;;; 7. II 7 7 7,7? 7 Zie OlJ 90) ffOÏ *T1«7Ï/J\

xmtihit>itii(vttn\ zie t i tt tm ?ii ~>i vttjs

Q 7 .. .

vrittfiun &t\ en ,vtrt:rat ny\ ~«^ oy 7a 7,77 ^? >

( ;V? K7J 7_7 EJ^N CiV ^Z/ 7Ó7.7V77 fl_/J £7/7\

im hu .11 hi \ zie bij ?o hu ii vii

l III 7? K77 2 7,7? 7 I -7> 2 (/ 7-7 77 7,7? 2 7,7? 7 \

77 vin 77 7V77 z aait \ zie bij 77 to 77 7,7? ? vi) 7

"? o . ... O
L??7 7.7 7V77\ ^J5 /)/; (fzt (VI VU ,1 \

O . - ..

7? 7 D 2 77 7,77 2 7,77 7

7J777 7,^? 7J?"\ Zie bij rïo'ifVW (7Ji"w

vin rt <urt z rein\ zie bij thri vitz rvtjt

\

ïDihiiivtft en viti vit ivt it vrt\ zie bij toiacnayins

vin vnn vni\ zie to? <t,77 (vnji\

{777 77 7,77 7,77 7 \ zie Mj (KJ1 77 7V77 OOtJl \

6^) O • (?) O
i 77? 7,7? 7,77y7 v C^é" TO? 7,7? Vtttj\

vm vit vit /i\ zie bij 11 vsi hit vit ,j\

77 L?» 7,7? 7,7?^ ~/^ 77 7.7 7,7? 7,7? 7\



ii rm i >? mi i*cnn\ zie lij maait n un ? un p
~i

*
. . . OUDMMUMIP ~l? 1CI hll IXlhll p

^ ^
. ... £)

r;>; ki) ixi hii »> 2te <w; Ka wtj ?u ktt^n

cm un lil vn ï en vm un n i vii 77 hii\ zie na un 7,1 aan p
) a . O o • j 5) -

") a
CM] K7) ?7_7 Lil 1 CU CWJj H73 77.7 b77 77 7,77 \ ZlC 01/ 11 Kil 7L1

sr
O • 7 ••

77 177)? 77 7,77 7L?\ re<? ö// OT<IO»Z«l Ml /7_1,7\

CWl 7,71 \ 280 Wl 7,7) \\

):?'?) 7) uh?\ zie lij ?o « uh i

cm i? uh l \ zie l ij t3i ?? un i w

77 f777? 7 7) \ «ï 71 l hl ? h)l 11 1] hll \ z'lC bij 11 171 ? hïl \

vin hii ilv zie lij ib uh \\

cm ooi ixi\ zie lij tómjw

^) O . . O' •

V'lllh)17Xl\ Z»«. vm hii ivr\

Sn 77 7,7) 8 77 ?L) ? \ SÏe lij KB 7) M) ? )7 7X1? \\

•C777 M7 X) p Ci'tf. Vlll 1.11 171 1

a o • t .. o
D77 Cl W77J 7)7), 1) J\ £ZÉ? ö(j JO VI 7,T7/7\

O • 7 ••

77 7 777? 77 7,77? 777 7 «2 )) I 7)7 ? 7? 7, 77 > 777 \ C?<? 6{) 77 ) 7 >

77 tf»icma\

(Chj 1,11 7,77 ,7 V OTC £//* ?Ö UK 7 7) 7 \

. O. ..... o.
7J7/7 7,77 \ ££<? lij 70 7.7) \\

D . o .,.:£). 7 .. L^) .

VlllhllVl\ Zie l/J 70 7,7)\ ÉVi üy VI Kl}\\

77 L777 ? 77 7,77 L7 \ ~Z<? 6(l 77 ÏO ? 77 WTI W

cmaznnj)jp\ zie lij iziviixip

7) 7/777 ? >7 « ) ? M) fl\ ^iV Hj 77 Wl ? 7) 1-7 ? )>77 ) \

nivrm 1 11 vi ? 77 j ?7 7.-7? \ zie lij 77 70 1 11 ui? in 1 \

D77 Cl XI ^1 77 7,77 \ C?V ^{/ K3J U) X) 1

xm crn\ zie lij cm

vin nmKX. veranderlijk, wispelturig, onstandvastig. J.

(vrg. crh(cm\ en ynasnnasna).

077 777M zie Hj 7Ó777<?N\

77 cm ? nu ? v zie l ij 11 ih ? ,777 > w

o • ... .

7 777 77 777 ? Xll\ Zie Hj i7D77.777^\\

7) Cm ? 77 777 ? hll 7 N »*e Z*// 77 7Ï7 ? 77 777 ? 7,77 7N

xrn x.i^in\ zie lij tunahn^

XÏll LI 77 K7 \ 0O«. È) 7J U7 77 M \

Ö77 Cl VI 7,7) 7\ zie lij 70 L7 VI 7,7) 7

)

D . / Ox

^y«. rt7N verkorting van ?ei\ of <^i\ Iv.in &mnom\

of (&ntxicni\ voor fitn-m^

vi\ of £i.)\ 1. K"«". zva. xi ei 7xi hip — 2. (e.)^ Chin.

vermicelli {vrq. vihii^- 2.). £bji\ (mi-swa) of

:iyi?\ witte vermicelli. vmam\ een van vermicel-

li bereide kost.

e»\ zie Lii ejw

ei>\ zie ei vu \ II.

ï

77 E?^ of vu 77 f 7^ kn. bijna, bijkans; het sebeelt wei-

nig of; ook zva. l?)77 777\ {vrg. ahaai(utn\ mnahacn

(T-7/i). 77 ei ? v< ti ixp bijna (of gauw) drie uur. <77 e?<^

•

r

) l/7 v bijkans dood. ?7 £? <? v> ui ui unji {of hu ia 7,7) i

of tJi 7,77 ^-^ hii.p) bet was (of stond) op het punt

dat... xm n ei? Ji 77 7,77 ?\ heel binnen kort. n&iq

77 ei>\ heel nabij, rakelings, op bet punt o/op slag

van, zoo goed als al.

niEitz^ of Lu 7i ei > )\ 1. n., rKi vi hii p k. , een sterke

uitdrukking voor niet willen, niet willen doen of

hebbeu, er een hekel aan hebben, het verfoeijen

;

ook als uitroep: foei neen ! {vrg. 77 £? ? t_7) \ ). 2. n r ? ? »

\

KX. r/^ ^ /; 77 ?J7 ?
S

1
Yv L 7? 7.77 77 e i ? > n VI ? 77 f ) 1777 70 7

7 ); 7J7 f/n 7) 7,77 a 77 7,7 ?\ ik heb er eeu hekel aan zulk73'

E) 1. KW. 2«7«. ,\7) 717 O 7V77\ 2. El n ()«(}), aildO'S

eip\ verkorting van sejioj»\ Iv. in ei,üikii\ {ma-

sekti) en eilihii\ (ma dg o eng). — 3. ei- {ma)

troebel water te drinken. t_7? 7,77 iytmajnp\ ik ben er

al beu van! ik wil er niets meer van hooren. —
lhi]eu?\kx. geheel versleten, Iv. van Meeren,

aan vodden (tv^. 7.77 t_-s \ en na ui vu 1). lhv-jlh

77 ei>>\ vermorseld en aan flarden. — ü? 77 ei? 7 vu

\

zie l ij ?7 vi ? ? w — 7i ) 77 e 1? > vn 71 7,77 \ maken dat iels

geheel versleten wordt. — 11 Eini ei>> vn 7,7 i\ iets

dat geheel versleten is: lompen, voddeu. .77 e)?

77 ei? 7 vn hi iLi sn een seheel versleten dina; van

een buis. ei vi 11 m ? 77 ei? 71 ei? s vn hi p in lompen

gekleed.

eivii\ I. g*e 111 ei vv\: — II. eivii\ ook verkort

eij\ en EK (üia), kx. groot, hoog, in samenstel'

ling vóór een ander woord , om het hoogste en

voortreffelijkste uit te drukken (Skr. ma ha); bv.

ei vn hij vi Ki \ en e 1 vn isi ip^i ki \ de Grootmagtige,

de Almagtige; eivhicitji (of vn 111 ivi 1 en 1x1.vn)

de Allerhoogste ; 3^1 n 1 .> v naai eilii 1x1 isi ? \ God de

Allerhoogste; Ei.vn^ihii\ hoogheilig, de Allerhei-

ligste; ei lv vi un in 7', alwetend; eilii ei ïxvp hoog-

heerlijk, de Hoogbeerlijke (Skr. mahdmoélja,

kostelijk, pretiens). Eixnxm:i\ allervoortreffelijk-
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788 (ziT o
BI (L/n (U1!K1\

ste; ieji iun lti oïi \ of iBiajnerh\ de Allerhoogste; (Ei

(u>i'-rviK\ of (Eini(t£^\ ook mE/jutn de Oppervorst.

EjI ajn tun tvn \ spr. si ?tun .&m\ of (Ei cun (Binn\ zie
1 s ca J ca

bij tun (Bi ni w \ (eji mniuui am \ zie bij (llikhw AndereJ ca «o, J «U

zamewtellingen zie beneden.

(Eji(un\~s., (0)(un\K., vroeger, te voren, voorheen, on-

langs, zoo even; zoo even of te voren genoemd;

onbepaald van alle verledene tijd (vrg. cea'am\ ten

tun \ en xm ri oaji ikkj ) . «i tun kti iun ^ (Kn trui cai mm \ voor-

heen , onlangs , zoo even. on ddi tpi tun <bji ajn \ urn i 1

1

turi(Hh(ü)(un(V)ajn\ altijd vroeger, altijd te voren.

cbi ojn rn .K7\ nujynM^ vroeger, tevoren. >./;<-/

«7W \ run <hrn (V) (vy\ verleden. (Bi (uii uu tin \ (O) tun na

(wi verleden (gepasseerde) nacht, o aun on (lv <kji un
j

\

vi ojn tn iun (cm \ van morgen, ajn *m "'/mj> i
j

i.i un

/hl7i\ die bovengenoemde. amaKt&Hun (of <oi i n )

die kleermaker van zoo even. i.i éi i i > /; \ of imam

(ici(Èi\ genoemde demang. aai oji <e>imn\ (ofuuni n
)

in vroeger tijd. HhojiiEAiuniüncrn\ in denzelfden

ouden tijd.

/ )

)iti />ill\ KW. ZVa. (El thll\ i,i(i-i 'iiiinj en ni

fBJ?\\ \TiEAZ(Lrion(EiZ(Uli\ Spr. ZVa. n i ; i
<
• n i : i >

(vrg. tn(Bi2iU}(ntE-nnj>\).

IE1 ? (unl(Ki\ zie (Bi(n(un(aa\\

Ci o o • 7 .. o
(En ? cunni ani \ zie bij n?nunji\

r^^goO^N tt* :i^l,„:,Dl

O • 7 ..

ei rimm (tfi\ zie bij ui ri tun z (kiji\

iEIIi LII Z KI ?\ ~i> El LI.KI ?\\

Eiii Lii(,hi \ ook ei ? am\ap

\

KW. ~y«. ai/ i'i ui ii in en

hu TLjaji^ajiithJ--n3sii\ (Skr. maJiiclra, berg, d^.

aardstut. pk.; mahéndra, naam, van één van de

zeven voornaamste bergen van Indië; ook van In-

dra, den grooten Hemelheer ; van eklv\ en riten

riEjizim cm* KW. zva. kh (ki <lciijj\ (Skr. mó/i ana , be-

tooverend, ontzettend), nn ^uiun (Ki(KJin'i\ naam van

een wapentuig {van rj (Ea.t-tun'im\ en i~i
rri\).

o
(E 1 L ?J /M K1J) \ KW. 5;^^. (Lfl (L71 Tl (KI (KI (1 \

(Ejicun\ 1. kn. zva. xniixrnamji en nrm (Bi ~/ï axin\ heel

knap, heel bekwaam, onverbeterlijk, in eenig werk.

J. — 2. kw. een zeeroover. G. (vrg. vii^iiyi).

^ï^fl7ÏTT7NKW. ZVa. (UIIKIW

(Bi (un ni \ zie bij (cj tui na w

tBiin(L>nnr)^\ eign. van de vrouw van Bismaka.

E)M)MM\ KW. ZVa. T)D^ <tsn (ut vj xm kiji\ (Prdkrët ma-

hdrdni, Skr. malt dra dnji, de Koningin, pk.).

(Bi run tui <kyi \ KW. zva. <uiarmasn\ (Skr. mahar ddika,
Cd

een vermogend man; een met buitengewone talen-

ten begaafd man, groote geleerde, pk.). Zoo ojk&i

S Q
(tril (UI (Kil w

/ ° ° o „,
(Bi(unt>i\ kw. zva. (unruasntnaiji^ (Skr. mahar si t

een Rësi van een bijzondere orde; van mtun en oji

B) qm (cit^\ Ar. l i ö f . mar krib, zonsondergang,

het westen; de landen westelijk van Arabië, Africa,

Mauritanië, Barbarijë; kn. het gebed bij zonsonder-

gang. — ; i > in ai Li,-, Ar. ^Ji^o , marhribi ,

Mauritanisch. ajiMxm(KncEji\(un^S}\ het deugd-

zame Mauritaniscli ijzer.

(Ei (un (tci n \ zie bij i.
ij
mniw

; i in ii i.i / i\ een naam van Batara Goeroe (Skr.

Mahddewa, een naam van Siwa; van te/lam en

tnaaajt\).

: 1 1 n >) i.i c/n een naam van Boerga, de gemalin van

Siwa of Batara' Goeroe (Skr. Mahddewi).

: i i n i ii I eu ; i in asn iki/)\ zie bij tui iun asnji\

; i n i ii' in i Ar. l" s.^ . maut, de dood (vrg. tui

° N
(ISII\).

O
: i < l n l n KW. ZVa. tK..1 (ki ^ \ (Skr. m o /lila, ver-

ward, verlegen). — kh j> EiztunasiKKiji \ zva. (Kn "1

l I >,L. II (K1J1 \

O
. ; lii i ii ili\ kn. van dezelfde kleur en grootte, van

paarden.

: i i n i ii tu . of ei ii un eu ti i\ kw. zva. tcn
f

(Bi\ (Skr.

mahitala , de aardbodem (vrg. isnarui\).

o
ei ri aun asn n.i \ zie .

r
i l n lii ili \\

; ilii lii\ zie bij iLiuunw
<U

J V
Q

(Ei(L7i(Kfiji\'S.w. zva. ki ui (Lfi ,i en (ruitziw \<nann<rm(Bi

(tm (Mij \ spr.

ei ri lii? Ki.p k., zie bij asn t&i <htiji\ qjkiji \ en (Ei l< w

Cl—
tEioiuii2KiJk\ en ei ri (Lii z ki ^i hn tKiji\ zie bij

un Eih7in\ en bij (uiC^cmji onder (un lk orrin\

Ein(i(untiJi\K., zie diri(nasm\\ — ei ti iun cki ihtji\ zie bij

O
aai on xm z (B171(Lm^(Kl/l\Klj,

'Jl 9 t(UI I

(Bi cun mjiji\ Ar. een geschreven talisman. G. (Ar. m<

inclinatie).

bi z cun rvin zie 11 eiz (kki 7ui/i \
"_!/ W

ei lii n.i\ jl\v. zva. iLi7iui en u2.(kk\r/tij)\ en uifKK



E 7 ^ 77/ 7. 77
,
J \ 2JÖ .' 7 7j77 ,7/TJ^

\

f) > n n) uip zie Fiixiinj

e immmann ; o
7

zee £ / ?7 ? mj} \

f 2 ;_-j 77°?
j.'V.j

^?'. ,_ o ll^, moeallif, componist, za-

mensteller van een boek. 2. kn. bedreven in bet

verbalen (componeren), /3i\ van een dalang.

ei run 7.? ti.w\kw. 2y#. iaji<at ,rn\ (Skr. mahdpoeroe-

sa, een groot man; y«w sïtltji <?« inniii\).

fi.; in m/j^ Ar. ii.jLs^, rnahphoedl, bewaard, in

het geheugen bewaard.

,ei (Lil ij crn \ of ïw e? L77 ty o/V en verk. fit1jiii\ een

naam van Danisivara , Vorst van Mendang-kamolan

.

f 11) 1 v ik m,j of -n Fi i< k)/j ook wel (Efltniün i^i m 1 of

77 tnajia<ijt\ kn. benaming van twee paaltjes van

hout, of van steen op een steenen grafteeken , aan

-j >
bet boofd- en voeteneinde van een graf (vrg. asntzn\

foj kiii^\).

FiiiiuKnnjj\ zie bij (Uiae:axyt\

E / (I 77 fl 7Ö7 TT)|fl\ 2Z> foj' O .7-77 ,7 \\

(Eitunniifj^Kvr. zva. (Eiin(uuj\ (zie bij oJntuui- ).

(ei (viin kw., zie bij t/h/j*

ei kd ei <tq\ kw. zva. cuianm in 1 1 > tq < i .; w \ <unn eim
o . o . .. o

yej,7v7n of m/En iun <&t<Hi\ een naam van rm.itm
/j
.ui

77 7>t.t3*\ bet boogste AVezen van alle wezens (Skr.

Boeda: van Entun

EJ^N 789

.ahamoem, een naam

en ^).
FniiiEirjKi2(Ki/j\ KVT. zva. im n in nri (van (Fix.il

>V ^MJl).

eiiv Ei-~n\ zie bij in Einnw
ca y co

<£? 7„77 .1777T7\ £##. Fl 171 Fl m :

ca
o

Ei!Ln\Kvr. zva. ik i ui M (»r^. c? 17?n).

Ei3Jn'\ 1. N. , i» f/<? spreektaal zva. zjiamw — 2. kw.

naar iets zien, aanstaren. G. (Vrg. (ei.iji\).

F7L?r z?a <f<? spreektaal zva. eiktiv

(El 171 N KW . ZVa. (Lil Kil KI 7 £W 77 <~n 2 TO W

ni?n 1. ^>oèY. £» kn. £&'#. .-ej\ t77 e? ö/" nT ej\ maar

met meer nadruk. — 2. zie bij tuiojnv

.ekki/i^ verk. van x.kekkiji\ vooral als Vocatief. ei

koffie.

K77 1X1 LU in 7,7 7.

ff)

(Ei iki/j\ kw. £#«. ui kii en Kmiw volgens G. verdwij-

nen, vergaan (vrg. xjiinyi).

(E/i lhn\ I. n. verk. van unE/nm\ als uitroep bij een

Jussief om iets wenscbelijks nit te drukken, bv. nsii

7 (?i77 ; &hhi\ bij moest maar eens vallen! (die

jonge, die daar zoo aan het klauteren is), ri j_?7 >

nOltl? Kil 77 7J77 l 77 ,757} 2 ^ djll KI ^1 (Lil Kil F 7 KI VI t Fl (KI

iisii\ met mijn dobbelen moest ik nu tocb eens win-

nen , bè

!

II. kw. zva. eiki?^ \ ei kik.1 hii\ kn. iemands

eigen verkiezing, wat iemand zelf wil (Ml. mana

soekd), rj Knt ui eiki ki Kii \ vrijwillig geplante

i^iKnrrjKi\ al wat bij zelf verkiest.

7.7 7,77 77 K7\ met zijn (of baar) eigen

verkiezing. — z\ieiki\ zie boven.

El 1,1 ?\ en Fl KI ? X 77 77 hll > ^25 fo^" U7 TsT ? \\

£>?ol77T7\ ^rya. Fi -n in ? x.11 ti w en vrg. KiKiximiw

cihn\ 1. KW. ;7y«. ri Ki ? ri i^i ? Kii n en ^ivx.kki\ (Skr.

mani, manih, edelgesteente, juweel, perel: vrg.

o o D . o o ,..

f ï ki hu i en EiKiKii Ei/j). ei in f i Ki \ kn. carolijn,

carolijnen koralen. — 2. Ar. JL<, mani, kn.

^ö:. Kiasii ~l'i>^\ — 3. KN. , zie bij kikiw

) • 7 .. O
: 111 Kl\ Zie Oij X.V7j.Kl\\

; i 77 1. kw. zva. Kj L77 ? xi) -n fi 7-77 \\ — 2. kw. viscb,

o o - . o - O
z#<z. (tri vi hrn mji\ i_ v £.7 77 7,-77 ? ? \ of kii ki Kii^icm

ni (Skr. mina). — 3. kn. overtollig, overcom-

pleet. 7.77 eitxiki\ overtollig goed, dat niet gebruikt

wordt. viaji9(Ert!Ki\ overtollig persoon. — tnjiahc&i

ki\ bet sterrebeeld de visscben (Skr. mina).

(Eikj\ 1. zie bij (Mj*a^ — 2. ^/ja"* of r> ei2ki\ kw.

z?;#. tl^l^ (van xj1-iki\). — ej kikikti- zie ben.

Kn Ey zva. u F) m Of OJKEKKlfEl

ei ki/ikx. verkorting in de spreektaal van nsii ekkiji

als uitdrukking van verwondering over een hoogen

graad van hoedanigheid of hoeveelheid, bv. r> xn

ktj
;
fi w r wat is bet moeijelijk ! — £7 S? in fi 77

77 7,-77 n zva. hi Ft Kt ei ki -n kyi\ zijngroote, ernstige

belangstelling toonen; met alle ernstige belangstelling.

1. N.
^lÉ-*

2. kw. zva. ki crm nsii w19'
als Tj. sengk. zeven (Skr. moeni, een asceet, hei-

lige wijze; ook voor zeven). fikïifiki\ zie boven.

eiij(ki\ en (EiKiKinn\ zie beneden.

7) £7 71 in N. in de spreektaal zva. i£ni kii ij kiw ook

O
verk. van KirjEirjKi\ en van ij Fir\in\ (vrg. ij fi?

77K7?\). — 77 hiiz K7 C7 7.1? 9 r) ei 77 in\ tot zoo laat.

o
ij ei 77 Ki 111 \ zva. 71 fi n in 111 \\ — uiijFiiiKj^ en

verk. (tnrj^.ia<iK laat het dus zijn! laat het (hij,

zij, ik, of laten wij) maar! het (hij of zij) moet

maar! bv. mij ei ijkt EiKiim ij 111 \ laat het maar

digt! na ij (Ei Ki m \ hij moest maar tevreden (vol-

daan) wezen

!

rniEiiKir zie EjKr\%.



790 on isu rj jjji onEinar^?.

a E/2mw?\ n. in de spreektaal zva. .li-quiu^tniw

ook verk. van (LioniEizonanz (vrg. ori(Eionan\). — ^o

o o
en on 11 (ei 2 on n\ OJ. zva. na on ei on ki\ env^Wtn (Ei z on (tn\ en (ia 01 (Ei 2 aria

a
(ia on (Ei anji\

(E-iitn^ 1. N.j zie bij (viari^w — 2. K., zie bij (lii

asn\ L, en bij <uiafn\ (vrg. Eian\ IL). — £'*3?

(lji\ en ,Eianqa-.vriarri\T<t., zie bij ,Liiq?w — ei ei

iHi^\ 1. n. 3 zie bij OjIkijw 2. K., zie bij eikiiw

— (EiiEiajr^ajnarijisK., zie bij a/nastn II.

Eirian^\ en ©ï»g\N. 3
(Ei.n.i?\K., nog, nogmaals , nog

verder, verder, verdere; weer; nog wat, nog meer.

w<i°(riari(Eionir)>\ de daar weer opvolgende jong-

ere, (vi xn ri rn (ei q in?\ nog een dag vroeger, ui

mannianiEionan^ vóóreergister. (lii on ui ei 11 in^\

nog meer brengen, (&i<n in ;
1 1 ij >i .>\ nog al weer,

altij d weer. mi ihc ei 11 rn ? e 1 on in >\ nooit weer ! nooit

meer! m i.n 1 1 >/ i.i .n mij ook nog; en ik nog te

meer, ik vooral, ojioji ei <ntQ$(Kn«K<cn\ wie nog

anders dan . . . ? ortnMmm 1 >\ en verder. (//</.-/

)i/j.;\ of 1 1 in 1 -ï :.i ui >\ en ook zonder vraag-

woord Eirian>\ of ei 111 ^ \ niet een volgende zin-

snee in den Jussief en veelal met het voegiooord

r) mari/p zou het nog wezen (zou liet nog te den-

ken of te onderstellen wezen) dat enz. ? dikwijle

vertaalbaar door hoeveel minder ? of hoe veel meer?

of ook wel door laat staan dat enz. ah 11 unruaa :

i&imoQqm vvi m tn 1 n\ Laat iemand hem waarschu-

wen; zou het nog te onderstellen wezen, dat hij

vatbaar zou zijn? d. i. , hoeveel minder zal hij vat-

baar wezen voor waarschuwing! of laat staan dat

hij vatbaar zou wezen voor waarschuwing. Even

zoo aaiuuivi l/m ^1 11 mm Hoe zou het nog te denken

zijn, dat enz. ? Ook ivordt vunaaq of ei ij in een

zinsneé gebruikt , die aanvangt met dik\ in den

zin van laat staan! 1.11 e< ? 7>? trn 2 11 ui <- 1 uf\ Laat

staan jij; ook enz. , en bv. B. Pir. p. 33, 5: l??

e< im 7i7 11 eim ei j) in > n in hi ~nMm Laat staan

dat er in het rijk van Mësir een wezen zou! Ook

wordt (lii ei ei ri ki ? tvel zonder een volgende jus-

sive zinsneé zóó gebruikt dat men het door laat

staan! kan vertalen. Zóo in antvjoord op een vraag

als deze : on om ? n t > in ei ei ri m tn hrn qn?q ui ? i n

aap Ben je nog een bloedverwant van dien man?

Antwoord: bv. ei ei eh ei eiii jo^\ 11 il iei kii asij

«\ Een bloeverwant! wat vraag je nog? (cl. i.

,

laat staan een bloedverwant; hij is mijn oudere

broeder.

Q • 7 ..
on El tj in ?

t

(Lil \ en oniEliiiri^ajiir)Kii\ zie bij rn .ei

,EiiiKii(uiini\ kn. bevallig, innemeud, van iemands

spreken, lieftallig (Skr. manohara, aangenaam,

bevallig, aanminnig. Vrg. ei in lii n\); ook eign.

van één van de vrouvjen van Ardjoena.

<Ennripi2(Hyi\E.Tr.
} zie bij <nasn2 0oj\

(Ei kixjii rEajj\ naam van den 21sten zoon van Watoe-

goenoeng en van de 2'èste woekoe.

(iqiqiqs zie bij o m\\

tZïlüL*'1 ^ KW. zva. ii mi ui tn ii i:>\ (Skr. -nioenin-

dra, een uitstekend asceet of wijze; van moeni,

en in dra, in zamenstelling uitstekend. Vrg. ei

r,M^ zva. eii^Ui,

O ;

~)
. >

E i )] hi i,i i\ kd. , zie El in OW
>(":'..

. » '
.• i i.i zie bij i n i.i ,

.• ; i]i kn. fijn gebroken of gestooten korrel of korrels

of boonen, van rijst, djagoeng , koffie, enz.; gew.

van fijn gestampte rijstkorrels. .(ii.ii-.>ii\ heel

jonge maïs; ook aan kleine stukjes gestooten maïs.

i. iii.ii.i\ groente, gew. kélor- of bajembladen,

met ; i i.i i. iii gekookt. 1 i ; i iq een griezeltje

(heel klein weinigje). — ; i lqiiar^fi\ aan of bij ge-

broken of gestooten korreltjes; naam van een lek-

kernij , een soort van i i i ; > 1 1 van gestooten rijst-

korrels en kokosmelk ; ook naam van een kruid dat

tot medicijn gebruikt wordt, zoo genoemd om

de menigte kleine korreltjes, die onder langs de

takjes zitten.

ei iq kn. naam van een kleinen zeevisch. J.

ei in -*i m., een voornaamw. van de eerste persoon in

ojjücièlen stijl, van een ambtenaar tot zijn onder-

geschikte (vrg. DKinqti-* en wn\).

ei in ii > kx. een toren, zooals een vuurtoren; een

of baken (Ar. mandrah, een luchter, een

lichtbaak of vuurtoren , een toren van een moskee

,

minaret).

ei in ii >^K¥. naam van een boom, die een vrij goed

meubelhout oplevert. J.

Eiiqi'iijj\ zie bij xnjrrarnj}\

ei ki hii]\ 1. kw. en kn. zva. ei in 1. — 2. kn.,

~) Cl
in iq\ en eiei^ki., het zwarte middelpunt in den
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oogappel. ,£/*o /,,» (Lm eigu. van de twee eerste

door nh itm ij tU) rnm ty) geschapene wezens {namelijk

Batara Goeroe en ajhn{pficriap'rr))iiji(e/i\\ en naam

van een dichtwerk , dat de Javaansche cosmogonie

Q O
ui\ benaming

(E I

ru ? t (lqi ri ,vt z nr> art 11 ikii ~ii zgejim V) \ en ort mui (Ktji \ \ <rti ^ t ajii on vt z on art on <

moTKiaah^ wel, zou een mensch niet zien?

en theoqonie behelst. <ei .m /. n nni tui \J Ö O CJ

een Vorstelijke pandapa. (tJiajj lanaaaoyt en (Eiarrttrn^

UAODffOv zie bij (L,r}(v^\

. Csü Cj Cl/

-(nfirtarti/t of rn(hn*rnj]\'$., in de sfreektaai, vhilij\

K., in de spreek- en schrijftaal , zva. aM«i\ of

yi on (LH (Kt
ii

\

on (EnhniKti/p eign. van een held, wiens geschiedenis

bezongen wordt in het boek ri<&i<m(Knji\ {Ar. <Ks\A*»

minhd, coll. mv. ^\X«, minah-, geschenk: een

woord daar veel titels van boeken meê beginnen).

?u tuut ri iei errrton arn z ajt ? \ benaming van het eerste

deel van het boek Ménak , dat de geschiedenis van

Ménak als kind behelst, on iei iki arn ,rm en ortchiari

(Kiïcm\ eign. van een Vorst van Blambangan. on,ei

on ikii ^lariasii iki n\ eign. van een Patih van Treng-

galek. nrt,E.i(mariionbi(via-Liaxiarti\ eign. van een Pa-

tih van Gembong.

(Ei of) art arn \ zie bij on on arn \\

ki!Kiarii\ zva. a_it(Kiarrt\ zie onder ani\ I.

n iei art am\ eign. van een Wid'adari (Skr. Ménakd,

een hemelbewoonster , de vrouw van Himdlaja).

on iei art arn <vt asn \ eign. van sen dochter van Ardjoena.

Ei ort art arn ~/n rj arn \ zie bij vtariw

!Eiui(ioini\ eign. van een Bagawan, die zijn verblijf

in de zesde verdieping van de aarde heeft (Skr.

manikdr a, een juwelier , werker in juwelen .- van

(El (Hl (Uil n en iKiinn\).

on (Eji (Ki (Kii ti (Kii \ zie onder on aj\i art om n\

O Q O
(El,KI (Kil iTVl\ KW. ZVa. Ojn7Vl\\ \ (EjKKIIKÏI (TLKKKKhjl 0S11

(Kn\ spr.

(Eiariarn (Ejiji\K~w. zva. on (Kji

z

on (Ki z asiin \ Tamil mdnik-

kam; Skr. mdnikja, ?ndnikj ang , robijn).

o o •
7

.- C) o
1&™i8^ x zie J mQ^
(EJiiï<r(Kn\ zie bij asn arn \\

(Eitfi(tq!Kn rn\KW. zva. tun irtrKrj ca \ (van (uian\).

(£).«7ibi)fl\KN. scliikkelijk ; wat iemand schikt te geven

ofte doen (Ar. <xX«, min nat, gratificatie, onver-

diende weldaad, gunst), ajn(Ka(Eaariasn\ zooveel mij

schikken zal (bij te dragen), rnicwz-n iejikiosiijs niet

schikkelijk, bv. van een al te hoogen prijs.

o . n
(Ei(Ki,isrj\ zie (uiiKitisriw

(Ei(Ki(}^in\ kn. zoet, gew. alleen fig. voor lief, lieflijk,

vriendelijk, bevallig (vrg. (Kj)ontE>i^\ en ayy am\). iei

o , , . O o S . o
(in (ij) (ei (Ki/j \ kaneel (vrg. urn ik)iui\). aai niuj iei iki (koji \

kaneelboom. asii (èi (Eji<ki(ijijj\ zoete woorden, amorui

asii(Kia^ijj\ een lief gelaat, na ^tin^ (ed ^najiji\ de ring-

vinger [vrg. bij u:ain Kiin). n,7i tvi (ehki(kjij)\ ook ti

(vi t&i ki(kiiji\ zwart (donkerbruin), maar toch lief van

gezigt. on en z (Kiim (Eji (Kia-irp benaming van een vrou-

toelijke beambte in de kraton. — iei (e>i <k).m n\ met

zoete woorden zoeken in te nemen, vriendelijk zijn

om een doel te bereiken ; liefkozing met zoete,

vleijende woorden; de bekoring, het bekorende, bv.

(E<i tE.1 in (ï^i ^i-rinj,rni \ het zoet (het bekorende) van

geschenken tot omkooping. ti -n urn (eucsi iki (k<i ^Jojii

ort,óz\ de geschenken tot omkooping en de zoete

woorden der menschen. — (ei ikIqji J*\ en gew. ie>i

(Ejkki!M}-ï)\ iemand met zoete en vriendelijke woor-

den zoeken over te halen of te winnen; iemand

liefkozen. <mi ceiiki(ki ^kkij\ pass.— (&i[kiq^^(ki/i\

confituren, ei ei (kiikq ^kkijj\ zoetigheden ; en vol-

gens (x. zva. art tj ie: (&im aJin \ — ikii (eji cki (iji j=h ikijj \

al te lief, zoodat het onweerstaanbaar is; of voor

zoete woorden of liefkozing bezwijken.

Cj q O o O o . re j
,Eihi^)/j\ kn.; (ei Kt (ki Kti^ifi\ mooi en enen rond, en

meer of min zacht, zooals de ranti-vrucht , van

kleine voorwerpen en lïchaamsdeelen , zooals de

borsten van een jong meisje.

cjkj i^i,Kn

\

kn. iemand letten, storen, hinderen, letsel

aandoen, ikti <&i art ikji om \ pass.— (ui(Ej(KtaJi(Kii\ storen-

de bemoeijing. on (kji z rui ^ oji <&i Kt(KJi(Kn\ baldadigheid.

/.O Q j. Ct Q O
,EKKITJ1\ Of (El K1(U}\N. , (E1(KI(V1\ OJ (El Kt (VI \ K., (El

(k^iki (Kiji\Ki>., welligt, misschien, mogelijk; het is

mogelijk; is het mogelijk dat; ingeval, indien; of,

of misschien, of welligt; het kan wel eens zijn, wie

weet het? ook, even als on öuui aaji\ dat, of dat mis-

schien (Vig. OOk (El 011 (Kt (Kil n). (&l(lfl(Vl(EO(Kl<lJl\ ligt

mogelijk op de een of andere wijze; hoe ligt zou

het kunnen wezen! in geval op de een' of andere

O , O o ... O
wijze, on xzii i (Kn Ki ut \ of on arn z mi ki vt \ zie oij tun

0n(E1Z(KllJI\

o
(E(tiKl(V»\K., Zie (EillKliVlW

(Efl(n!KlZ(Vl\ Of (E1(KI(V1\ Of (El on (Kt Z (VI ^\ OOk (KnO(l(K12

iunO. naam van een heester en van de vrucht

daarvan, zva. (Eioryiw
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(EJ1

(£7?;

iei<ki,iji\ zie ei in (ai

w

O o
(El K1U1\K. , Zie (EA<Kl(U)\i

EjKidJim. KW. zva. (uicirnisn. (beter zva. x.iainasn

«.;.w7of. van ^»a\ 2., en <uynn\ 2.; Skr. moe-

niwara, uitstekend asceet of wijze. pk. Vrg. (&j.*ll

(ap\ en isixm (siki\).

EiKiirui\ kn. zva. on reis saffier. (Skr. mahdnila,

saffier, pk).

'-,pirm\K., zie onder i.n cl,i

w

Ji(KY<ut\ en (Eikiui kii jïimi Ki.pK., zie bij lii lp

(EiiHirj iCi fKrrp Ar.
(̂ \x< , KN. hypocriet, huichelach-

tig, huichelaar in het geloof, iemand die voorgeeft

te gelooven, maar in zijn hart niet gelooft, een

heimelijk ongeloovige.

Ennni^asiijp Ar. KN.; tj in il i ; i hj i.< asn/i de weten-

schap om iets te ontdekken, dat verborgen is, of

dat in de toekomst gebeuren zal. >i >':> ; > i.i > ; / nj.

iemand die met die wetenschap begaafd is, zooals

iemand die een tweede gezigt heeft, n uizoltkea i.i i .

asnj^s een gebed waarbij men met de Godheid als

het ware in het geheim spreekt. {Ar. uu e na dj ai
,

het spreken met iemand in het geheim, geheime

verstandhouding hebben; ook gebed, als een stil

gesprek met de godheid).

OO .... ) )
tEitqxrnp zie bij i n ij i n

j

o ^ . , . . o Oeiiïnxn/p zie bij in i> i u
j

£)M\ zie ,Eirj-Kiy\\

O . O v a ) . 1 . ....
: i ij .' i ij i i ( i ii i i n i. ii en : i i i i i i i i -ie bij

,XJ1K1\\

OG) * '
:El(hl\ zie bij M*

n &rtiKT' kw. , zie bij nunzm
G)CY ^)CY a .

'.. ."> )

8ïjh2(H7j> en siWJfflTi^ zie bij lulu

G) .
")

.

ei (hi mp zva Eifqinp

EHhiKip. zie bij sian^\

'ii'- si.hi kn. dom, onnoozel.

O a« o • t .. O .

,ei in n \ zie bij isi in \\

(Ei<Lrm\ zie bij vivinw — ei n vin hi\ zie bij 'nm
,.. o

en bii i^ivrmw
Cl

. )
Eiim^ KN. 1. groot, dik gezwel (vrg. iiiin). 2. een

(I 6*i •*> u. /

wapen of hakmes opheffen of in de hoogte houden

om toe te slaan (grondv ï_j.o??\). 3. den kris in

den gordel naar voren schuiven om er zich gemak-

kelijk van te kunnen bedienen. G-. (vrg. riLimn ip ).

Eii:m\ en rsi mn spmn \ oppuilend uitsteken, zooals

van een gezvjel en van den inhoud van een vat of

maat met een kop; fig. van het hart , opgeblazen,

vol verbeelding van zich zelf. ei nu ei cw\ denö
6 ^ l (fa

mond tot een toet vooruitsteken, bij het eten of

tabak kauwen.

E/iitivmi\ Eii.i7'ji.!iiiLni2\K'8. naam van een vogel.

een soort van ekster, die praten leeren kan (vrg.

rniniri uu ).

ïeultiii\ 1. kw. zie bij n Linnnw — 2. kn. ver-
Ch J

( Oh

schillend; een ander, vreemd, van een gebied, land

/ / o
of dorp. n Ei?i:m u) rrn\ n., ?i ei? tin otanm

schillend van kleuren; weerschijnend (Ml. pantja-

vjam a). tui nitam >>> t» rm\ veelkleurig gemaakt

(waaruil, vergeleken met het Mal., opgemaakt mag

icorden, dat dit ii;min met de beteekenis van

verschillend, ook van ntuizazm is afgeleid), ijrn

iniLiiiLi (of asncm\) aan drie verschillende kan-

ten. >> : i> i m i i i^Kiv. veelstemmig, veel stemmen

door elkander (zva. i"??r~>7^)- asn(Hr^(n(e/itxm\

KN. een vreemd, een ander, gewest. <rj li> // ; i>i m

i ,, i ii >j ; i> i m iemand van een andere plaats of

ander gewest, een vreemdeling, x^iï i i n ;m m\ er-

gens in den vreemde. /,; m n > na i n i i? i m\ vreem-° l(i
de landen. <n : m m i n i i n nn m het een of ander

vreemd land. n : i> i m >,i >>i n (of i.i m n ) de

van de hoofdplaats afgelegene distrikten, de provin-

ties; bepaaldelijk de oostelijke en toestelijke grens-

dislrikten van de vorstendsmmen Soerakarla en

Djokjokarta , die thans na den oorlog met Dipa-

nagara onder het onmiddellijk bestuur van hel

Nederlandsch gouvernement staan, rj .-n irm i.i >n

iiiiiiiiiLni.il heeten ia oostelijke, en ni&wcm

i.i ,iï ->i * 'n i n ij uitkip de westelijke van deze

grensdistrikten (Madioen , Kediri en Pranaraga ten

oosten, Bagelèn, Banjoe-mas en Kadoe ten wes-

ten. Geivoo/ilijk verstaat men echter onder de n eu

r in ki ui i> alleen de oostelijke grensdistrikten.

i-j niLin li lii j^ cerk. rin li w,j (m atjapat), en

; in li lui (matjepat) kn., doch ook wel mesat

i in ii ui ei ki.) k. , de vier, oost, west, zuid en
Cl UI '

noord het naast bij een dorp gelegene dorpen, de

nabuurdorpen, ij eu i m ili ei -n eulih >h m iuj\

de vier daarop volgende. r> smmi in eii\ het weer

daaropvolgende, rj eii lui ii a?rLi\ het vierde, en

n ei? vin fn i ï ruq het vijfde telkens volgende vier-

tal. asnt&i (ofrlihii) eiuliih) zie bij lh eiw
ca K J — ' ca
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astazrri3\ zie bij viim>\ en bij (ld m?\\
O^ J cV J Oh*

oi (E 12 uni tuti alciki \ zie bij ri ajitccm ((ia<K/j\\

a 1 1 >ikki\ KW., zva. mn asiccm anw — oji (Ei 02111 cki \ zie
Oh- co <% Oh-

boven.

S . ... /
t&iwn^ zie 01) ajnv.mw
B Oh-

J
6 C%

tE/iicmni\ KN. zich. van een gezelschap of verkeer af-

zonderen of afscheiden, zich, op zich zelf houden

(vrg. a^iorifEiY) ii^\ a2lmriamrirui\ >vm /airniq?\ en

iEjia2inrui\ J.).

11 (E/ï '77 (O?) Oblljl \ ^ïl? 5y 77 /(KB /ISWflN

19 (£/? ? w forv 2asnji\ zie bij ri //Ka ? (ütki \

vi(£jizccmni(ij}as}>j\ kw. weenen. G. (vn/. nucnasnn en

01 aji2 02inuui(Kfi\).

i&}(cmcui\ of i&itcrn oji\ kn. fonkelen, van de oogen,
C/h> s Oh- N

zooals van een uil in het donker en van iemand

die gloeit van kwaadheid (vrg. asiria2inmri-rrii\)

;

ook strak aanzien of turen.

asi ri o?i 2 rn <-f) 2 \ zie bij rn (K» 2 rn ^h 2 w

aston urn n\ zie bij (Uio2inKii/i\

O
feKojiiK^KixKN. in het wild rondspringen , van iemand

die woedend is, en schwadrouneren, hatouneren,

bij een Chinesche krijgsdans {vrg. ojnazmarnij).

ri (en n rnrri i arnji \ zie bij nn ojii on 02111 2 (tm/i \

riasi(nrrpi3Jiji\ zie bij riajrirn 02111 a^iji\

tn (&i n izn)2 (Knn\ zva. n asi ri 077 ikiji - en een scheven

mond trekken. rniEirno2iii(n(iJ}rna2m2a^jt\ gedurig

(Biicni rti/i\ kn. snaaksch, van iemand, die met losse
C/b), <sl

suakerijen zich ten koste van een ander vermaakt

{vrg. mia^rujj).

ei o m run . kn. onverwacht komen opdagen , verschijnen,

komen opzetten (vrg. rn au 2 rn 12111 2 <n >/)).

(Eii2mrui\ zie bij tutrutw

o o .... o
ei urn 11 iui ani n\ zie bij ao\riruta<nn\

(Bi ri xpm 2 11 rui 2 asnn of ei on 02111 -
1 on nv 1 2 asn n \ zie bij

on /Ka 2 ri auii asnj)\

EithïjjKi) ri af)jj<nctj>\K~N. zich zelf niet gelijk blijven in

het spreken, gedurig anders zeggen, als een weer-

haan draaijen , niet te vertrouwen in zijn woorden.

o o
rn «si anjiiKi r> ,e 1 annonazn \ zva. ast onna 1 ei on /jon oji \\

(&i<nxrm.(n,iy\ kn. een verkeerde weg opgaan, van

iemands gedrag (rvtarn\).

-n(ei i:m (Lyj^ kn. verachtend of afkeurend met vooruit-

gestoken lippen grimlachen (grondvorm 01 (lti vm cuiji

en vrg. on asi(vrnf cuin). — n izircrn iu~,i\ tegen iemand

op die wijze grimlachen; iemand door het trekken

van het gezigt uitlachen.

OO e a C> O O O Ó , o
t&irniini/j of üjrrtiicn/ix KN. : fchirm 1 >i r m tvn/i of tei

<im itnamT (ltttji) tot den rand of tot overloopens toe

gevuld.

q o -on
ffj] 1:m ivm /)\ zie r&i (uni (en n \

Oh •-'t Oh- -<Ji

(Enicfn\ kn. het hekleedsel waarmee de kokosbloesem
oh

omhuld is en waarvan men oepet maakt.

O . T(Ejicum\ zva. (Eiiinw J.
C^i Ch

r) (E/l 71 rnn \ zie rn run on (cm \\

rn lElrn rrin ? \ zie bij rtjrunrn 32111 \\

iel <n izm <n m n kn. vrijpostig vooraan komen of voor

de voeten staan, zich mede bij een gezelschap laten

zien, van een kind of ondergeschikte (vrg. ie/i

(cm 02i j\).

kn. vooraan buiten een verzameling zitten,

O

2. n. , tij) aai ^yj \ k. , vogel.

oji JO)^jium\ een duif. iei (Ki ri (uu

Tl
buiten de rijen vooraan komen (vrg. (Eji rn (cm rn 021 ?\)

O ....
(Eji i2in (121 ruift \ zie bij 001021 rui /i\

O ^
. ...

(E/intl 12T11 2 ri 021 2 Hl ft\ Zie bij rn(KJ12rn 1212rtUl/l\

<m.7\kn. naam van een groot soort van melatibloem;

knop of bal boven op iets , bv. op den nok van een

huis of de spits van een toren, op de hoeken van

een ledikant, enz. (Eji(Kinn(iui(&i-^i\ rosetten op de

hoeken van een damp ar. ri oji rui té>i onw naam van

een soort van fijne witte steen. ajiruuKii (Ej1(ki\ fijn,

gelouterd, zilver.

(Eii(hh\ zie bij (fjiw

(EJimKiip 1. kw. geest

11 mm i aai tin rn tui rn urn 2 urn rn tui \ spr. •— ie1 nri orn \ of

(Ei (Ei nri Hit) \ als een vogel beloeren, iets op een af-

stand gadeslaan ; op iets of iemand toezien,

cv" . . o/
(£jl iKl \ Zie (El (Kil W

(El (KI \ KW. , zie Ol (E/l 2 (KI \\

(ei(ki\ n., (E,iri(Ki2(Kij\ k., krachtig van werking, bv.

van een geneesmiddel, vergift, toovermiddel , ver-

vloeking , van de woorden of wenschen van een door

asn oji met geestelijke magt begaafde , ook van

iemands woorden tot overreding ; verder giftig,

vergiftig, venijnig (vrg. mn (eji^ji^\) ; ook gelijken,

nagenoeg gelijk zijn, zva. ri ast <&? ~ji\ (vrg.ri asi2(Ki\).

(unru(Bi(tn\ een giftige slang, asn (èi (kïi asi on \ venij-

nige, vinnige woorden, om 11 aji rn ski (eji on as: <-nan/i\

de grootte is gelijk die van een paard. — (eikticki
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(BI (KI \ «,grm

ihn\ (Eiri om(Ki^i\ een twist of geschil aansteken,

aanvuren, weer gaande maken. — (an<nonam~m

rn<un\ (ei ti onz oji ^aooi onn \ iets krachtiger van wer-

king maken, (ei ri on om vi on om ~m ti om \ iets , zooals

zijn beschuldigingen tegen iemand, al vinniger en

iEl onnn\ KW. Zl
O *

vinniger maken. — om (Eivion onn\ om (ei vionz(Ko _ï*

anji\ giftigheid, venijnigheid, om iei vi iki ikij\ kn . be-

naming van sommige gevaarlijke ziekten, zooals

ontsteking in horst of buik, en de kraamvrouwe-

koorts. — ifhi (Ei rn (hi (Kin \ (kn ten <n iki z oji _yj. (Kin \ te

krachtig van werking, te sterk.

o
(KI

boom, waarvan het gele hout op nangJcahout ge-

lijkt, en ook wel tot meubelhout gebruikt wordt,

maar minder duurzaam is.

rn(Eji(Ki\ k. van (U)(ui,dJ}n\ (Skr. méndha, ram. pk.).

rn.;it(in\ of ;ion\ {man da) I.Kvr.zva. tun ti n.i z onn\

a»T)^\ en (Lm mi ;i^in\ — 2. kn. tnaEMop\ of 11 biz

(Kir] (Ei?(Ki\ zva. -n<io\ (Skr. manda, langzaam,

traag; krank; ongelukkig; gering, weinig; zacht,

zwak of laag van toon), n ei

z

on vi iei z (ki \ ouk er
c— £—

iets van weg hebben, niet meer regt zuiver zijn,

van vleesch; niet regt bij zijn zinnen. ?/ : i> 1,11 1

t)\ benaming van de semivocalen tui en iuui\ itn

.1 1, ij 1 u> 1,1 ij : t > ),->\ zachte adspiratie, van de uit-

spraak van de (un\ zooals in iBitunw

,ei on ? \ en een

El (KI .? \ ZVa. 01 (EU (KI >

'

(Kt q tuil ii ki \ zie bij tem cki ^ \\

1 n 1,1 ' .ii iEi (ki q \ en i> ,- > ,j, ; , 1 n >, tn \ zie bij

iEi((Ki\KV,r
. zva. ( n 1 1 >j in iji ij, (Skr. man dra, een

laag, dof geluid, zooals het gerommel van wolken).

(EÜ (ki \ KI. , zie (cin (Ei asii n

\

vj(&i(on\ en titei (on ki\ kw., zie bij <niun(op\ II.

vi(EJtz(an\ zie bij vi run z (on \\

(Ei(hn\ KN. zva. (Eiiui^ Men zegt ook (ei ru <> ;ei ki \

C-

hovendien ook, zelfs ook.

o/ O . O Q„
>Ei(Ki\KN.; 11 (El z (Ki (Ei iki \ zva. El ^n Einnw

1%" en 1™^^" zie hj ™vw
iEi(Ktm\ 1. KW. zva. (ui nri (tm ck.iji\ vi osnz ti <-n ? \ en cui

mamw <— 2. kn. mak, gehoorzaam, naar de stem9'

of naar zijn naam luisteren. J.

o o / q a
-~(itlEiKini^ (&itt)(HT~n\ en :U)mt)\KW. zva. ajnaji[_asn«n

(Kin\ (Skr. b-dnd era).

<Eti(Kinn\ zva. (En&n'-nw
(Tb (1

C-

... zva. (kn(Eiasn
t

ryn\ (Skr. po endarika ,

waterlelie, pk.; moe dg a ra, een soort van bloem,

een soort van jasmijn, naar men zegt).

(Ei((Ki(Kn\ of rn (Ei i Kinrt mi \ 1. naam van het rijk en

den rijkszetel van Vorst Salja, volgens de Java-

nen de vroegere naam van het tegenwoordige Soe-

menap (Skr. Madraka en Mddraka, naam van

een land aan den Boven-Indus). 2. kn. scherpreg-

ter , zva. a^i azi iki mi ni w

/ Q O j, / O Q O / O Q
(El i(KI Kil (Kl\ Of 11 (El 2 i(Kllhri,Kl\ Clll (L<1 <Yl OSIl i(!Kl (h II I. J

O - o • / o o »
en amrixdizciii tui il asii z ion kïi ki\ kw. zva. ajiriim

(Ki(pïiajirn<Ei()^in^\ naam van de plaats in de Bra-

ba-jasa, waar de slaapvertrekken zijn. (Vrg. ort&iz

Q Q .

cki kii (in \).

?ƒ
.' ; ii ((Kleins zie tl (EjI vi [xncui n\

ridnzj.vniKiji^(El ((KI U\KW

: i i.i r>\KN. een pijnlijk gevoel door gevatte kou in den

nek of in den schouder.

I i.i n\ kn. zva. (Ei(Kinq\ ook volgens J. huiveren,

schromen, bang zijn.

>; BI l C h } zie ij ; uii (ah w

/ - j. / aZ , O /
i> .: i?rjl(Ki\ Of rn(Eii((Ki\ 1. KW. ZVa. tiitrtmw —

2. KN. een zangeres, die zittende zingt bij de mu-

ziek van de gamelan en daarbij met de armen ges-

ticuleert.

.•) M).»)\K\v. zva. (Ei(iaq\ en (Kinïnsw volgens G. mis-

leiding, bedrog; liegen, leugen. — ib/i op asn m,\

iemand misleiden, beliegen, bedriegen. G.

O
(Ei ti iki (Kn ~Jti(Knann\K., zie bij >u^

ti(Eid(KiKn'Ki\\ om (Ei ~ji ti (Ei ? (ki Kn in \ KN. benaming

van zeker fatsoen van gebouvj (vrg . ti (eiz((ki tai ari\).

O i
. ,.. f)

(Ei on 0511 n en ieji ki (isptiims zie bij ojïi cki n^n n\

(Eionasriji: gew. <êi ki rün on ,b^\ kn. in- en uitbuigen.

door eigen of bijgebrachte zwaarte , bv.vaneenpak-

trommel of draagbaar (vrg. (Eioposrin).
C-

,Eiiionzojin\K., zie (Eiapw

o O ... o O
(Eionn,in\ zie bij a_,n on ol.iji\

O 7 .. o O
vi (ei on vun\ zie bij ojnon [rYjV

ei on - ~
ajionajin\Kja. in gedurige vrees verkeeren van iets

te zullen verliezen, bv. een eenige bediende, een

eenig paard, uitgeleend goed, of ook zijn leven.

(ei onfl \ kw. zva. ojn oxin\ uitstekend , bv. t&i onn
vj

(lh

iEionanp KW zva. *Q,}9p en dit zva. ^^
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;iui,;\;) en (EJiap(&i\ zie onder (toa^
) ) ( )0 7 .. ) O

;iiia:'i/}\ en ia tm (E1(kiji\ zie bij (umn <Ejin\

o G) o CF) o G) • ,.. o G)
ei on \ (En im azi ori ihii \ en iei ap (ui ihiji \ zie bij iun ap w

i )ihi\ een (£? (Hi \ en ('ei (En r> (hi z on n \ zie bij ivi (hi \\

i hi ib"/M\ zie ontb^T'
der ô «S^N

.ehki(uiij\ Holl. minuut. ak ihii (u^^ iei (hicuij\ een

volle minuut, ori^iiz iei(hi(uiij\ twee minuten.

(&ïm^\ kn. rauw, onrijp, ongaar, #p. van rijst; on-

gekookt, #y. van water; ongebleekt, bv. van katoen;

nog niet geronnen, van bloed; nog niet rijp, om

een besluit te nemen, van een beraadslaging {het

tegenovergestelde van (Ei(uii\). — (ei(ki%(uii\ of cei

cëji tiri ^ o.» \ een beraadslaging , die rijp scheen, om

tot een besluit te Jcomen , weer onklaar maken

,

door met nog iets tusschenbeiden te komen. — cei

atp^(un(Hin\ rauw, in een rauwen toestand, bv. rauw

gegeten worden; nog niet behoorlijk geprepareerd;

ooJc , volgens G., alles, niets uitgezonderd.

(E,i(Hi(un\ zie onder mriajiiw

Q Q . ,.. O TT
tEi(Hi(im(Hi\K.w. zva. iei asn cun (hi \ zie bij ajnasn-~ 11.

,Ei(Hiii(um(K,iji\KN. naam van een kleinen boom , waar-

van het hout tot het maken van kleine voorwerpen,

zooals hechten , en tot brandhout, gebruikt wordt

{vrg. asn <ei -unicum ojiji). J.

O • O
(&HHltHlj]\ Zie OSj:El(Hl(HlJj\

Q (1 . O
;ekhi •ni/)\ (EKHiifis en iei ihn nn aiii aon\ K., zie (Emiw

1
tï^7 ff^7 (hij \ zie asn (En nn ito tm n \

n (f u (Hi (Hi/)\ 1. MD. zva. aJiiiiEizifn (Kin^ — 2. KDO O
«*, 'ui

'o /

Q
van mi (En z «nw

iiHi(Hi\KW. zva. Miin {Skr. mithoena , een kop-

pel, paar, mannetje en wijfje); volgens sommigen

het wijfje van de cej1iei\ en vandaar het spreekw.

cv o o o
ihi(hi.'hj\ in plaats van aui (Ei (Ei (Eji (hi ariw

o O
cm, asn \ (uil hi \ en miicioi

a/ o o o
(11.1 El (El 1X1

'ö x ^m"L7i^\ KW. Zva. OTllElZy

cuys

-ji
[

m\KW. minister en raadsman van een Vorst (Skr.

mantri); kn. ambtenaar van een Wadana, met

den rang van ojkhi asn tui n\ onder een cei ijk/ aji ri rn

djj\ die gew. enkel (uiontKiaji genoemd wordt en

die weer staat onder een (EnitHiafniruimiuizaa/j

,

gew. enkel ihii orui on ui

z

ihiji genoemd, cei <cki cun on (hiz

iEijj\ benaming van beambten in de Kraton die als

gandek's dienst doen; ook van mantri s van den

Bijksbestierder, die voor het goede onderhoud van

de groote wegen moeten zorgen, en die onder een

O O . Q O
Kil 11 ,U1Z(H1 ,(h(l (Uil 11 (Hl Z (El (1 Staan. (El i (Hl (HU ,177? (LU (Hl/l

en ieji, tm (Hii<-n rn tuil z cmji benamingen van andere

beambten in de Kraton, iei ,ihi hu tui oji tri asn on i\ be-

ambten van den Kroonprins. (En ,masri (ui {of cui

\ jy
O Q Q O \ j.M.^) of (Ei ,(Hi (hu (En asri ui {of (Kii (Ejkmkui ?\) eerste

mantri, die de eerste is onder de overige mantri''s

van gelijken rang , en die de bevelen ontvangt om

die aan de anderen mee te deelen. iei,

{of (Uiaxi(hJi\) officieren van justitie, vroeger 10,

thans 15, dienstdoende bij de Balé-mangoe , die

de regtszaken van de onder het gebied van hun

Wadana behoorende personen moeten behandelen

en bij deze regtbank , of, indien het een aanklagt

tegen een onmiddellijk onderdaan van het Ned.

Gouvernement is , bij den Resident, moeten indie-

nen, en verschillende commissies betrekkelijk deze

regtszaken moeten uitvoeren. Zij worden gekozen

uit de panèwoe's van hun Wadana. De instructies

voor deze officieren van justitie zijn vervat in de

Angger-sepoeloeh {of sedasa). (Eniaflii^rnniz {of ui

i n asn n) en (Ei ,ihiijk iun {of n^(ui\) zie bij i^rinii\

en bij a^icnw — ihii :ei vi ,(hi(hi/j\ mantrieschap , de

betrekking van mantri; en woning van een mantri.

n ci2.(ki\k'N. 1. zie bij nri(um
(

(Ki\ — 2. tooverformu-
( Wit J

( [tbn

lier, toovergebed, zooals die gepreveld worden over

medicijnen, ziekten en kwalen, amuletten, enz.

{Skr. mantra; vrg. (i&iui\ en (uhok\). (isccuurjEn

i(Hi\ toovergeneesmiddel, dat met een toovergebed

of formulier gegeven wordt. — <eji,(hi(ki\ over iets

een toovergebed uitspreken of prevelen. — (uiijh

m is i t ,3<i \ zie beneden.

<noenz<n,uui\ kn. de bloem van de komkommers; en

naam van een melodie op de gamelan, ti (EjwriifKiz

ri cei z ii ,(hi 2 \ zuur zien, van een vrouw die boos is.

o / . V.'. /
(sicm\ zie bij (rjiuncHiw

Q O/ . , . . O CV
(E1(H1\ Zie bil (UlKHlW

<*K J '^
o/

(Ei(Hi\ zie bij (l?7/ïvinn

•n (En (Hi \ zie bij ri,un(Hi\\

V -. ocv „
1. ZVa. (E1(H1\\ {jt.

«SI
on (El oriafi\ 2. kn. taai, ferm,

moedig, niet kleinzeerig; ook sterk, wel bestand,

proefhoudend, van gereedschap en wapens. J.

rn (En z ?7 (Hi 2 \ en (Ti (ei zrinoz ij (ei zri(Hiz\ kn. helder en hoog

opvlammen , in lichte laaije vlam ; opvlammen, opbrui-

schen van drift; verrukkelijk schoon, van een vrouw. J.
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<t/j , <# ^ \ kn. voor het publiek vertooning van iets ma-

ken, bv. van santris die publiek op straat gaan

bidden; zich. in persoon vervoegen tot den Rijksbe-

stierder of den Vorst, om een zaak, vjaarin hij

bemoeijelijkt tvordt , bloot te leggen, lii >
(
^,' het

is al van algemeene bekendheid , iedereen weet het al.

iei{HT-n^\ zie bij isituiim^w

l i rj i. i~ii>\ zie bij il rn tuil ni ? w

;ii,>cih,-)\ kn. glad rond en veerkrachtig door vol-

sappigheid of gevuldheid van binnen, bv. van een

vrucht zooals een druif, van gevulde borsten van

een vrouw , ook van iemands geheele lichaam.

a•' i m u m\ bijnaam van Ardjoena als aai tui of as-

ceet op den berg Endra-kila , en naam van een ge-

dicht waarin dat verblijf van Ardjoena op dien

berg bezongen wordt (Skr. wit ardg a, bevrijd van

zinnelijke passies, boven zinnelijke neiging verhe-

ven, door ascese. Men vindt ook a i ki n m\ als

Kawi verklaard door li ii moj m . en i . i
- ni hjï

6^:1 tfCKT\).

: ) m k\v. eva. >> i'n i > to ?kj/)\ een blauwverwer.

1 1 m ' ii
j

k. , zie bij i n n >> w

>) .- / i.i i.n j\ als Maleisch zva. ii i i kt of i / i

n

° TT
LI hl 11.

leirn chi > 7, /; .. /; n h n \ zie bij i i ij i.i i

i ui MMJfl\KD., zie <niimoJi\ III.

. ; i.i ï ii\ zie bij i n hi i ij

, i i.i ii
:

j kn. goed gevuld, van peulen en mdisaren,

ook van iemands wangen.

Ci • T- O
i i hi ni

i
zie bij i n m n i

j

;i hi ii ii kx. zame'1 gekronkeld, ineeugerold ü/ineeuge-

wikkeld, ergens liggen; ook zich ergens schuil hou-

den; van kii ki n i

y

: i hi it_i kw. ongenaakbaar, onkwetsbaar, onoverwin-

baar. G. {zeker hetzelfde als kkhi m\). m ai in

ili ii ki\ eign. van een zoon, den opvolger, van

Vorst Arja-bangah.

O • O • • ... O .

ai kt ili en ai kt ïxi vi >ƒ kt> zie o ij mi niw

aihi.uip zie bij vu hi vi i

(E

a
EihiLLi\ KW. zva. vm hi,i ei uu .] \maj)zoji<un /enorm

n
ai kt lli\ spr

Da* • 7 .. o
ihi.LLi\ zie bij lii luw

,-iij hion\ i&icnancm\ en gew. anj mi m kn. boter

en hini/j\ zie bij xmm(Gnjt\

ti kt en il eu h> .n uis zie on kkhiwuK < ,ts^ -tij^ J ia.

ri ei z ri rb z

\

kn . uitbotten, uit zijn omkleedsel te voor-

schijn komen, van een pisangknop ; als een pisang-

knop (lange en puntige knop) zich voordoen ;
(van

<n lii? n kiz\ een pisangknop, als die pas half uit

zijn omkleedsels te voorschijn komt; ook in gebruik

bij het tellen van maïs-aren, bv. l< ïii i 1 11 luz

ai in z \ il tt ? ii Liizii3<iz\ enz.).

ii hi Li \ geio. ai ki ki \ kn., tEJionoJtp eikikis en

; i kt Ki \ kw. , mensch , als soort van wezen ; het

menschdom (Skr. mdnoesa en ma noes ga. Vrg.

i , ii r en ij i*> r). — trn 1 1 kt m ki.i enz. menschheid,

menschelijke natuur; de menschenwereld; ook zva.

ij hu? ij 1

1

>,t ^ n /> ö?n ontdekt, zigtbaar voor het

menschelijk oog, van iets dat onzigtbaar was, ook

van een geheim. i i rui i.i 1 1 kt i i kt ki an ^n ktjj^

een nieuw tijdperk.

; i i.i i ihn kw. zva. iiihi.hi^ (Skr. mdnasika, in
( ni /

het gemoed, in het hart, zijnde, pk.).

.-
1 i.i i i zie 1 1 ii k>\\

;i ï.i ii ii kn. bollig; en boven den rand uitsteken,

zooals het schuim van bier boven den rand van

een glas. Zoo ook ; i i.i m ii iLin\

i i hi 'i i i t i> i : ï ï.i -i i i - ijl of (E\ oji (Cl asiij KN. nut,

nuttigheid, heilzame strekking, vrucht, voordeel

(Ar. cfc&iu^, tn anpha' at). — i&iim Jt i > ijk enz.,

nutten, dienstig, heilzaam zijn; strekzaam , voed-

zaam, van een kost.

; i i.i Ji i i i ui zie o? kt ^> tnasnny

(Port. mant eig a).

; i mi KN., Zie Li n ii

cd cj
2. kw. verheugd maken,

tot vreugde stemmen, verblijden. G.

ui en arm z kn. de opene hand ophouden om iets te

ontvangen, en zoel zóo , dat de linkerhand on-

der de elleboog van de regter gehouden wordt;

ook viel zóo de hand houden om iets over te

geven.

Cl O o . , . . D
iimi^ en ai nn ktn zie bij i_iiiin\\

(£?ri;Tm\KN. rust, verpoozing van werk.

!£iciTn\ KN. naam van een grooten boom en van de

smakelijke vruchten daarvan.

iannm^\ KN. zva. ii au »? im? inj ergens huisvesting

of verblijf hebben; ook legeren, zich legeren, gele-

gerd zijn. J. — li ai.mi il n ïjr verblijfplaats,

logis
, pleisterplaats , legerplaats. J.
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iniEJiiarmooa\ KW. troosten, opbeuren, bemoedigen. G.

(van ij.Liitiin hi ]).

eBti/orm KN. opziener, opzigter, meesterknecht (Port.

man da dor).

o o
z-lollln^^ kw.

Cl
ïva. in na om n en (ifC<£/j*<7\ (van azi

1.).

: 1 ij mi? unn zie onder

O
r^UKllj^

kaonmuains zie bij tuncnn onyi en bij hicirnwnj^ —
i inning zie bij tui arm mi/t\

CJ h\ Cu c-/'

e/ï arm aai a en ticnn ini ui /i\K., zie bij ur)imwn/i\
CJ <-J< CJ l,t~°' v L\j <-y '

TLi nu h-ni\ zie bij iijnnhui en bij xjiamitonn —

"lïyvi^r zie Uj "HfUfW
i) Euam hii ?.;/\ kn. naam van een plant met groote

2oitte bloemen.

a a o o . 7 .. o o
t£/i<rm(Hnmmwn/}\ zie bij (lh nn ten v

? j.7//) un mi hu j\ zie bij .un(trnamn\
l ut c/t,/ -' J

b ui ^>

ti E.i2amiM0AJi\ naam van den twaalfden zoon van

Watoe-goenoeng , en van de veertiende tooekoe.

BiimnrvÊ\ KW. eva. ajntens tiKamamn\ uivtaxaz^ tu

£7<>\ hn ii armann\ ti lj mi hu i en wh ?i in.>\ (Skr.

•n (ei arfn nsi on n\ zie bij (tvainw ooi- z<tmfn\
Cdt ^ J ut uiut

o o
) mi rui rum
CJ

mandala , omtrek, cirkel, enz.).

zie bij ai io LJip*

riiihumii r\ihi)\K~s. naam van een ivaterplant en van
' CJ

de witte geurige bloempjes daarvan, asnafn ^ihii

n Euam rti kii\kw. naam van een groot soort van

slangen (afgeleide vorm van liet Sier. mandalï,

ia een cirkel gevormd of gekronkeld; en een groot

soort van slang. Trg. euitiiili\).

aiaiii ïLt^i i kx. boven of tusseben iets uitsteken,
U -I

' zoodat het te zien of te voelen is.

kiarrnn iCn-, kn. met eeu bogt loopen, in een bogt

staan, doorgebogen zijn, zooals een slap koord en

een door de zwaarte doorgebogen plank; doorzak-

ken ; bol of bol staan , zooals een zeil door den

wind (vrg. ,ti.wnxi\); ooJc volgens G. den grond

bobbelig maken; een deuk in iets maken. —
; i iln ii nli? ui ii.hn\ maken dat iets in een bogt

CJ '
'

staat.

aumii.ii en ti ui mi uip K. een beleefd woord voor

(E)'K7^ (van ajnarmxnn).

<&tonmaji^Jiaan of &iarrnaji ^Aaan\ zva. ^icnrnajiaaj^\

zie bij uinin .uiw

wcrrnarryi ~i<? bij uiuim nu
j

,a.uiinni\ kv?. zva. uuianoJiji en (lti-kiw volgens G.

de welvaart van een land.

overkompleet, overtollig, in reserve.

E i rm\ kn. beel fijn stofje of stofdeeltje; ook si mi .

of !E.nc;\ naam van verschillende plaatsen, (cnnci

mi^A&imn\ een fijn stofje. ,iiair> umi e?; jli hi
j

(of wu ai n.imji), naam van een plaats in Grobo-

gan, waar men meent, dat de rijkszetel geweest

zou zijn van een oud rijk Mendang-kamolan , ook

Ook zou er lader
ïïl

o - o
Cl 77/7 1J17 &MJl^A<m

nog een ander rijk van denzelfden naam bestaan

hebben, ai arm (un arri> êuiïn hii nö\ aicnii uu ai\

^
U 6 CJ 6 (I l' CJ L>

/

e i ïin 1 1 >; ^7 ?
» en e ? 7777 7^ 777 1 1^ xh z \ namen van

andere oude rijken op Java. fei\rm <wn rem tj asn
CJ

O
ihij]\ spr.

7.7*77 \kn. regenwolk, regenwolken; met regenwolken

betrokken, van de lucht, tznni n 1 1 wn wi iu i . de

lucht is zwaar betrokken. — oni èiici\ naar een re-

genwolk gelijken (zie ook bij hii.iin\).

ajnh\ 1. kw. en Sd. zva. tHnmtcmw — 2. kn. jong-

ste kind van iemand, maar bij een tweede vrouw,

terwijl het jongste kind bij de vorige vrouw o ->7

mi 11 1 1 genoemd wordt; tp. zva. aji^n cm arm n (vrg.

77 <'in 1111 > kn. naam van een soort van lang en sterk

gras, waarvan een soort van matten en zakken

gevlochten worden.

n zinviii\ kn. volgens sommigen de pit van "ulo\ of

i.iiuiwri^Y volgens anderen, bedwelmende vruchten

te weeken zetten en afkoken om de bedwelmende

. J. (Wil

1-LlOtl £7 77 077\ zie bij Wil 1X.1\ III.).

11 wi .u~\ zie bij «sno^w

ai r 111 (L7i asii/)\ 311. naaijen; ook innaaijen, van een

boek. asntmfcimn(unasnn\ kleermaker.

(Eirni ini.i\ 1 kn. naar een hoogere plaats zich ver-

kracht er aftenemen. uni^njini\

plaatsen of opschuiven; meer naar 't hoofdeinde of

hooger op de kussens gaan liggen, op het bed; van

lij naar loevert zich verplaatsen, in een vaartuig

;

overzij liggen, van ee7i zeilend vaartuig; verder

gaan opzeilen, van een ankerend vaartuig; in de

keel opkomen, van den inhoud van de maag of

van winden, en vandaar zva. ^]<r).wm*ai
/
i\ —

2. KI., zie bij nmasnw — asii~ni wii ri hn \ 1. kn.

hoogerop leggen, opschuiven, optrekken, naar om-

hoog, naar loevert doen komen o/Verplaatsen; doen
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koren, in de keel opdrijven. 2. ki. , zie bij ajnasriw

(Ei (cm asnji\ zie bij (un;i:m <urij}\

£ixxnasY)\ kn. met een knobbel uitsteken, knobbelig

(van aKasr)\ uitstekende knobbel).

kinS)(TLi\ kn afgezonderd, het een van het ander,

niet bij elkander op dezelfde plaats; zich afzonde-

ren, door naar een andere plaats te gaan; een zon-

derling zijn (vrg. (&i(cmanui\).

fED>crnirifi\ zva. lEiinu m\ in den zin van zich afzon

-

es <?>

deren, enz.

O O
on (BKcm.cuta\ zva. miE/i(cmiuia\

(e,i cin (uzn \ KW.' zva . cei ?»t i w

(&i(cm\ kn. boven den rand uitsteken, bv. van den

inhoud van een vat of maat (vrg. >/ &»? // 1 i
' >•»])

,,'

liet edelhert (vrti. inyianrn\ en trnahs). i

i7m(ci(Kij\N., i'i > > : > i k., (groot) hert, hertebeest,

V": ' "ö

on tui i <m [)\ hinde.

rj a-na \ KW. , zie bij (tm M\ II.

ciw^\KW., zie bij ''/'/ x H-

a i i,)jhnjj\ kn. afspreken, beloven; afgesproken, be-

loofd; zva. i\ i : \

itiiKij)(Hi/j\K^., ooi- wel <>) > i ii f k.. benzoin, storax,

een zeker hars of gom, daar wierook run gemaakt

wordt (Skr. sjaila: vrg. (uitvis en Hnasncmn).

) )

<hcna&. jii ui hi }.) ; i mnfoi/p spr. — .•
i i .\n .-. / - i i n

;

benzoin, tot onderscheiding van i > i.i.i i.i ~n i h

bruine menjan, drakebloed.

isi (Hyi >.i i, /; ) KW. zva. n i n i >/ >> ?
va

''/ iO/]*<n<H2J)t\KK. met een buil opgeloopen zijn, een

buil liebbeu of krijgen , aan het hoofd , bv. door

een val (vrg. ; / 11 in i >? i i 1 > ).

(EiontHyiiionn^ zie bij n t niri kij >

a i i.)iMfl\ en een in i i.i j\ KX. i. zva. : : >? wtaz n -Jn/jiW

— 2. onbeschoft, onbeschofte en heel ongemanierde

dingen doen jegens iemand (vrg. i n i.j a m i >i> j).
—

(si(hi i hij ri hi,i\ met onbeschofte en malle manie-

ren behebd.

7ihii~n\ ook ei ui ii\KW. zva. ei ki hii neiaonn (Skr.

majoéra); kn. ei hi i-ii\ benaming van een bij-

zondere wijze van spelen op de gamelan, van een

bijzondere toonsoort , en van een melodie.

s / / o/ T
on ei anji n ei ii aqn ? \ zva. on (eji i (kjji ei una \\ J

.

n<EJttmji(EJïaqji\ kn. niet te vertrouwen, van onsterk

geioeven of gevlochten goed ; fig. van iemands ivoor-

den, beloften, enz.

(Eiuuidonn of en (ei <KuiKiin\ KW. zva. (cq_i:i\ en rm ?\ ;

(ui (urt tui n \

^lOfjA^P KN - algemeene naam van hei apegeslacht,

aap. (Vrg. thii on np urin en iijrsh\). — Einniurn

j,i lh-iijj\ kn. uit eigen beweging, ongenoodigd of

zonder opgezocht te zijn, ergens komen, hetzij bij

toeval of met eenig doel; volgens G. gebukt,

krom gaan.

o
>} E 1 h I 7 KTM \ Zie (El (HTJ1 Mijl \

1 '

7

O O
>ei (Kui i:i -i\ zte tut tHfnanjÈS

! ; 1,1,1 un/i\ zie bij Ktasna\

(EiiKinasiins zie bij njnmasnn\

i hi iisn/j\ kn. opslurpen, inslurpen. G. (vrg. mkhii

mji).

)

V
'' '

' V ^ÜJ] ^yi x &d- Ml. aap (vrg. fnionnpncnn). on turn

; i 'ij : i> »ƒ /. i

y
i Di\ schilderhuisje. — ni ivn ? ,; i >

ij : ï? ij hhj i

(
y i,i^\ een paviljoen voor apen of an-

dere dieren, ook volière voor vogels.

.• i hi i
1

1 hi,j kn. naam van een struikgewas. J.

; i hi.j i i ;.n/j\ kn. een soort van leguaan, bruingeel

van kleur; (vrg. iini n\ en i.n 1:11,11 1).

111 in ii kn. vooruitstekend, zooals van iemands

borst, het voorhoofd van een gans en van sommige

visschen.

: 1 hi 1 KN. zva. :ii:ijnn\ en naam van een zee-

visch met drie stekels. J.

. / i'i 1, in de spreektaal veelal i:m\ in deftige taal ri

ii N., 11 ui' en deftig / > 1 in\K., m Md., gaan

naar, ergens naar toegaan; naar, tot, aan, jegens;

voorzetsel vóór een complement van voorwerp (zie

de gramm.); achter een woord, dal geen beweging

naar een plaats leteekent , zva. ons gaan vóór een

verbum, bv. isn 1.11 ekkujojki^is op de markt gaan

koopen, en asn kii ^1 chi iisnajt ki ^3 on cei z(hij>\ gaan

koopen bij den Heer Simon. (Eaahn (of ,i:in) <ën<m\

waarheen? waar naar toe? — tEjiabnazi\ (Lmcrrnthn

371 \ er heen gaan, er naar toe gaan. axiicm ? /\ of

tui lijn (Hin ki \ pass. — :ÈiMjjvi(Hijj\ een plaats daar

men veel naar toe gaat, veelbezochte plaats. <
e iMpl

r7ï9K7N of 1:111 ri 11 ki \ de plaats waar men naar

toe gaat, van velen.

ei hi ei 1 en ei 1,-} ejkii\ zie bij mnita^nn\

Einii' KN. het jong van een on ei ri arm nrn n\ — • /

000
nrn (Ei mrti \ zva. ni ei iiim > i] ri ijin) s\ maar van

kleiner buik of krop.
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on iei z arm <?\ zie bij oaajtznpqw'Cd '

rnfcirnam^rnt&iiiorrn^ kn. terdeeg gevuld met eten,

van de buik van een mensch , of de krop van een

cv . ,.. er
(Ei arm \ zie bil a/nmnw

Cjü^ s 6ü

rEicnns zie bil «zjw

(Ei arm \ kn. naam van een klein zeevischje , volgens

sommigen een jonge nrtiap rrnn\ Ook benaming van

een zilveren tiencentsstukje. J.

D /
(Einm\ kn. mooi wit of blank, van ongekookte rijst,

(a/I)

meel, lijnwaad, iemands aangezigt, enz. amm.njj

(Ejiarm\ bloem van meel.
LoJb

iTirm
(jül

an arm (tot t\ een
Oub <~^'

<tmjt\ zie bij <un erm anijis waar

drukfout is.

(&i arm (kti/j en tsimm rtat na i\ KN. padi die rijp is vóór-

dat de algemeene padioogst begint. Men pleegt ze

,

nadat ze gesneden is, niet naar huis te brengen,

maar dadelijk op de plaats te verkoopen tot ver-

rekening bij de algemeene padioogst. tui na ie>i arm

(taijp een soort van (wnmamicm^w \ ajt na pi w
O , ,, , . O qSC) O

mm!uiij)\ de vooroogst. asttm tiet iei arm (tain\ naam

van een veelpootig insect, dat zich bij aanraking

tot een balletje inéén-rolt.

(Ei arm ctai n\ zie onder cut(uiart[i\

(ei on arm ttaijt of cun (ei iei onmm itat n\ kn. een ziekte van

het rijstgewas, door het bijgeloof voorgesteld als

veroorzaakt door een boozen geest in de gedaante

van een klein kind.

(Ejarm (htiji\ zie bij nutam tain en bij aji arm imjt\

Eimn hnimmi/) en z imiihiiam(tain\ zie bij (unam
Cd O Qh *-/* Ce l (J OUl <~>l

J
out

on (ei ot) arm it tat rj arti un n\ kn. bezwaarlijk en waggelend

gaan, door dikte en zwaarte van het lichaam, bv.

van een zwangere vrouw.

O\m
Cd

(èiaminuin en <èï arm irui arm rut ,inkn. ontbloot, naakten
OUb <-Jl Cd OUl •-/

'

bloot, zoodat men alles van het bloote lijf zien kan,

van een vrouw.

on (EionammTLinw^. nuffig; en wulpsch, van een meisje.

'D o O
(ei anm /reim

H of iei oaartrirwt (Kin \kn. kaal, kaal en bloot

zich vertoonend, bv. van een berg zonder boomge-

was, van een kaal hoofd, van wortels van gewas-

sen, die niet met aarde bedekt zijn, van eeyi wond

zonder windsel {vrg. (ei on rti,i ami ik/ki )•

(Enorm ruin \KN. geld opsparen of opleggen
Cd <~Jl

Q O Q

(Eioaann iuin^ijt\ zie iei anrti ra (kijt\

(Eliinarm(ru\K^. driest en verwaand van houdiug.

O O CD o(Énorm ojui\ kn. ongeveer zva. ten oi iu> on ojt orut i\ een dik-

ke prop, van een jonge.

on (ei on artrtzcm^\ zie ontunonmmz otjan

o a . t .. a o
tEiorrti (utnuinx zie bij op (ut(ruin\

(Eianrri\ kn. benaming van een klein soort van prauw

,

kleiner dan een vtctcmcrm\ {vrg. rniminn^i\). J.

O O O . , .. OCT
(En arm on <run\ zie bij dp mn nutn \

iei onmm on az)Z(nj)jj\ zie bij on npzaa (Ci?(run\

iei nh \ verb. van (siaanhw \on ajn arii n-tae: (E/1 nh\ spr.

(Einh,K7j\ zie bij ashthniw

(Ejinh (ki \ zie (EtihniKnw

(&i (tb (kj) ? \ zie bij (êiajj^w

(Ejinb(Kn\KTN., zie bij /En/tnoJiw

(Eji (kt) \ en (ei(kj)(hii ^mrn(u-n\ zie bij iu)ikd\\

o ... o o O
(Ei (Kn (hnjj\ N. , a^n (Ej1\~K.., tijger. (Kna^i(inriii(Eji(Ei(K))(m/i\

o o
(Cl op (hm ~f)~i vi (hm (Kit on op iian \ en asrj ti c&t z cm (En (Kit

(hnn\ spr. — cai (EjIikji (Htji\K^. ais een tijger
,
gelijk een

tijger doen. irjt(Ei-^n^(ci(En(Kit(Hi(tLi^\ een gang als die

van een hongerigen tijger, een deftige gang met wijde

stappen en de schouders beurtelings met eiken stap

vooruit bewegende. — (Ejia^m(toj\\Y^., a^irEnoart of

(ki (eji na <Mjt\ kd., de gedaante van een tijger heb-

ben; iemand die voor tijger speelt en als een tijger

vermomd is; tijgerachtig; naam van een klein soort

van gespikkeld spinnetje met korte pootjes, dat

rondloopt en springende zijn prooi overvalt; ook

naam van een soort van damspel. (e>i (kd na na ~m (tg

:,irnn^:\ benaming van een corps pradjoerils in de

(Vtn<s)\\

o O Q
(Ei (Kit ia na \ en

^C7

Kraton.

(Ei (kd na \ zie bij

o O 7 .. o O
(Ejtnjt (tn nan\ K., zie bij tut not oa art

/

o O O -
7 .. O

(Einjt(hnnaiai(hnn\K., zie bij (kd nut vt\\

(Ei (kd arrt(taijt\ zie bij ajjominan^

(EjiajiOJiMSJü. door de lippen spits vooruit te steken en

zamen te trekken een teeken van minachting geven;

ook een (spits vooruitgestoken) lip zetten, uit on-

tevredenheid; en kegelvormig met een punt voor-

uitsteken, zooals een bloedvin of vrouweborst; een

hooge spitse buil hebben, bv. van iemands hoofd

{vrg. (E>t(nfrjtz(rt(KDZ\ en (Eiort(Kut?,oi(Hijiz\).

(Eionnj)Zon(KDz\ kn. opgepuild zijn, van de wang, zoo-

als door een groote tabakspruim {vrg. c&i (kd(kd\).

O

o o CD o o CD o a
!E/i(KDn<Dnruij)\ zva. (En (t^t (kd orutjt\ zie (utnjin^(ru)jj\

o't'
iinjt"n\ en (èi(KDnDna\ zie bij iijm^^i
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,è> o /.» ^iiiii.ii\ zie bij ïjujiw

.Sikji,kwj\ ooh io el f£»flo>«rw/j"t niet behulpzaam, ou-

meêdeelzaam, schriel. J. (vrff. cii'ii^j).

(&ioji(Hri\ zie bij L.ii:ihnj\ ook bepaald iemand het

stilzwijgen opleggen.

)

O . , .. O .

.' / » i iL)i\K., zie bij ui ii i\\

(öi «O) tui asnn\ zie bij >> i i? i m
O

tiiioi ,^> (iswflx zitf bij rt (Erna m

li) (E/l (KI \ KW. ZVa. (Lil ?07 E? 0Y7 \\

v zie bij .t-ii ojï\\

.iij Li ru/j of i i i

i
1
1 n i] zva. \ i erna

f

>i
1
1 zie bij

; i 1. kw. zva. i i ; i n > i i j
— 2. eerk. van i i n

in zamenslellingen: zie w>i\ I.

. i verk. van •• / " in zamenslellingen i zie 11 n 1.

(&i\ of i ii &i\ kn. 1. gevoel van slapheid in de leden

of een lid van het lichaam. 2. gevoel van ongerust-

heid en van onzekerheid {vrff. e/j ).

(&i\ 1. kw. ^/v/. i ii i i i 1 1 maar volgens ('•. zich hei-

nielijk wegmaken, stilletjes heengi — 2. se

<E9\\ — (l /; ; ; Zie hoedt.

ci\ of urnen KN. .;/<!. i i :.

<

«E4\ o/ i/^/:; I. KN. myrrhe {Ar. moerr). 2. ••/ kw.

3t>#. j i ( n\ {vrff. in), nnmiaspj i zie bij untuiasn

>,>j — i.ii : t ni.ii KW. zva. nn tun trui azi »nn\ \

>/ i / KW. , .:/<' £(/ »ƒ J J\> — i i i/ ; i i ij l r enz. , zie

i- 1 n i i

S - Cl / • ) S -a
iii' 0/ 1 n ij E i 2 en 1 il ij •' i ' t i n : I > 1 1

i i ij : 1 >

/ X
nrnnaai\ nienzricsiz en liijii? zie bij ijtnw

:> ii zie' btj li ir I. , IV. e,i \ .

ei n\ n., .-ilii.ij^ k. , ophouden, uitscheiden; bete-

ren, beter worden, genezen, van een ziekte of

kwaal, lik) --r) ki i a >\ uitffernst van vermoeidheid.O -o
ei ii ci

rii ij lii hi lii\ het houdt op, ja, met de

dood! hel zal zijn leven lang zoo blijven, u n . i

iir immer, mijn {of zijn) leven lang (eic. het

houdt op met de dood). — emj-tiu riKiii\ met

iets ophouden of uitscheiden, iets laten; met

iemand uitscheiden, hem zijn ontslag geven uit zijn

dienst of betrekking; zijn gebreken verbeteren;

iemand van iets afhelpen, ia cniii y^ i.heïliij

^TyjN pass. O
- £>'>} "7

J K7J ^11 ïl hl) E) h) in h II hl11 M) \ Cl hl IQ h II hl
J\

maken dat iets ophoudt, middelen gebruiken om

iels te doen ophoudeu; een ziekte genezen; maken

dat men (zelf) geneest; met iets iemand genezen;

iemand van iets genezen, cejivi n avn -jnvtavnaTi trui

hii/j\ de dorst lesschen. — :ciij n.hij of nrj ni.i

mjl en ciliiq hir. met iets ophouden o/uitscheiden
,

van velen, die iets te zamen doen ; ooHigt geuezend.

.-:/ ij kn. mededinger, bv. naar een en dezelfde be-

trekking ; mededingstei'; en zoo noemen de vrouwen

van denzelfden man elkander.

.* / ii KN. een jonge eend, het jong van een eend

{rj ld ij i ii ,i j). ii^hi^i n\ een santri, die wel de

godsdienstpligten waarneemt, maar zich niet ont-

houdt van verboden wereldsch genot.

i ij zie bij ii ijw

; i ij n kn. o]) zijde gaan, wijken of ontwijken door

op zijde te gaan {vrff. >
/ ) i.u ). — f.inTttrn^n

ij, ir iemand links, laten liggen, onverschillig

behandelen.

7'
7 ^ X

j
>i kw. zva. n j

ii» ii \\ dus voor :i n van

j . en ti (E/i . zie bij tn »*n\

: jij 'i KN. los zitten of losgaan, bv. van een kapsel;

zich uitzetten, door rekking of piel/ing {erg. in

ij >
, en : i n i ). -ji/ >iijj wordt als Kawi ver-

klaard door ii i i ij ij

ij : I ii KW. ZVd . ij i ui

Q 3 . ,.. o a
ij : i n en '/'''/ '' 1 1 < zie bij un n

n : i ij \ zva. i
/ n i ij {Skr. Méroe, naam van een

heiligen berg , den zetel vnn Brahma).

ij;k ,i KN. j ïj.xhii.ij Ki)., Europeesch wit lijn-

waad, ij : i' ui . / / {of i ; ei
)

grof Javaansch op

gelijke wijze in lange stukken geweven katoen.

O O y.. Q
: i en i ii •

. zie bij i
j

>i >

• in' 1 kx., zie bij is)~i))\ en lij (um^w — 2.

kw. mn(E/inri9\ zva. Liiihw \un a^n ?r:ïi\ zva.

I 1) l )) L II _ Cl Kl\\ cmi?cLm\ zie bij > > n >

O O
hll LCI '11 Cl LI (UI

LllIC
'co;

ë i ij ^ kn. 2 va. i'ij i
/

i i ij ' of in vi ƒ a
j

:- 1 u cuyj\

iets gaarne willen weten of kennen. — ei cmj >\

of c> ii ai 7 ongevraagd gebruik maken van een

anders goed {vrff. unamcmi&i o\). vi/iiiijy

passief. — Êiij'Lii\ en ci-i];unrihii\ zie bij

Cl

c iii.>\ 1. kn. robijn {erg. cii>> 2.)

E 1 T) ? N\

2. k., zie

o mi)) liefkozende benaming van

een vrouw door een man.
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isini^\ n. , /£ï't»?\ k., overvloedig; veel en gemakke-

lijk te bekomen; goedkoop; laag van prijs; een lage

prijs bieden; oo^mild, milddadig, goedertieren (tT^.

tna\j)Z(EJi\). — (Eini )j_-nrnihm\ tearn^ (unam a~mi\ de

prijs van iets lager stellen; 2>fo algemeen toegank-

lijk maken of stellen; van iets de vrijheid geven

om er algemeen gebruik van te maken. — oowea

<-nq(unm/j\ kn. , anti iEJi'n^ajnann\ kd., milddadig-

heid ,
goedertierenheid. é^A(rui?muK>i cuiasn iejtijmi

iHTjj\ God, de goedertierene.

u&in<um 9Jij)\K. , zie bij ttuianw

O
^ -O

(Einnoyurnzw/ixK., zie (ei^tiojiw

a . -, .. o
(EmitntunzMn \ K. , S2£ O?) .O T) <M \\

?*m en <£naa<tq\ zie bij >om\\

fc? iK7 ï£> \\

O' rv o /
(Eim\ en iEiar>!Ki\ zva. ajian^

(E](hi\kn. van de beste soort, van best allooi.

iEnman\ of i(Eaart\KN. zich z^s of iemand ofiemands

zaak aantrekken; ooZ.' /^£ grooter geluk van een

ander zich aantrekken, ontevreden met zijn eigen

lot dat van een ander benijden. — ^l^ipipi^

iemand, bv. iemand die mishandeld wordt, zich

aantrekken; ook iemand om zijn beter lot benijden

. o q a .

(vrg. cci<nn'ï(hn\ en <n (Eifnn^!tri\).

o . ,.. O O
(Eiri'-n2(Ki\ zie bij tun antei^

\cai(Hichn\ zie bij uuim^s

m\ zie bij tuianw

/
fn(hnfKr\ zie bij ,unan\\

O
(Eitnc£in\ zie bij (wn^ I.

rei <nm mi ~m arn w ;
|\K., zie bij -n mi \\

i(EJi<rbiS\KN. iemand of iemands redenering tegen

f bestrijden. (De grondvorm is i(uim\ en verg.

ajittuiaru). arn icuiah xn <nyt\ verlies lijden,

spel of in den handel.

[Maaojijis kn.. parelen, van het zweet op de huid,

van de dauw op bladen; met pareltjes beginnen te

borrelen, van ivater tegen den kook aan; ook vol-

gens G. een uitslag op de huid. (Het grondwoord is

het naamwoord \^jt^noJin\ Vrg. la^imtuiji).

(Ei(hn/i\ of unichnjj^KN. verbasterd, ontaard, van zaden

en dergelijke.

uEimji^ zie tEimji\

O
o\ masnns (&>(kn\ c&ittp}ji\ of ©»<*J)\ KW. zva.

(iri \ om tui (Kin \ tui <n iui on ni asn mi rui nsnji \ cm trui min

\

oJixniMin en cnym\ (Skr. mretyoe, de dood), vm

<ii rui (si (ui hni o-m \ naam van den troon van Batara.

Goeroe. (E^(KJias:(U)\ naam van een pijl van Ardjoe-

na. — (£i rnu>2 tii/]\ (Eiri/iJiz mn of (ei 11 nai z (m n\

vuurwerk in het algemeen (vrg. m cui z auvi % \ en

on n, >z \ l

.

) . teori ,70) z !ho isi <C7 (Hij) \ vuurregen

.

(siajj\ zie cei(U}\\

rsi(hjj\ zie isiajjW

c£ïïojn KW. zva
CY

(EJl<b£> en ikv*^1<ci\ als Tj. sengk. nul

(Skr. moer tjhd, bezwijming, verlies van bewustzijn.

Vrg. (Ei(hJ) asn\).

<&><-> j.ïj)\N., (EinKn&uzihjrpK., peper (Skr. maritja.

Vrg. ctJi<nxm\ ).

O O
^\ en iKn{jEiajji\ zva. asn{fc](U)?\ (van[asnaj)^\);

tn™{Ma3ifi\ ook joelig, joelen, van velen (vrg. crri

ncy .

(£1dCI\).

CY
!Eima<j)Z(Hi/j\ rei on aj) l (hn/j of rsi ri aj) z ar)j)\ zie bij (EirujW

tiEiitKJi aain\ zie bij <bi tui &rnji\

a
*""

G) a~
iZ i ?;i mi \ KW. zva. mi ir.i u< mi w

/ ° -. . / a / aj
É/iaJiasn\KW. 1. zie ajiuiasnw — z. zva. (e ,j(kj)\ (Skr.

moertj hita, bezwijmd, bewusteloos). — 3. aard-

worm, regenworm; ook benaming van een soort

van hagedissen. G.

o . ,.. O o
(Ei

>
(Uj3jii\ zie bij (siajiasnw

(ai(Kji(uituï\KW. en kn. de aarde, het verblijf der ster-

velingen (van het Skr. martij a, sterveling, menseh;

ook het verblijf der stervelingen, de aarde, en

(uitia \).

(Einini\ zva. teinimw

O
tamiJi zie (Bi ti mi /i\

[tEimi/i of (Eji^nniijj\KW., (uri^imyi en oji u&i mi/j\kn.

zich verspreiden, op een afstand te ruiken zijn,

iemand aanwaaijen, van een aangename geur; er-

gens geurig of aangenaam rieken.

(Eimi\ kn. vrekkig, als de zucht om zich toe te eige-

nen of aan te matigen, wat iemand niet toekomt

(Skr. moêrkha, dwaas, dom. Vrg. (Wiiun <ei q\).

curitvn (Eimn\ vrekheid. a^ (ruiten cuiicsi mi \ spr.

(Ei ^ri mijn 1. zie ajmnmin\ — 2. kn. visschen vang-

en door het water te laten afdrijven. G.

(Eimnmiji of i(EJi(Kr}jj\'KN. pauw; ook zva. em am anji\

2. — (Ei ^ii mi tuimn \ spr. — (Eini urn cm n \ 1. wat

naar een pauw gelijkt, nagemaakte pauw. 2. naam

van een soort van lang gras.

51
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.• / ij \

O o .o
(Li i i hii i\ zie ai h.ti n

(Ein).i,nj\ KN. drijfjagt kouden, <?» vissclien o}jngeu

binnen een in ondiep water steeds nauwer toeloo-

pende afperking; ook volgens G. pogen, streven.

O -

tv) (Li iNiiji \ KW. zva . (Eiiarn w

o
(Ein~i^~nn\ <£ïti»<t?n era (&i

rrt(tat(noai\ zie isjniimp

«7W77.KN. £##. <H7i<EQthn\\ ooi- naam van een diertje,

zoo groot als een asiian\ en grijs van Meur, dat

aan den v;ortel van de horens van buffels zit en

invreet; en ook, naar het schijnt, schilfers of

roos op het hoofd van menschen.

(E)'~nrnh')i{\ 1. KW. zva. niuigtHTimrnw — 2, .

van den zestienden zoon van Watoe-go

van de achttiende woekoe.

zin i.ii .. n ii in zir Ij ii niij

CY a a
,.• i i.ii r)(Ky)^\ zie i i i.n ij ï ,

; i i.n i ii . zie • i 1 1 i.ii i ii

.-iiihiiiii vf : ii.n in KW. ca.:/ )) i n
j

i ij

aj n '. i I ,i . , ' ii > i l i ii
j

i,i in : i i i i ï ) OOk

ming van de,/ tro< n de

Sicarg'a (Skr. marakata < n mdrakata, sma

de kleur van smaragd).

I

s ; tai ïij KN. blik, van blik. Zoo ook o kji (of n i w
ii. ii.i') ; ii. ui ij i n n i .ii.iii ij een blik-

ken geut.

: i i.n i i i n > kw. zva. i i i
i
i.n

j
; i .ï.n ' i i u - i i n

<iny,;\ sj)>:

i i i.h tot > KN. wijdbeens slaan; met op gesperde -

ren, van een kreeft, enz.; zieb in postuur zetten,

gereed staan tot den aanval of om moedig ziju aan-

valler af te wacliten (vrg. zaciarn en wivtzci

tn lv). J.

:M..y;.b of Bi (Krt aai \ KN. gekromd zitten of lig

\

met een gekromdeu rug; een krommen rug zetten:

op een niet bekoorlijke wijze liggen of daar zoo

maar keen liggen, met verachting van een slapende

,

ook van een niet behoorlijk gevouwen kleed (vrg.

.ei naait ri tati ).

<Ea<nttaiztnaaiz\ of (&in*atztnoaiz\ km. kalf gekurkt,

zoodat de dijen en kuiten elkander nog niet raken

(vrg. .jejkiW; ).

CY / 7)
(Ei(Lrj\ (s?ftn\ of tnq KW. zva. n ë)An> fun(njiaJili\

(Ej.ïo.kj^ en l̂ ?7^^E?? (Skr. rare do e, zackt, niet

sekerp of ruw. Vrg. zelli ist\).

(E-jiinx zie ^^n\\

f)i.~j\ zie &i&q\\

: } ui\ KW. en KN. .

tl L7

:. zva. i,i irn).)i of D~n>\ en zva.

JiaJijl (Skr. moérddd, boofd). nnitazni.,

ij^ \ .l ;; i ,i ;

i

ut /_, ,

j ^j koppig. U i l» . / >,
/

,ui\ koofdletters, kapitale letters, anders j^ihii^i

o /
; in rj ki genoemd, jj i^ h n en rut i j m \ sp

; i i.i w\KW. zva
D T T
I .' I 1 UW

I
IJ

l^
J
Of ! / ij vv

J
1. KW. zva. Lil i ? ; ( 1, l , i.i ,

— 2. kx. zicb onderwerpen, bet gezag van een an-

der over ziek erkennen. G.

'/
'''J/

Ar- l>/~<> hioerdd, KN. bedoeld; bedoe-

ling, beteekenis.

•'/ "'^j^ -Ir- Aj.^i> moertd, kx. discipel, leerling

(vrg. isi tjtanui > i ij j ca i i tot i nasrtfl). — i i ; j n

wjjy de scliolieren van een plaats of van een

goeroe.

'7 7'^r 1. ~ie b/j i )> ij t.,
f

,
— 2. zva. >/;i>iji>;

'/''"''/ L. zie ij:ii.Ïii.ij — 2. zva. ij:)>ijii?

"i

'j-i''j ii' 'ij kn. zich terugtrekken; zicb verwijde-

ren {paarschijnlijk verkorting van >/ƒ'<'>/ >i?i.ij\

rw ,,
1 r ' "> O-

.• ; »ƒ (./ 0J .; i i

j
i i . KW., C,i : i ij lO\ KX. ZVa. ; i m

a / ) -v

/^y ij in > < i-j i i.
j

: : i^i , ,i i i t., (vrg. nj;i?.

'/ 'i> i i
j

, ,, . i ij ,., j, 1.).

1 3 O • 7 ..
• / ' - '• • en i i.i ij i.n >..<

j k. , zie Itj < >

>i i ii

i t.i ï.n I. KX. vrij, niet in dienst, niet dieustplig-

_; buiten dienst gesteld, geen dienst meer doende.

'Z. KW., ;«' oy ii i.i uu. \ — ii.iLii.n KN. als

een vrij man leven, onafbanklijk zijn. — fii.iLii

KW., Zie ij Lil.
/ 3

.' / t.i K7J L-ll ^n Ij l.ll\

kx. iemand vrij maken, in vrijheid stellen, ^<?^

^^/ vrijlaten ; iemand of iets buiten dienst stellen.

l? e,iox) hn\ vrijheid.

CY
. tan iaj\ kx. in verzet komen, bv. tegen een vonnis

of voorslag , er niet in berusten (Ar. J.t)^, mar-

dood, geweigerd, afgeslagen).

rie b V 7

Ei^itj uxn zie bij » in i i .

D
ti&atu)\ KW. 2r»a. tz\cEnasnji\ l± ti i^j 3.11 ili t^j en

'cr.mdrdawa, zachtheid, van mre-£7 ?7_y K? 7 (Ski

do 1

CV

He c,T ).

zie bij ut .
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CY . s . . /
£ i ij i\ KW. zuiver (Skr. mardjoé, zuivering), rui

no in.in vi ei m a ui j\ een hart als een zuivere

karbonkel.

Y a .00
;ivir>>\ naam van een wapentuig van Abiasa en

Joedistira.

ei tui \ kx. dringen, dringend aanhouden, er dringend

op blijven staan, bv. bij een verzoek of eisch {erg.

,l n ici \ Mi vu \ en li un ^t ).

^ CY /
(Eoasn\ t&iasn\ of &iasn\ kw. verkwikkend, lavend;

verkwikken, laven; gelukkig maken, zalig maken

(Skr. mreta, dood; de dood; maar amreta, on-

sterflijk; godenspijs, nectar, ambrosia, enz), vnasni

(~y /
asm ei xsn\ levendmakend water, ei un ici ni enj kx.

benaming van een corps scherpregters van den Vorst

(vrg. ojiazi(m(rrinr)\). mn nasnzajui ayiasn\ en ajitcp

vuncEiiasn\ spr. — (&i(Eiasri\ zie bij uvvnw — tj

asn»n\ enz., kx. iemand verkwikken,- gelukkig

CY
vi cuun\maken (zie ook liuui2j\ bij ajiasn\).

zaligmaker. — ajmi(&iasn\ of tui ni.is/i asn ^ en tui

ui ei asn \ zie boven.

sii/nRW. zva. tui asn \ (Skr. ?nreti, dood).

(Eiiasn\ <&i(B/iasn\ &iasntKi\ en l; cn.hu ^inihii\ zie

bij vivnw

CV CY CY o cy
,ii,,-. zie ;iun\ — LiLi.cn, li un i.j\ en li asn

hii ^nri i.ii \ zie bij .cuvnw

Y o . j
rci.uii\Kvr. zva. en rui\ verdwenen.

S o / .

(FJiasn\ kw. zva. tun<nc&iz\ mi r>i eii n ivii\ (Miam <rui/i\

") O Q o o D
vmasn\ vn ei vn i ui hi ui>\ asnasnoJin en ajimi

iii (S&r. moêrti, zelfstandigheid, vastheid, lich-

aam, vorm, gestalte); ook een naam van TTisnoe

{misschien door ket verkeerd verstaan van a_n ni

ei ,vn\ zie bij vnYu). en cj vn\ drieëenheid, de

drieëenheid van Brahma, "Wisnoe en Siwa (Skr.

trimoêrti).

\fEjiiisn\ KX. zeer kleine mug, kleiner dan .luucjuni,

een klein vliegend insect, dat op de huid, waar

het zich zet en steekt
,
jeuking veroorzaakt, n ïvu

f °
ui cu h~n isn zva. <n rui in ei? 707 oji ,isn/)\

(cin)osn/]\ kx. afloopeu, ebben, van het water in de

zee. n ei? n-ixsnn'i isn u op allerlei wijze afnemen of

verloren gaan; bv. in hei spr. om ni un ei i ui i:n i ni

a; n nr\ t c) T) >; in i ^) vn n i ,vn/j\ J.>7 ^ ei n j;

o . o
,ci ^^ o. i\ zie ei ^ va

O o
1w

I 3

(cmi asn i\ 1. zva. cmihiij of tun Ci vu p — 2. KX.

spits toeloopen, met een dunne top, bv. van vingers.

'I
n.unjl

(&i 'Ti asn

\

kw. zva. .cnvitci/j (Skr. mdroeta); als Tj,

sengk. vijf.

civiij\ kx. algemeen; overal te vinden; zva. umi

asn\ en na ;i i , en dus eig. hetzelfde als rei isnw

O/ Q— iLii[ajiasnq\ zva. tuioJi £'^w

ei vn v,\ en a viihii ~ n ri hii \ zie bij «Ji ni n~n \\

/' q , o o .,../'
civnhj\ of ,ei vu pi \ zie bij (uiasn\\

/ o .CY '

o .,../-
l i n asn hi \ of ei ii un m\L, zie bij iui asn w

ei un i.ii un vn ^n Ti hii\ zie bij vi.unw

Y
cvunvjp Ar. t}J ,o, moert ad d, kx. afvallig, een

afvallige, verzaker van zijn godsdienst; afvallig zijn

q/" worden; afval, n uu ei un ui i\ een godverzaker.

,iJfi\ au ei n un i uii\ ei vi ei. >.k?_^\ en

ai asn ? ui _ü* hu mi\k., zie bij aji asn \\

ei ii un ui\ zie bij unuiw

O /. ) • 7 .. O
,'icnni of Liii .en ui \ zie bij ,un iup\

j. CY
ei un i\ of i i un j\ zie eiojiW
^ al J ^cjh t' b

CY j. .

p k., zie bijc i Ti un e/ .c i un ei \ of ei .en

fll vu z ^ \\

CY o
i asn ei \ of <Bi asn ei \ KD. , zie bij aci ri vu i { w

ei ii en ó\x., ci ni in i^i \K., iemand komen spreken,

een paar woorden komen spreken.

ei cu iii^ K. , zie bij asniu]\\

CY
,ei il un mi \ zie ei n on ->ii w

o . ,.. O
ci^n vu rmK. , zie bij ,vn ivi\

cmn^iy. 1. n., zie (uinoiuin^ 2. kn. ongerust:

beducht; zich ongerust maken, duchten (vrg. icmi

.uii en hij ui vu\). — 3. kx. de longen, geio. van

menschen en gevogelte (vrg. hiianiKn i). rncunz-n tsi

ïn. £/ Em.;j^\ verontrustend

Ei^ii^i^ri,\ iemand ongerust rna-

(Eino(hji^i

mi ui^iii :.n\ zie bij ui

(iiun\ zie bij aj)^muin\

o a o
(Ejmnajiji\ ,cmi.ui^i.\ en .e

o
n 7 (K i i \

,ei-vjvij\ KW., zie bij vn ii ui i\ — (un asn 'hrini(uj)ji\

kx. een soort van ketan, die klein van korrel is. J'.

(Ejimoji/i\KW. beangst, beangst worden, den moed ver-

,. . a a o o x

hezen (vrg. Emi ui p m rn ^.iji en asivtrri eii). — iei

nnajimajiji\ ongerust en beangst.

O • 7 •
ei ni ui i en ei ~n ui^~i\ zie bij uri/ii iyifi\

(Ei^u,ui\ x., tti -ti ri urn a^i ,i\ k. , neiging tot iemand

hebben of gevoelen (van ii.u.}\).

o . , .. o
!cini,ui\ zie bij ,umi%.i\,

(kaiKj^\ of cuni^i.)\ kx. zacht, min of meer spons=-

51*



804 (El (KI q ajti \
CY
iei ri ,iui2 >im ^rt rj nni \

achtig, zooals versch wittebrood , een zacht geivor-

den bloedvin; fijn van vel; ook volgens J. goed ge-

rezen , van beslag.

(&j (K17 ^ mri \ zie bij aznwqw
e
CY

csim on (ui z tui \ of (ui na >ei T7 ti 0^1 2 tui \ kn. naam van

een soort va?i (uioaw

ieim ioj) oaji \ zie bij iwww

i^ji(Kj)!hmji\ zie bij T) a-ji
t

iKnn\

(ea rLAfcOyfl\KN. vroom, godsdienstig (Ar.
ly& ^ , moer-

sjid, op de regte weg leidend). — nm ej vA.npann\
Y~

vroomheid, vrome zin.

Y o
(III L II \

mm zie bij <kjian\\

. Y o
zie bij ojiva asn \\

II.(aimrn(K,n<vi(hr>,i\K., zie bij rii

(En<wtrvin\ kn. weerspannig, ondeugend (erg. 1.1

Y
<ruyn- — oji ; 1 1 1 11 >p weerspanni]

lieid.

(Ei nn (hi (Uj $ \ K. , zie bij asn oji w

iei nK)jjaj)\ kw. zva. <Eitiq? (of oji ai

o o
aojj en twiaruq tvn an/i \

tneid, ondengend-

111111)^1

itn(iJi(cr)\ zie bij <n< II.

(ni/i\ kn. een weinig in wanorde, niet overal':'/

)

glad, van liet hoofdhaar (erg. ts / // ».»/).

/ • ... Y
(Ei ,vi asnji\ zie o/j (E/i<uiasnjt\

(Ei (ui asnji\ kn. waardering, schatting; scliatten , waar-

dereu, begrooten; waardig geacht worden. {Men

zegt ook <&i tui asnn\ en dit waarschijnlijk voor ;i

\ajiasnn\ Vrg. moji^as oaasn^A* en inri.11 ).

(hii <ei oji asn fi \ pass. 01 l 11 2 n 7 ;-
j ui asn n \ niet waard

,

onwaardig. <najnz'n<&i(uiasn~jiïajiazia& beneden de

waarde, 011.112 ~>i <- 1 ui in rf-nt un n i_i n/tmcKis het

is de moeite niet waard, qjheji (uiri asn \ zooals het

geschat wordt, naar billijke schatting. — 11 ui > r.

aan iets bij schatting een waarde toekennen , van

CY . ,.. CY
(Ei vi rui 2 suil -Jii (Yi urn \ zie bij ojktliw

ia/rijjM\OT.j zie bij irwiuiw

(EjIojiji of (E1(uihjijj\ zie bij oji ajin\

(Ei (vi (vijj\ zie bij (untuajij}\ I.

a ~ O o
(Ein^(ui\ of (E/mnaji\ kn. naam van een vuurspuwen-

den berg.

Ertmajiq\ 1. KW. zva. (LiTiEirw — 2. kn. iemand

terneêrzetten, tot bedaren brengen.

/ u im ver/c. van a 1

ter van em oji axi \ ).

!Ei(Li(ia\ verh. van d/i du\ G. (waarschijnlijk be-

iets bij schatting de waarde bepalen. LJ Elo
Y

astiji\ het waarderen; schatting, oji tèiaji asn\ naai

mijn schatting. — (Enajiasnonji* het gewaardeerde:

ki huschatting;. ^Jieaiasnmraap naar het door mij ge-

waardeerd wordt.

Y
(Ei (ui (lli \

f (E 1 ui mui \ (Emi tui (lw \ en (Ein^iui x,hi nnri\(3' l

^l
o a /

KW. zva. (Eiru\ en ajii iilin r) u}ki-)\7
i
v"dr

(E,iniajia.ii\ zie (Eqoj) cuui\\

en [(ei oji \ zie bij rini oji \\

(Ei
f

m2(ij}\ zie bij rnnnjsi^

cy o . q . ...
(EKTLKHTlJi OJ (El (UI ILl (Kil fj\ Zie bij

O o
(UI TL1 iKllJ)\

: 1 >>uiui\ kw. zva. aai (uu cm (Ki [>\ (verk. van a/a/sm

o. / ui \ Skr. amarapada, het verblij f der onsterf-

lijken. Vrg. 1 1 >> 1 n 1 1 1,1 \).

(eji oji asnn\ kw. gelijken, gelijk zij u. G. (vrg. (imui

asnjl).

; 1 1 1 i nji\ ; 1 n.ui asn /1 of : i n 1 1 uu i\ zie onder tui

(Un/jy

O Q
: 1 1 1 1 11 r\ zva. ; 1 n aui asnn\

O o j. a
1 1 I 1 11

j ; 1 n 11 J 11 1 of : 1 1 1 1 1 ,1 // ,1 \ K. , Zie (El (Uil \\

a o . , .. o o
1 1 1 1 11 1

, zie bij 1 1 li iUiijj\

j I 11 in] ks. heel vroeg in den ocheud, voor de tijd

van bezoeken, bij Iemand komen inloopen (vrg.u >>>

;> nu,uu 1 of aymnajiasnjj\ zie onder ajtasna\

o 1 o
1 1 1 1 1 1 11 1 zie bij l 11 ui unji\

o . O o
(Einri oji (mij) oj :i > 1 11 1 n nK. , zie (EKISllW

111 >li/)\ zie bij (Li (Li 11 in

CY Cl .'.. O
: 1 1 1 1 11 K. , Zie Oij UI IL.I1W

(El'TlXCKbll^ K. , Zie bij ICULllW

Cr • ,..
; 1 1 , n 1 1 1? y\ zie Oij (ld r) ULl 2?\\

: 1
-1 1 1 1 n i.i)2 >\ zie bij 1:1 11 tu 2 ? \\

: i lx \ zie onder iei iuii w

ei~hl\\ zie onder fiunw

Y CY
:ii.'inf) of ;eil^(kiji\ kn. koraal, roode koralen,

bloedkoralen (Ar. Pers.
,

t Xs>- t^c)-
3 -r> rijtsnas ckijj\

halssnoer van koralen.

e)Lzkk7)jj\kn. zich vermenigvuldigen, zich voortplan-

ten, van een boom, die door het afvallen van zijn

vruchten zich vanzelfs voortp*

a o
dl) >(E 1 ux l,ii

f)
xrn m uii iuii mi zo ei ,lt/j « spr.

on^i2or)(L^z(ru)n\ kn. ergens doorheen dringen, krui-

pen of zakken (vrg. rj xni 2 ri is: 2 (tuin). vjiEur) l\ 2

trLi^uKii\ zich ergens uitwringen; fig. vi^mzvi

a. o,
(tUl J=4, Kil (UI) (UI (ül VIM V KT Kn <-KJ <3 ^tJ 71,1 .? \\ \V1 f(Bï

nri i^ 2 rLi ^jiïui (Kii (ui cuyi\ (door het digte heendring

asn in Kiinnin) ~a

2



'3f
so:

en) spr. van iemand die door alle gaatjes kan, op

alles een middel weet te vinden of overal achter

weet komen.

(ei nip kw. zva. (BJtnn\ en (E^Tnmzw

nu ki\ zie bij (ut luw

zie iemi(ij)\\(EJI T7 1) 0JU1 Z OJU

o Cl • o O
I (El LU E IJl \ Zie Gul T) (bil (El/j \

ceojjs Ar eign. Mirjam, Maria.

(ei ni lu ei/i of /,£) lli ei n\ kn. kanon, geschut, stuk

geschut. — hei (Cu ei anji\ kanonneren, met kanon-

nen schieten; ook kanonnetje als speelgoed.

(^(E^\ Zie bij (UUE^

<ejmeji\ 1. kw., zie (ui(ei\\ — 2. n., (eiiei\ kw. en

kd., in deftigen stijl zva. (zii\.i\ oorzaak, rede.

o.i ei ei\ en a-jj(EaiEJi\ poet. hetz. (eji<bi (fitters zva. (Ei

Y o
au ii ^m , rede waarom. — (EitEiasn\ KW. zva. ei ei

(Hiniw

/ a . Y
(El El\ Zie El E1W

iEi mi eiji\ zie bij <ui(ejiji\ — ie/i oji ieji\ zie bij iu> oji t&iji\

(ei tui ,eiji\ zie bij mi ieij\

ifEiiEianji en ni (ei n;EicKifi\ kn. zich uitbreiden door

verder te gaan, zich verder uitbreiden, zooals van

een brand, de kanker, een huiduitslag , de laster,

een ondeugd, enz. Zoo ook (ekeiimieuuiji en n ei

na ei w (on n ei ann\ zich hoe langer hoe verder uit-

breiden (vrg. .?i ei ri aci wj)

(Ei (Ei na \ zie bij &j1(ki\ II.

a/ q/ . ,.. oY
(E1,E1\ Zie OIJ iEIW

(ei Eiasii\ dii 1 ei (Ei asn ^ een naam van Batara Goeroe.
•SA'Y o . , .. /

ten (En asn \ KW. , zie bij ekeiw

(ei oji (Ei 7^1/j \KTH. naam van een visch.

(E i (eim (ia \ kn. naam van een fijn soort van meubel-

Jiout. J.

a o o a . , .. o o
(EJi^ntEfi _/»\ en (E/rnnn ceji ~ji*m zie bij ojïkei^iw

(e i n Eiiri èi z \ of (Ei ri ei z ri iÈi z\ ook (Civ ri ei z ri (Èi z .

O
en <vïiiri ei tri eiz\ kn. flikkeren, flonkeren, als een

lichtend punt zich vertoonen op een donkere plaats,

zooals een vuur in de donkere verte , en een edel-

gesteente op een zwarten grond.

ieklivjei ^\kn. doorzijpen, zooals van water dat door

een dam dringt; tranen, van de oogen (vrg. oji (En

o on ,

o o
(Eim ,e i ? (l?ï \ kw. zva. (cm t) (Ei ?(imw.

ca s
ca s

uEi ei asn fi \ zie b ij m (eji asnn

\

(5^^ N ziebij ^w^

lEmi ei asn /}\ zie bij m(Eiasn/i\
co <-JI J ca <~J<

(EliE10Jljl\ Zie bij (hl (El (MIJ)

\

(ei iÈi\ KN. naam van een zeer grooie soort van zeeaal. J.

(Eiam\ 1. KW. zva. (laouianji (Skr. mdrga, weg, pad).

2. n., (Eicm\ k. , middel of oorzaak waardoor.

(vri(Eiam\ en un (Ei om m mn {of asii(*m\) N., (Uil

Sa / o q„ t . i
(Eiam\ en cun (ei oni 0^.1 aai v K. , van wegen dat, door-

dien, doordat; door middel van. (ei (tli <ei cm \Sa o „ S
spr. — (ei cm (hi \ kw. zva. cun <uim ki\ of (&i

Sa /" o • 7 ••

(Eicm\ en eji <n cm (pi \K. , zie bij (larutinp

O X
r&?(7»\ zvjl. Eiinw

CY a CV q / o / o
(Eicm\ en (EnticmcHis zva. >Eicm\ en (Eiricmihnw

(Eicm\ ook Ei~>ri\ of (Eicni\ kw. zva. (CKiicn/nnmiKiji

en 9Ji'nasqz\ (Skr. mrega, een wild; wild gedierte).

* cy
(Ei mi \ of (Eicni\ zie (Eicmw

(ei tui cm (i en oji (ei mi cmji\ zie bij ajiajiam/i\

CY '

^ *~~

tEicmanip KN. doen stilstaan, stuiten, tegenhouden;

van schrik blijven stilstaan, bv. van een paard

(?) CV '

(vrg. (E/i cm urn a), — (ui <ei om mi n\ wat doet stilstaan

of stuiten.

\(Encmaxi\ zie bij :(vi cm &ci /i\

,' / rnxa ini /i of l> m iqasiijj\ kn. stijf en onverzette-

lijk zijn, zijn eigen zin blijven volgen of doordrij-

O V

ven (vrg. tirncniiniisriji).

uBicmasnn\ ziebij tui cm iu«^\ — i^icmasii\ zie bij

lajicmnsriji en bij <zsicm 0^7

\

(eji cm (vi asn \ KW. zva. ap t> iui asn n\

(ei cni iLi (j\ 1. kn. groot, ontzachlijk; tot een grooter

hoop vereenigd; een groot boschwild. 2. kn. op zij-

de gaan , uit de weg gaan , het spoor verlaten ; af-

wijken, overtreden. 3. kw. regelen, geregeld.

o-n/rL^x Holl verguld, vergulden, verguldsel

(vrg. ^(ui n).

cy *

(Ei cm.(i£jcm /j\ kn. koken, met geluid op en neer gaan,

van iemands buik. J.

(Ei (ui cm \ en (eji oji cmri urn \ zie bij (ui tui cmn\
> cm s on (

J
-> '->(

cy
(El

iiei cmcmq\ zie bij on cm q\\

cy
ie 1 cm im ^ s zie bij cm cm % w

cy • cy
(ei <ri cm i <ri cm 1 aaij\\ zie (imrnom zen om ithoyp

cyci O t... O O
(ei 001 011 o-rui \ zie bij cmcmcmj^\

i(Ei 011 s zie bij nncm'w

. CY .0
(Ei(im\ of (Eirm\ KW. zva. aji(Wi\ en ajifn<LMiaJi^\

volgens G. helder te voorschijn komen (van o? \ II.).

(Ei(uiiurui\ zva, (ei (Li (uu)\ zie bij «A'lv/)^
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o -o
(Eimxmns

o o 7 .. o o
iEinn.ini,p zie bij ajnniicnn\

<Ei ti tin/i \ zie bij (urj-tivn-t

/
hei acnitrnn\ cEiiniKiij en (e^amamji\ kx. een aangena-

men geur in het rond verspreiden, rondom lekker

rieken (van nrt amncnji).

E^.rriJrn^N zie ^arn.>o7^\

CEJKcniHrin\ zie [^itcri/hmns

CY
(E/i cnasnji\ zie onder <ui vn isnji\

CY
(Bi<na?n?asnn\ kn. koster of bewaarder van een mos-

kee, kerkedienaar, die ook lij de aankondiging van

de uren voor het gebed door den Modin op de bedoeg

slaat (Ar. \s».i r^c,
mare o et, gebonden, en be-

naming van een soort van Mohammedaansche hei-

ligen in Afrika).

; ja n i i j of i 1 1 n ) in\ eva. i i f.j > )
j

van ui if.i mji

O ~> "> » o
\ ei i n i i >L) zva. i n / i n i i :i i

; I >i i il i r- K. , Zie I : i i n E?W

3 i i) i >/ i i M\ of (Eini i i i.i\ KW. zva. i.n i i m i i

j

(verk. van n n i i ntcntuiaay Skr. a m a r a b
ma w a n a ,

liet verblijf der on sterflijken. Vrg. i niii.i ).

Cy
13 ; i /; vn\ ook i i i n i n KX. naam van een berg op

Java.

: i i n i ii Hnjï of ; i i n vu i.n
j zie bij i n i n i n i-))fl\

3 4
i n kx. naam van een dorp. lij ij ; /; //- spr.

vi E/nv) i. ; > n i \ of (in 1 1 > ij i i > ii ,\ kx. vanzelfs los-

laten en afvallen, zooals van ledematen; in een

staat van ontbinding verkeeren (van ii ii>i/i.i>

ax.i/i\ zva. ii n> ii >.) > ii 1

1

fti\ zie onder ioin IV.

(Eini\ zie onder imi IV.

iEmï\ zie onder bjïtïnIV., en bij >i 'n •. — .•/ n

i i\ en Eim cm m nm \ KI. 3 zie bij iitsi>\\

o . a a * a * o o .. . ocEim\ cei Einn\ t /-7) lï\ en EimazimtHns zie bij o

£f>n ei Emi cis en cniu))iM)\ zie bij rnn]\

(Ei^ni2\ kn. een kleed over den schouder om het lijf

geslagen hebben; een regenmantel of regenjas; fig.

zijn ware meening bemantelend, onopregt. Srj-hi

h.11 ; i^i ) u; m\ spr.

Bini\ kx. zva. aniEiJiw \ tEi^nao aru aoji\ van de

weg afwijken, zijwegen gaan of inslaan. Bi-hasn

ihn\ onordentelijk, onbeschoft. a
1 -ï 1 1 >) in \ weder-

regtelijk. ei~>i Kn(ei\ de beleefdheid uit het oog

verliezen; onheuscH. :i hnrui!Kn\ verkeerde stappen

? Vi\ zie bij ii -ïy\

tnnis kn. de kentering tusschen de oost- en west-

moeson, wanneer de regens minder worden, de drie

mangsa's kii tuian 1^1 \ in yi\ en 1^1 1.1 \ \ ?_?^ in hi 1 (of

uï tui >) Eiri tq > de regens die in die kentering vallen.

E/itn^h%\ kx. gloeijeu; vxmrrood, hoog rood (vrg. ei

vi r 1 >\ ) . Zoo in e i <kji ~n v.11 e i 11
->">

z \\ — ei 11 nn ?

.0 min een vuur van gloeijende kolen, een kolevuur,

kolegloed.

n .

i
cr)\ 1. zie bij ,oji\\ — 2. kxt . stroo, droog padi

C
stroo (i'?y. rj.vn ? ei hi 1). in m f.imn 11 l?\ ^?*. —
.£>T).tn\ «i .t.i.ei^i\ zie bij Lmi\

doen. .•ƒ n;.nm\ spr. voor tegenstreven; weerspannig.

1.1111111:1 1 1 i.ni n \ spr. : j-ii 1 1 m 1,11 p zie bij

11 n naijl

/ / n ~/f btj .1 11 >

11 . ; ii zie bij i> 1 11 h en bij ij 1 > n

11 ; 1 ri ii zie bij ij 1 ii ii ii >

o
?ƒ••/'»ƒ 11? kx. til zva. 1. 11 ui i.n p een grauwe aar-

den koffiepot met handvat en (uit.

1 . , ..

.• / n 1 1 1.1 zie bij 1 1 'i .

; I 11 >'i of ; 1 1, ii kx. bniveren, de haren te berge

rijzen. G.

3 .....
.nni-l en n.n i.n ^1111 in zie bij uinrinriixnw

. 1 in 1 ij zva. . / i-ii 1 1

f
(van. .1 11 1.11 1 ij).

1.1 , .. Q. O : -i

. 11.11 n
>J

Zie Oij 11 1.11 11 ij \ ; 1 1 1 ;.n 11 ij KX.

blijken, zigtbaar worden. G.

.'//,;'/ zie bij 1 >i 1 11

.'m-.' of : 1 vii.ïn kx. zich verzetten, zich niet wil-

len overgeven (vrg. .-'n.'ii ).

. ,.. . •)

3 ; h n Zie bij >n 1.11

j. o . 7 ..

riEJLnJ Of riLiijinij en 1 1 1 ij in\ zie bij 11

I.JUIJ

* a . r ... » o
riniiitiij zie bij n)7/Liij\

.'1 in kx. houten scheeden maken voor krissen of

pieken, de kost daarmee winnen, asnuh ri in schee-

demaker (vrg. isniniinmiiij).

tï m\ kx. op zijn hoede zijn, bv. legen gevaar of

misleiding , met voorzigtigheid te werk gaan, be-

hoedzaamheid gebruiken, iets of de zaak niet ver-

trouwen (vrg. iaJcm\ van ^ncm\ en ei lï> isn\).

ei nj 177 \ kx'. niet in de werkelijkheid plaats vinden,

alleen maar in de verbeelding bestaan ; hersenschim-

mig; buiten gebruik gesteld; zonderling, niet zoo-

als andere. >>j viz e/ ni 777 \ een zonderling meusch.
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ei T7 m «Ti ~?/ n<w»\1'
o .

(E/i ti m 77 isn« £? _?\ s/t;

ic^5 buiten gebruik stellen, %n<£n^harnaaiLmtnaai\
j

passief.

êicrntrutji KN. dadelijk op f/t' tegenpartij met de poo-

ten aanvallen, van een liaan; fig. iemand in de

rede vallen. \<£ncm'<njioji\ iemand, met harde woor-
_J ca

den aanspreken.

&»ii rm<rtj\KN. afweren, pareren {vrg. ah rn iü\).

aij ov 22<? £(/' nji^hw

EJinh virihai\ zie bij o V)

E? o ei ui 1 1 grijnzend groote tanden laten zien

{vrg. £j// mor) mo^).

ei 1.-11 y kn. een klanknabootsend woordje vóór een

ander woord, dat een geluid of beweging beteekent,

om daarmee uittedrukken , dat plotseling of

ineens dat geluid of die beweging ontstaat; en

zoo vooral ook vóór een ander Manknabootsend

woord, Iv. 'vn,' c&i aai JzA.aain {zie lij (uiaaia) eu <e?

aaiaJiji of c/n?)).)) {zie bij >1 ?^
/

)• ui nam azi asn

vu t &iaaitnnm ei Sn\ liet bord viel, en daar rin-

kiukteliet! Andere voorbeelden zijn: taimjiasn~m

a a o C) a o
01 rmt miun ia vu ; si, ntj lm mi )\ e; 77 isn in im rw

L» isw ï £? ktj n n ; m kt; 1 \ l?7 7? o ? L7i ?t„/ isn 1 E/lth ti

a q q a»
77 7 77 1SII 1\ 7-77 /.T7 1.7 VI 11 EU h I t El hll -S« L 1 . Vil hll

ei ni ei uiasnj ei vu tnamy Andere samenstellingen

met eenlettergrepige woorden zie beneden.

o e O a 1 o n o
(ei hii 1 of lii zaaain\ KN. ; viEihii]\ peuzelen. — ei

h'n hu mi aanhoudend peuzelen: iets om te peuze-

len, 2##. l; l/ manaajiK

.tihn>\ kn. zVfs ófaar «z^^ m^e #<?£i<7 is, zooals een

werk of vasten of voorgenomen onthouding , afbre-

ken, voor een tijd of vóór dat het geëindigd is;

eig. hetzelfde als <ri vitaai ^ \ van r> ajiiiai ?

w

77 El tm ^\ 77 El 77 hll 7\ OH El hll 7 77 El hll ? \ 611 77 E ? M7
^

irj hu.?\ kn. met stijve gekromde beenen loopen,

wegens pijn aan het bovenbeen of omdat de bee-

nen krom gegroeid, zijn {vrg. 77 e? ri kii i? \ en 11 ia

77 M7^).

tn en hii <> \ zie 77 7_7 ? .7,-77 <? w ook volgens J. zva. e/ kii q w

ei hii 77 7_?;a\ Clan. de speelkaarten verschieten bij bet

cbinesebe kaartspel, wat door iemand tegen beta-

ling gedaan wordt.

(ti ei 77 hii > \ zie rj ei hii .? \

Eii.r; en i-o 1 of .EÏhii vu ?l? n eign. van den engel

Miehaël.

ei hu \ Ar. \sisc> ma' na, KN. bedoeling, zin, be-

^1 • ^ ^ ^ 'steekenis {vrg. v,, in 1.11 en as:aji\). -— e7 7
:

t7 7
27\

van iets de zin of beteekenis verklaren, zva. na cm

o - Sa a q . .

0Ji~z.i.\ of vu vm vi m \\ n ia ei hii h±\ passief.

maaioan\ Ar. ,LCc 3
mak dn, plaats {vrg. ei r.n

ei 1). <n vu 1 'vi ls e/i aan 11 vu tm ei hii oaa\ spr. , zie

bij l-s &iaajr\

I j vu i\ zie bij vu ei vu j\

II El hll 1 Of Vil 11 El hll 1\ 11 El 77 El hll ;9\ VI 77 El hll 1

O o
"

,..
L7 77 e? ri hii h n \ en 77 ei 77 hu vii .hi i\ zie bij 11 .vi aatn\

77 e 1 1 hii i \ verk. van na vr 11 ei? wrt i \ in e i 11 un i un 1 \

zva. la^iEii.ii-vririEiihii'ix J.

:Eihn\ {maka) "ffj. zva. 11 énhiiw

a o
tri kii kii \\jiaai\KW. zva

a a
ei vu . in de spreektaal verk. van ei un

a v O O
(Eiaai\KYf. zva. ni.vn, inhii ei i\ vniiii vi i\ vi.iahi\

vi vi vii*. tn mi oji ~ji aan en uixnajiimji {Skr. moe-

kha, aangezigt, mond, voorste, eerste, voornaam-

ste, hoofd. Vrg. £/ tvt; ]• )• ei ,ivïv~} ei ^i Li. 10 ei vu7^/ ?

7

vi ha hi iv vvii ï\ spr.

a hii ia i en &* aai ki \ zie bij vi un m i

&iaaiaa\ kn. naam van een hoofdbedeksel van Ja-

vaansche llohammedaansche vrouwen, wanneer zij

bidden, en van vrouwelijke hadjis, bestaande in

een over het hoofd, om de kin geknoopte doek , die

liet aangezigt geheel of bijkans geheel bedekt {Ar.

qXslo> mikna', of tXsJüLc mikna'a).
^- O • 7 ••

<77 El hll ha \ Zie IJ 77 O 7V7JW

(Eihani hii?\ of e? tv/7 77 ^qtmkn. smeerig uitzweeten,

iets olieaentigs of kleverigs uitlaten, bv. van wat

gebraden wordt of van een zeere huid {vrg. orixxn

]W: ).J

r)cmaxin\ — 2. KN. vooruitkomen en optreden, bv.

om te dansen of op een uitdaging in een gevecht

;

ook halstarrig voortgaan in een verkeerd gedrag

,

naar geen vermaningen luisteren; volgensV\v;h. met

een uitgetrokken wapen den vijand uitdagen; volgens

G. woedend om zich been slaan.

ei hu \ samenstelling van (EJiaarn en a.a\ lv.«jaiunajui$

O O
iraivin\ 1. KW. zva. tiisi')\ ^Kiaan,! en mi ii w

E/7.T7.7N Ar. ^„Cc, Makkah, naam van de stad

Mekka.

a_'77 ^ .ElhlV\
. Oh
\ o O

ei hu hu i\ samenstelling van eihiii en ajiaayi\ een
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O
(E) OOI 01 OOlt (HIJ)

klanknabootsend woord voor een vasten greep ofgoed

,, 7 O O O Opakken; ov. (ia o Jiooioo.) o/ei ooi ooijj\

o o o ^ o
(Ei) n ooi (Kj) ooi ~/n ooi oo/j \ zva. (cinori ooiojiooi ^niooi oo/j\

ie/) ooi oj)jj\ zie bij ajioj)ji\

(Ej)oo)\ zie bij ojnooiw

(E]oo)\K~w. zva. (Ei (o cu) cuj)\ (Skr. moe k har a , voor-

ste, aanvoerder. Vrg. (Eiooi\ 2.).

(El OOI \ ZVa. (El OOI \\

(B)oo) rri\ zie (ê)oomi\2.

(Ei)oo)no\ zie bij (viooi'-nw

(&)\ooi{\ Ar. ^« £^, verfoeid, te verfoeijen, waar-

van men een afkeer heeft of moet hebben; wat

men vermijden moet; ofschoon het juist niet straf-

baar is bij de toet.

(Eioomioqq\ Ar. £>,ljLo, zamentreffeu van een dag

van de week of maand met een feestdag , zva. (lii

o
oorit^foqw

(Eii^iooyi^K^. schreeuwen met de kreet akrak, van

een bang geworden of verschrikt en rondvliegend

of heen en weer loopend boschhocn of basterd

boschhoen ; hevig schrikken, met of zonder kreet,

van een mensch.

(E-i ri ooi ooyi\ zamenstelling van ziooyj en r^nDooy^

7 O
bV. (LC10O 11 UI hll 1 i 1 11 J.M J.M J\

iS Kil (uyi\ tniEn\a<rianji of tn t&i *d <uyi\ Ar. )^<,

mi'rddj, kn. hemelvaart.

o
(n (eo \oo\noji\ zie iea i.ni.ij.

,: i i, n (isn/ixKVr., zie bij ornosnnw

..- 1 ±>>o-)/] of (En\aS(icnji\ Ar. t < . pa, bekend, ver-

maard.

rn (en iao> auin\ naam van de Eufraat, te Soerakarla

bekend.

o
(Ei'ioi <u osii ,j\ Ar. &} si^o > ma' riphat. keunis.

(El OOI "H (Elll\ Ar.
/» ts\^C)

moe/rarram, Kit. naam

van de eerste maand van het Mohammedaansche

jaar, ook ojioi genoemd.

(eo \oöj xxi fi\ zie ei oó) i_ i j
\

(Ej tooT-no:rin\ Ar. <_j Lc moekarrab, genaderd,

in de nabijheid toegelaten, zich in tegenwoordig-

heid van God bevinden.

(Ei<riooizooiji\ ook fEirjroidooipKN. koren, kokhalzen,

neiging tot braken hebben, beginnen te braken {vrg.

(E/)oo\oo)\ Ar. wezentlijk, reëel, werkelijk bestaande,

wezen hebben, niet maar schijnbaar, van de geeste-

lijke dingen, in tegenstelling van (EJia^ojin (Ar.

Jua^-> werkelijk, reëel, niet oneigentlijk).

(Ei « noiooiz ooji en ooi ei ooi nnooiz oo/i \ zie bij ooi

y
(Ej) ooi ooy)\ KN. zamenstelling van (Ejiooin en ooi ooi n\

een klanknabootsend woord voor het gehad van

een kik; ov. axiasnaonimo aten ooi ooiji\

<r/'.jj^\ kn. zamenstelling van (Eiooin en oo)mji\

een klanknabootsend woord voor het geluid dat

iets geeft, als het gesneden of geknipt wordt ; bv.

l i hiooi(kii/i\ Ar. kn. normaal, gewoon, zooals het

meestal of gewoonlijk bij de menschen wordt aan-

getroffen (misschien het Ar.'j&^o, moeh-akkat).

i,)i uiten ooi ooi (uii/j of ; i i.n i,n on ii ,Ln,i\ met nor-

male krachten. a i >n> [ i >,n un mj)\ normaal rijk of

welgesteld (Juist niet énorm).

1 1 o o . . , .. o ,

; • in ; i i.» j,7 i\ zva. : i i.n ioi oo ,i\ (zie bij ciooiji).

; ii ,';>>i i kn. zamenstelling van tnooin en (iciri)/)\

j O ) j o
*~

grondvorm van oo ia jjj^n bv. (ia o^ii ; i j? i n h n a i

i,n ii i r

: I i n zie : I in ?\\

.-j/.M kn. genieten; een rijkelijk, heerlijk, onbezorgd

leven hebben in het vol genot van al wat men wen

-

schen kan; zalig, gelukzalig (Skr. moekti, bevrij-

ding, verlossing; eiudelijke, volkomene verlossing

der ziel van het zinnelijk lichaam, het toppunt van

zaligheid; maar misschien wel voor mboekti, van

het Skr. boekti, genot, genieting, pk. Vrg. arn

,,?; ). — , iriooiooi~mor)ooi\ iemand doen of laten

genieten, een heerlijk leven doen hebben; zaligma-

ken. — m) rirj ioi in i\ genot, genieting, geneugte,

een heerlijk onbezorgd leven; levensgeluk.

. , Kn iisii o\ kn. 1. onordentlijk, op een ruwe wijze,

omwinden, omwikkelen; door elkander gewikkeld

(vrg. (énatnasnji). 2. troebel, dik door het vermengd

zijn met het bezinksel, van een vocht; vol, krioe-

lend, van diertjes, vischjes, stofjes, enz., van een

water of vocht (vrg. xmiunnsnn). 3. volgens G. uit-

geperste kokospit.

{Ei h.n ?\ of (Ei ooi \ (moektd) KW. zva. (E/tasn\ en sen

aii\ (Skr. rnoekta, moektah, bevrijd, verlost;

volkomen verlost van het stoffelijk lichaam).

oi ^i z ri ooi asn n\ kn. in groote menigte bijeen, krioe-

lend, van kleine diertjes, vischjes of wormpjes

,
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zoodat het water daar ze in zijn, er troebel van

is (vrg. (Eiaaiiisnn). J.

(EJI (Kil 0S11 (H1J)\ K. , Zie (El (Kil (Hl \\

(Ei aPn asn aan\ kn. alles, het geheel omvattend, als

eigenschap van de godheid {Ar. hxs\*o> moe h-i-

toen, omvattend).

O O •

(El (Kil (157? IHIJI \ K . , Zie IE 1 (Kil (Hl \\

(ei ri (mi asn (Kin \ 31d. , zie (én aai (hi

w

(ei ti (Km asn aan \ Md. , zie di aai (hi w

(E>i(Kïiasp\ zie bij (ui uii tisn/jy

(Eji (Kn (rvij)\ ook (eji asn iruij\ naam van den negentien-

den zoon van Watoe-goenoeng , en van de eenen-

twintigste woelcoe.

(eji (Kn (Ei asnjj of (Ei asn (eji asnj\ \ Ar. J^^&^o , moe' t a-

mad, daar men zich op verlaat, geloofwaardig,

een algemeen aangenomen gevoelen.

o o a o o
(ei (Kii (k/iji\ (Eji asn (Ki „b*\ (ajiarn(KO^AriKn\ en ojitEiaai

ojiji\ zie bij tvi aai qjiji\

(Ei aai ^a.\ KW . verlost van het zinnelijke of het geheele

stoffelijke lichaam en bevrijd van verdere incarna-

ties (Skr. móxa, het losraken; verlossing; verlos-

sing van het stoffelijk bestaan); oolc zva. (ejo^w —
aai lEinai _b? (Hin\ de toestand van (Eiaai.ï*\ het leven

van iemand, die tot dien staat gekomen is (vrg. aai

Q Q/ .

a/n a\ji asi aan en aai a^i aa aan )

.

(Eiaai^a^\ of (E.iaai^A^\ en (eji aai _yj'..;> om aai (Hin\ K.

,

zie bij ojtkiji^w

(E>iaai^\ Ar. ^^vc, malvzar, plaats waar men-

schen tegenwoordig zijn. ajn^najnno(Biaai^ji\ het

veld waar Mohammed met de zijnen gelegerd was.

(EiiKii^fjj.\ kn. , 1. zamenstelling van (En aan a en oji\ 1.

(vrg. (En aai \ ) ; bv. aaai(K.iz aai on aai z (&i aai ^a\\ —
2. difficulterend , met (innerlijken) tegenzin (Ar.

jr
(En ai aan i^)2 aai n\ kn. zamenstelling van (Eiaann en

(ntM2aaijj\ Jclanhiabootsend woord voor het geluid

van iets, dat met snelheid ergens op neer Jcomt

;

bv. anujcrn? t lEionaai inzaai n\

(Ei aai ^#.aain\ zie bij a^iaai/j\

(eji aai r3kaxin\ Ar. ^^a^ > ma'soêd, wat bedoeld

wordt, meening, beteekenis. — cei aai^cia kn. van

iets de bedoeling of beteekenis opgeven, iets ver-

klaren.

on (Ei z aai j=hi\jiji\ KN. voordeel (vrg. (Eji (ha auin en ojiioji

(TU1J1).

(Eiaai^iaui\KW. zva. (eji (kji aruiW

(eji aai ^aojvi asnn\ Ar. KN. zonde (Ar. fax^s-,^, ma'-

sijat, weerspannigheid, ongehoorzaamheid; weer-

spannig, ongodsdienstig, goddeloos (vrg. oiiomojn

aai\). oji cm oriiai (eji aai ^aojui asn<n\ het zondebedrijf,

de zonde, (kji ieji aai ^jiojui asnn\ de zonde, bij 'perso-

nificatie.

(Ei aai ^.asnn\ KW. zva. (eiooi^a\ (Ar. l i » o ^ . moe'-

zab, ver weggevoerd, ver verwijderd).

O G)
(Eiaajaxajl^ zva. (&iaaioxin\

cri (El z kïi arui n\ oolc wel oniEJizajnaxnn\ KN. ongerijmd,

onbestaanbaar; ongehoord, onmogelijk (Ar. \1^\^,

moelvdl. Vrg. (E>i oji aai auin en a:naaini\).— ontEJiz

aai rui ai aai \ iets onbestaanbaar of onmogelijk noe-

men, als zoodanig beschouwen. — aai ai (eji z aai oiji

aan\ ongerijmdheid, onmogelijkheid; een hersen-

schim.

X /
(Ej1ikij\kn. zamenstelling van (Eiaain en aui\ verkorting

/ T a /
van ajiiauiw bv. ajnaqajriasnn (Eiaaiwui^asnjf

(Eiaaiaain of ceji .? aTjiaaiji\ Ar. ^A^^, machloélc

,

geschapen, schepsel (vrg. asn asn %\). (EiwifKnS^

oï,<iq\ schepsel van God.

ai~ ... o q. o . .
| .

(Ei aai oji n\ poet. zva. (Li asn ^ajiia/n asn \ (Ar. j^Jl^uo ,

moe ch lis, rein, ongeveinst. Vrg. ajnaaiajiji en

(Knfcj)\).

(Ei aai ai ï \ en (Ei aai oxji on aai \ zie bij (Vi arn ajuin

\

(eji aai aj\n\ kn. ineens is hij weg! zamenstelling van

(Eiiaain met a\Jiajin\

(Ejiaai (i7?/i\KN. zamenstelling van (EJiaain en asrajin\ bv.

o
axi agiii asn z aan ~m on aai am aan t (E/iaai ojiji\

(eji aan (EJin\ KI. van ajnui ^n\ en tui asi ajj m \ (Ar. * ^aiLo

maJcdloem, ingehouden, bedwongen, van toorn).

— (EJiaqiie\KL van asi a.i <n
'rvoCJ v

«nvi^^
aa>cnin\ KN. zamenstelling van (Eiaain en nsicrnn\

bv. ojciajnaa aui/}(Ejiaai
h
cmn\

(F)

&
(Ejiihn^ kn. stilzwijgend heengaan, vertrekken zonder

iets te zeggen.

(EJiTiaai^Jizaain^KN. zamenstelling van (EJiaain enaiiuiz

aain\ Manïcnabootsend woord voor het geluid van

een slag , of van een vrucht die op den grond valt;

bv. asn asn t (eji ai aan ~ji-?. aaiji\

(Ejiaai aji-uianaai\ zie bij cuiaan ajin\

van (Ei aanj) en ajin\ bv.

(Ei arn oji ~~>i\ en

S
(eji aai ~ji n\ KN. zamen

o / o O o
(ITKKJ) OJI,^ (IJl (IJ) t (Ej1 OOI ^jl /)\\

e? m? -J?

\

kn, zwaar. van iets dat stijf en vol geladen
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(E 1 *t] tX.1 1 \

CJ t-y ' o

is, ook zwaar het gehoor treffend, zooals een zwaar

O

Ci

sc/iot (vrg. imi on xrm isnn en mn aa min).

O
iaairuiji\ KN. zamenstelling van (Enaain en a.zi(iuiji\

Jclanlcnabootsend woord voor het losgaan van een

o
rui n ) : bv. (ui rm ? n rui n (Ei....,

CJ
O 7 .. O

(Ei aai rui n \ zie dij (idi rhin\

(Ei(irn(wi,ui ?\ KN. ia eeu nederige houding zitten of

schot (vrg. djïruji); tv. (lauiitJiruin (Eiaairui,p

zitten (vrg. aai ia ,rai tui</i).

(BKHTijji^arnjisKN. zamenstelling van (Eiaaiji en as: aai n\

Q , O
zva. (uzamri\ bv. (Enayann ei lai n ucaain\

(EiurKi^asrijis Ar. Sis^a,^, moe' djiz at , kn. een

wonder, wonderteeken (vrg. ajnoJi\axiasnji). — aai

(Ei run ik asii aan\ door iemand verrigt wonder.
(j (^ «% UI °

(En(N7in\KW. zva. tui ia ui {ui/i (Skr. moekhj a, hoofd,

voornaamste). a / >.> a / in i\ de voornaamste man-

, ., o o T

tri s. — a i i.) i n , z va, n , i.i i i > x n i. n ia/j\

(Ei aai/i q cun \ zie b ij a > lain q w

'B/iaaijiaaiii\K'N. zamenstelling van snaai n en vrnaaij)\

grondvorm van mni 1,1 iin i bv. t 1 1 / /
>n i i >.n >

: i ij i.ii
j
i.np kn. zamenstelling van / urui en n i m

ihmn\ klanknabootsend woord voor het geluid , wan-

neer men in iets weeks trapt; bv. in mn aciaain ;i

a i iiii ojinkn. zamenstelling van Eiiaii en cmasnn\

bv. nd cnyi a i i.n i m <i\

,E1 I.Jl I 1 .1 )\ zit' hij l'j Kil.

(?) . ... G)
fiajjl\ Zie Inj i m 1

eiji\ Ar. As.^, ma kam, KN. graf in het alge-

I y
meen, vooral van een heilig graf (vrg. i.ij i n\ en

i. nasnn). — tu (Et aai pi oaji\ begraafplaats, graf-

stede.

(EJi.un c??\kn. zva. vnmvi^maxyi\ ook onder het wisse-

len van geld eenige centen wegmoffelen, van een

geldwisselaar, ten aai ten arm trui \ niet meer naar de

teugels luisteren, niet meer te beteugelen ziju, van

een paard.

(EJiam(Enji\ Ar. .jü^, moe kim, iemand die op een

plaats zijn verblijf houdt.

(£/,*P]<^/? N Ar. ^cLo moémin, een geloovige, een

Mohammedaan.

(eim7iei/]\ Ar. hl^c^L^, marnoen, door den Imam

voorgegaan in het gebed, bij het bidden deu voor-

ganger in het gebed volgen, hem nadoen en na-

spreken; een navolger van den Imam in het gebed.

(EJl

: i ii,

1 "™ cj "HH °f CE

l
?
!un

^2/1
x Ar

- Js*S\*> >
rnoefiam-

mad, eign. Mohammed, m <i3i (ejioo) ap axijis de

propheet Mohammed. om ten asn aaip mj\ volk van

Mohammed, Mohammedaan (vrg. (nióizaznaJK&in).

(En (uii.i^\KN. zamenstelling van (EiiKiin en ^apinin\

bv. tui \rpi hm ri lm t oen (mi <hcnji\

En itgriasnji^s kn. zamenstelling van (Eitirnj en (un,astijj\

bv. tui (kji tn (Ui amji (ejhhti asnn\

£> ';">» u|\kn. zamenstelling van eukiiji encci\(uiji\ bv.

o^,io
7 y ClKll^J^

)

//

co
7

o O O
bv. i.i i

j
' i <<•''/ - i '" ' " i >

van Eihii/i en acnasni

; i i.n ni n\ kn. zamenstelling van oei urn n en ten trui

p

bv tui ri (Uil ? n mn i t ,i_ 1 1. >) > 1 1 1

\

ri (Uil i 71 (cm z ei i.n nip

i.iimp KN. zamenstelling van (Eiumn en (cnaruiji^

i o
bv. i.i i.i i) ; i > i.i i i i in )< i/i\

)

: 1 1. ui tn i /7WCN. zamenstelling van (Eiunn en in i.

bV. i.i ij l

•• > i ~ n ii i i.i i : 1 i,u 1 1 n i i,i ,

en iji i i,i\:ii,i>iin i ro\KN. zamenstelling van (ejkhtiji

bv. i.i ij i ^ > i/

1

, > v •• ; i i.ni \m i ip

;iinjin mi\ ks. zameust'ellinij van (eji aai tl en in

anill\ UV. i.i in i.i : :>i,niin >>i/]\

.ii.iii.i\ kn. kroon (Skr. makoela. Vrg. \uinw.\).

> n i i.ij i.i\ met een kroon op bet hoofd.

, 1 1 n u
1
1

. kn. zamenstelling van >ei unn en ap mn\ bv.

_._o
i.i i ii in n n ; i i.n n ifj

.,' ; /,;; i.'ir, zie •• / i.n i.'ilW

i ii t.ii/ ij i.n?\ zie (E^viaaizriaaizw

, ; >. n i i >i i en : i i.n i i nn i, n in n\ K. , zie onder <n (un

i

rri rti / w

/in of tii.'ji:in\ Ar.
iyv<) moedd, een zekere

maat, eig. zooveel men in beide handen houden

kan (vrg. ni(u7i(uin).

O a . ,..
(E i ui \ ei ei na \ en (ei tui yi * zie bij o ui \\

(Efl(in\N. , (Eiisnrhnji\K. , 1. zie onder (unnnw — 2. ho-

ning (Skr. ma do e, zoet; honing). an(ujaaim\ kw.

bij , honiugbij ; ook naam van de looonplaats van

Ardjoena (Skr. ma doek ara), ei in cnasn\ kw.

een bij (Skr. mado ewrata). (En<tnaaiadii\ honing

van de ruixjm\ ook naam van de half rotte nang-O
kabloesem, die zoet is en met zout gegeten wordt.

(eiu'ikti ji ii en (ei (in ui m 'i >'ii\ gezuiverde of

geprepareerde honing, cbi an oji asn\ naam van een

Ka.icische zangwijze. — (EJi<naxizaaji\ KN. zalvig,

zacht gekookt, van een ei.
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ei in,r. 1. kw. zie Biogas — 2. Kff, zva. mnaji

van )iij\ I. — 3. K., zie lij naazruiay — 4. KW.

zva. li rii ui ? un hi »> un ïi ei hi i en en 77 7un\ \

E; n IQ Hl M Z0#. Lï G71 IU K-'J \ E/J 77 lO 77 l 7? > E?
J

,

N. , e? 77 ut m Hl&j n ia m nu- ~r«. r/j ?; ru n urn ei ?\ en] ?<_: n l//>

U77 77 77.7 777 LUW

èj in ei ei ui\ èi ij ui wi \ ei ai 77 ut üy > era si 77 ui

.'.. la
hu -iiri hii\ zie bij ui

f] ui\ en Tii ui np zie bij ui «1 •.

7/ ei ui \ 1. kw. zva. ui üi im ? en eiiiud\ (Skr. me~

da, offer). 2. o. zie nuuw ook zijn gewone kuur

of een bui krijgen; een huil- of schreeuwbui heb-

ben, van een klein kind. J. %maJfn ei ui\ een paar

-

deoffer, een soort van groot Indisch offer.

ei ui un un p Ar. L
,

^>L, madhal, godsdienst,

in den zin van godsdienstsecte, bijzondere geloofs-

leer, bijzonder stelsel.

ei 11 ui? hi.r)\ zie lij ui ui en lij ei ui ,

ui ei?.ui .?.->! \ xx. tempeldienaar, die de uren voor het

gebed aankondigt; in een de'sa tevens voorganger in

een moskee of langgar (Ar. moeaddin en moe-

din, priester die de uren van het gebed moet aan-

kondigen. Vrg. unuihii en ei 11 uu ? uu 1).

ei 1:1 h.i oj ei i:\un \ en e/utvt?_/ zie Oij uiuiki\

ei ui ui \ verkorting van uueiuihiw

-11 ei? ui hi kw. zva. p'/ N en umi eu. (Skr. mo da-

na, opvrolijking. pk.).

eirjuiiji- 1. x., zie lij ututw — 2. k., zie lij

77 in ? iei
1

f) oO a .O O
&i 77 ui 1.1 \ en ei ei 11 ui H7 see 6y o 10 >

3 3 7 .. 1 3
e'i 11 ui ijj- zie lij ui 1:1 w

3 • 7 •
El UI MN C^(? bij o in

ei ui hi hi 1 k., zie ei umi
1 f^** 3 1 3 f> . ,.. 3 _^'

é/ Li en ei ui Etui zie o ij unuiw

77 euui\ ook 77 en ui N. kreperen, gekrepeerd. ƒ/?«£

woord voor euuiu. van een leest, met verachting

r#« <?<?« mensen (vrg. uc ut uzrt&ziasnji en ei ij ui?

O^ftOZx).

3/ . /
77 E?? W 1 Z26 77 E?? UI

e? in "7i KW. zva. .1 ui .^, hvi ajntnajiz\ en umiui?

ei? (van lum); kn. sympathiseren, zooals van

man en vrouw en van vrienden; ook sp\

teiuini 1. kw. zva. yncm (Skr. 'm a do er a). 2. X.
,

euiq ui hi 1 k., naam van een eilanden van een

vorstendom.

ei ui i.i u. eign. van de tweede vrouw van Pandoe,

moeder van Nakoela en Sadewa (Skr. Mddr i).

ii ei ui ui ui
] ook 77 en/ h.i ui u KX. vrulpsch in -ma-

nieren en kleeding, van een meisje of vrouw. (Een

maitresse?).

e? ut hin\ zie lij un ui un 1

7 .. O
E) 77 UI 1.11 -.11 UI hll\ Zie IJ UI UI

ei 11 ui irn ~m 1.11 tm 1 zie onder 11 ui > ruin

O _^ • r.. C> O
ei ui ui

ƒ
v zie bij Uil ül UI ï\

Q Q . 7 .. O O
ei ui ui 1 zie bij uii ui m 1

77 ej? 77 ui 1 ui 1 zie bij r\ lh ? 11 ui ? ui p
3 . T .. Q

e 1 in in ))TjK]i zie b ij u 1 ui in 11 w

1 ')

ei m in . zva. ei 77 ui ? n in v

ei ui ui \ ook ,un ei i?i ui kx. van koude rillend de
co

schouders optrekken; ook rillen van angst o/ vrees,

angstig (£••;•_?/. uiiu.iici\ en hiihiuui]). uu ui ui 1111

ui uï\ gedurig zoo de schouders optrekken; fig. in

gedurige vrees, schuchter.

ei ui ui- 1. KW., zie lij inaAv. — 2. kx. onmiddel-

lijk na den maaltijd zijn behoefte doen.

ei 11 ui ? ri in ? \ en un ei r. ui 1 n in ? kx. stijf opgezet of
1

'
ent t

^ ^
opgezwollen; van het hart zva. hiiuiy, en ui m
ruijt\ ook volgens G. uitgestrekt op den grond lig-

gen zonder zich te verroeren, en gekrepeerd, zva.

77 ei? ui

E?uibr/?x kx. toebereide opium, zva. xsiuna<n\ (vrg.

unuiih.11). — ei ui u^u, opium rooken, aan het

gebruik van opiuni verslaafd zijn (vrg. uïmj^i uii^j).

D D • 7- O f)
e? ui uu 1 zva. c)ün| zie bij un ui m ? ,

77 e? ? 71 ui ? «sn/j \ zie lij 77 un ? ij ui 1 1^ 1

kw. 1. ni? .1 n 111 (Skr. moedita

verheugd, gelukkig). 2. zva. a 11 ? ui -ij ui uim > \

(Skr. loedita, tot wijsheid gekomen). 3. verft, van

7.) E) Ui U77^ ).

77 ei? ui isn kw. zva. ei ui ut/ 2. G.

eiij ui?.ui^i\ en Êi^ui?.ui^ii:Tihij-K.,ziebij uuuiw

Èuuiiuir eiuiuli\ en ëuui iui uu hi^j\ K. , 2Ï£ iy

(O u~;7 W

do . ,.. on
ëuüi iei 1 . zie bij ui ui iijj\

ei ui 1U1 i\ «ie &i? -L?) ui 1U1 7

E? 7,3 ??; \ e?z e 7 10 m 17 K17 \ ^iö ^{/' Vi UI IUJ .

^
y

"^
D ") O •

,

ei w> 1 ook ei ri .ut \ KW. ~iY/. asn(m%\ en ui in mid-

den, middelste, middelmatig (Skr. ma dg ai), ui ei

d ") n o t

i.iu kw. en ktü. zva. i-iuiiui.?- en uuu,uin\ ov.
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m oji ei on n aai rnajn\ maar middelmatig hoog.

amojiCEJianp KN. de middeltaai, de beleefde taal

die het midden houdt tusschen Ngoïco en Kramd.

(Ei o^/ikïas; crnaxin\ het midden van de wereld. <e/j

aan art nn \ kw. en KN. de middenruimte , bv. van een

oroot huis: en zva. xmuixjnui\ \ Eiaanmiaa\ ook

O . O o.
aan citkhi\ zva. asn azi ^rsiu)ajnui\ en asn (ei q ttm ia

io\ het midden van het luchtruim {van het Skr.

digantam of digantang. pk.; dus verJe. van

(Enannaocmahs). (si(tgnxjiia\KVf. de middenwereld,

de aarde; kn. naam van het teeken U~i>p\ (r>n\\

jjj in poëzie. (Li ia ei ia r naam van het teelcen

i(Mfl\ \xn(EJi<nm\ ook \nji(&tinm\ de middelste,

bijnaam van Ardjoena, den middelsten van de vijf

zonen van Pandtoe.

Eiaaui\ kw. zva. rutmiaaa en (un(EJnntnji(cman\ of

wel zva. «naaxm {van naxu\) in het spr. Eiiaiu

afnaai isi ixi ^n na ei npi\\

o
ei on ia n tm n \ KW. zva. iaid ei \\

(Ei(ia(vvj(Hijt\K^. naam van een regentschap en hoofd-

plaats op Java.

(Ei aa (Lii ihi\ zie bij axiauw

r i ia ?) j m kw. zva. 90)i/tn\ (of zoel zva. 1

1

1 c i/i 1 1 ij ).

ot ,' i i.i ; i n zie bij rnajntui ï in

O , ..

<Ei (ia (Ei >njin\ K. , zie bij cm il vi \

O . ... O
(Ei(iaaiijj\ zie bij ajnaacm/i\

.O • 7 ..

(Ei<iq\ en (Ej)(Ui(L7i\ zie bij ' >' )

on(Eiz(ta\ 1. kw. zva. eiihii.ii\ — 2. kx. met een

wit of effen gekleurd ruit of langwerpig vierkant in

het midden, van een hoofddoek en borstkleedje.

(El ah ah \ zie bij ahahw

o . o
Eiasnjj\ zie a.iiEiisn,/i\

rn ei (isii/j en rn ei on ei asnjj\ zie bij ai ei asn i \

rn Eizasnns gew. amn eiz asn/i\K^., ook wel <un o om

k. , iets bevatten, inhouden; belast, bezwaard; de

juiste grootte hebben, om iets te kunnen bevatten;

de noodige hoeveelheid van iets hebben; de capaci-

teit tot iets hebben (van riiutzasn^ L). isnajiojn

rn eiz asn i\ kunnen bevatten. — ai ei z iieiz asn/j \ ui

nsiasnji\ met iets beladen, bevracht, van een vaar-

tuig , voertuig of lastdier ; zoo of zooveel laden,

dragen; iets dulden. <n a_,ri z ai om ckj ri ei z y &i z asn aa \

geen geheimen kunnen bewaren. — mi o > ei z asn ?\

iL7i[ia(Layj\ iets laden, opladen, innemen. — hii

rnEizasnjt\ ook ivel aai .£?? ri ei

z

asn n\ en aai i.ui asnn\

geladen, ingeladen, opgeladen; opgedragen om over

te brengen; vervat in een brief of geschrift; ook

iets kunnen bevatten. — aai rn eji z aai \ iets met iets

beladen of bevrachten, ergens iets in- of opladen;

ergens iets, zooals een verhaal, in opnemen. —
asi ai e,i z iii ii hu \ eiti Eizaaihii aa/i\ iets ergens ïn-

of opladen; met iets een voertuig beladen of be-

vrachten; iets in een boek als inhoud opnemen of

schrijven; iets opdragen aan een bode om het over

te brengen. — ai fcizri eiz asn\ 1. kx, een vaar- of

voertuig of lastdier met iets beladen. 2. N., (eaiui

ii ei zon eiz aaik., een vrouw bezwangeren.

Oo
ai kii\ zva. iCi n eiz 11111 taiw — eiti Eizri eiz asnji\

bevrachting. — hieiz >i e i?loi iaa\ 1. kn. vracht,

lading, vrachtgoederen; om te bevrachten. 2. N.,

ii > i ian\ k., zwanger<3'«£W
O G)

schap (
vrg . ui asn tn (ton

)

u< ai /ƒ ?,i z n eiz aai a~a/i\ een vrachtpaard.

o a o
; i lii, x., (ili.lii^ K., ,Liiiinij\ Eihiiina/f en

tnoJizasnn\ KI., oog, de oogen, ook van een dobbel-

steen; maas, bv. van een net of beurs; steen of

steentje, bv. in een ring ; kiem, aan een gewas;

als Tj. sengk. twee. (kieiosii\ een maas. eiosiiojw

iiiiii, kx. een soort van waterkers, ei lh iai hjï\

kx. naam van een soort van hars. viasmarn &iasn\
' Ld

kx. een gedachtenis, souvenir, eiosii ajiasn\ een ver-

trouwde, aan icien vertrouwd wordt op alles het

oog te houden; ook een gids, die met het oord be-

kend is en een ander leidt en teregthelpt. ejIuh.ei

,l ii KN. ,
(E
Q
i (ui(asn oji asnn\ kd. , spion , voornamelijk

van een opiumpachter.

si asn \ zie bij iiyiaai\ en bij uuwiw

ei asn \ zie bij va osn \\

i4jit5«\KN., ei w kw. , woedend, vooral van een oli-

fant, maar ook van een mensch ; woedend worden

(Skr. matta, woedend, verwoed; een woedende

olifant), au is; ^ ei aai \ naam van een zekere slag-

orde. nm is; ? Ei mi ra ei ii ia asn ei iei n irj kt? ktis spr.

zva. veel geschreeuw, maar weinig wol.

ei Lai -^ ei il asn z iki\ ei ii asm asn ~.m ri om \ en aji(Eiasn\

zie bij «Jiasnw

ei asn \ zie bij asi asn \\

rn (Eiz on asn \KN. glazen kraal of kraaltje, van verschil-

lende kleuren (Skr. moetya, parel: vrg. Eivaii

ai\). nrjEizriuiiEiii.iiaii\ naam van een rijk op

de westkust van Borneo: Pontianak.
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O • 7 ..

(Ei asn % \ (Ei asii ? a_?i \ en (ei asn q (lii <ri a-m \ zie bij aji asn j w

(Ei asn f (hu iun ar>/]\ zie bij ojjasniw

(Ei urn ? (tm rr> oen \ zie bij aJiasnfW

(Eji asn (vii ihon\ oude naam van een gewest op Java
t

misschien wel van (Bi ax) na<iji\

(EJiasi) (un (Hi \ zie bij (unas))\ II.

o
(Ei asn asn ti\ zie (ei asnnm w

ibi asn !hnjj\ zie bij (uixsnaoj\

(eji losn \ KW . zva. aoiaaamj) (Skr. mdtra, maateenheid;

atoom, molecule; een klein deeltje, een beetje, pk.).

tui (ei lasii \ zva. oj) (Kti (ia omn

\

(Miasn\KN. vriend, bevriend, bondgenoot (Skr. mi tra.

Vrg. (KJKtrt orui \ (ui axi nru) ti on/j en uui (ki ari aain ) . ibi

(Bii asn \ vriend; vriendschap. — ibi \asn anj) o/cbkbi

iasr)(hnn\ met een ander of met elkander bevriend

zijn. — aji ibi ias)i(mjj\ vriendschap, ku on asn z arm aji

(Bi iasnaon\ bewijs van vriendschap.

(El asn \ zie bij ajnasnw

-o n -7..
(Ei)as)ini\ of (Ei tis)i ti \ en oji cei asn ti\ zie bij o asii ^n \\

O/ Q • 7 .. o/
(Bi asn ti\ zie bij oji asn \

o
(EiasnaM)as)ij)\ KW. zva. 07iajiasni)\ \ ibi osiimj asni-^isnn\ \(Eiasna.ii asnt-^i-^c

o o
ajnm $\ oji ti on asn rjartaz oji ui asn/j un asii aj) asn -^? <~n

o q„ o o
o:n ajr)(tn^\ OjIi oji oji oxitkhi ^ \ a^i asn oaj asn ti ari ^ \ spr.

f asn ti (Ei/) \ ibi as)i ni (Biji of (Ei on *">! (Eiji\ N. , (Bi asn tui

n o . q
a^)/J\ (Ei asn (V) (K.1J of (ei op tui (k.ij\ K., naam van een

distrikt, vroeger een rijJcszetel , op Java (Skr. man-

thara, mant har am of mantharang, een

fort, sterkte). ajn^ia^:arnasnTiaiijj\ spr.

O
oei asn ornj)\ zie bij oji asn ornji\

O . ,.. O
(Bi asn on)/) \ zie bij <uiasnooij]\

(Bias)iihniji\KN. aanhoudend, altijd even erg, op dezelf-

de hoogte blijven , van een ziekte of pijn. J.

(Biasnam\ verkorting van 071 ibi ojh iei asn asn \\

(ei asn oen rui (Ei ooi) \ Ar. moetakalliman, sprekende,

zijn woord zenden, als eigenschap van God. J.

(E/ïflsmKW., zie bij (Eias)i\\

(Bi(nas)iiiios))i\ kn. stijf uitsteken, dik en stijf uitge-

zet, bv. van de punt van een buiten boord uitste-

kenden kabel, van een ingekrompen dikke worm of

volgezogen bloedzuiger.

O O a . 7 .. O
(Ei is)> (Uij) en (Bi as)i oji ^a\ zie bij oji asn hjijj\

q • 7 .. o
/eji?5»*^\kw., zie bij asn(K,>)j]\

(Biasn^iarn\ KW. 1„ zva. ar)iaui07))\ (Skr. maksika

en maksika , vlieg, ook wel bij). 2. volgens G.

alle, alles.

(Biasn~gj)\KW. zva. ojnajirnornz^ (Skr. matsya, een

visch).

s/ o/ o 7 . o/
(Ei asn (ui asn \ en (Bi asn (ui asii ti \ zie bij (Knaxasnw

° • 7 ••
(B) asn oji iui^\ k. , zie bij (viasiiTi\ en bij (ei asn t> iei n\

Biasn(iDitnasiiz(Kj)n\-E.., zie bij (Knajialriw

(Bi asii ruji v 1. zie o^mm^n — 2. verk. van crn (Bi

(Kn<rw/j\ ooi (Bi asii aruji of <kn (Bi asn onjiji\ kn. half rijp,

of half droog, van maïs, peulvruchten, gevormd

aardewerk , enz.

(B
f)%

th

?ÏJI"
Ar

-

t
>lUo. moet lak, onbeperkt, on-

voorwaardelijk, algemeen.

(Biasno^rLi^KN. ketter (Ar. jjrj^ , moe'tazilah,

naam van een kettersche Mohammedaansche secte).

O o
(Bi asnj) \ KW. zva. ibi asn \ a ona asnn of (W}(viq\

(
van

O Sf } -

O
(Ei asn i)\isrw . zva. (Eiasnw

O Q
;Eiasjjj\KW. zva. <rhi <n ttgn z anyj (Skr. mithya, valsch,

trouwloos); ook zva. irviiui^ (cn<rui\ arn trui oji <m\

en volgens G. groote magt, bovennatuurlijk vermo-

O
gen, en zva. (Eiasnnw

o
(Bi osnf)\ KW. zva. iea turn w (m/)\ zva. aai (EiW

(Bi asn rt.77 (ni\ KW., zie bij oji asn \ II.

(Eiasn/jTi\ ook wel (EiasnajnTi\ kn. parel (Skr. moe-

tya: zie bij on (Bizar) as>i\).

(ei asnn aai mi \kw zeer verlegen zijn. G.

(Ei asnfi!Kij]\Kyf., zie bij asn/j(uia\

7 O O
(Ei asn xr>ia£ij\ en vero. asn\iei an ~/t){)ri^\ asn (Ei on on ? \

asn<n(Ej)Z(Ki^i>!Ki?\ en gew. asn<ibi pi <?\ kn. rustig,

bedaard, zachtzinnig, gelaten, tevreden, stil (Ar.

^juuia^j moetma'innah, rust, kalmte).

(Ei asn (Bi asn/j\ zie ibi orn ibi as)i/) \

o . , .. o
(Ei asn (Ei (mj)\ zie bij asn (Ei on n\

(Ei>asn (C7?\ kn. algemeen, algemeen bekend, overal ver-

spreid.

(Biasn\ 1. KW. zva. (Ei(rvi\ en (uiamam/j\ (Skr. mata,

matang, intentie, bedoeling). 2. kn. zie bij tui

asiiw \ (Bi asi) asm \ zva. (Ei ox.1 or) aa\ of (uiasnooa^nw

(een ander zie ben.). — (Bias)ian\ zie bij (uiasiiw

/&)«so\KN. rijp; gaar; goed gekookt, wel doorgekookt,

van water en andere kooksels; goed doorgeploegd,

van grond; geronnen, van Hoed; tot rijpheid ge-

bragt, voltooid; na rijp overleg besloten of gear-

resteerd (vrg. T)(i5)))- -— (Bi asn 07i \ iets gaar maken.

— (Bi os)i 071 on am \ maken dat iets rijp ofgaar wordt;
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<L1 ,L//\ Li Kl J\

iets tot volkomen rijpheid doen komen
,

geheel

voltooijen.

DG) ?.. O G) O G) o . O G)
(Eiasii\ zte bij (U)(hn\\ — (E)fcii(cn\ zie bij (uiasn\\ —

.. O G) D f)
<&i asn azi <n <Kn \ zie bij (L»abn\ £# £y >ti.tn\\

a/(EAasn\ en rj .-ei asn (lti \ zie bij x/nasnw

w oj tsh \ en niB)asn(ci\ zie bij a_ n asn w

(Eiash(cin\ kw. , zie bij t&i ashw ook volgens G. op

iemand wachten.

!Ei(hii<rn\ 1. kw. zva. oiiis:^\ {Skr. matangga en

ma tang ga). 2. K., zva. (inicmw

(Ei ash crri \ n. , zva. asii trn

(SiaJin\ KN., ook wel d&:<nm.\ k., goud, gouden; gou-

dene! mijn goudene! als liefkozende benaming; ook

een titel van een fatsoenlijk man bij de Javanen.

: ii i ^m l.i\ fijn goud. .•/;;,// i
.

.'
titel van aan-

zienlijke vrouwen, zooals van een Toemenggoeng of

Kliwon, indien zij niet van hoogere geboorte

i) i ii i i.n i ij of i n ij : i > in i ij titel van fatsoen-

lijke vrouwen, die gelijk staal met dien van Mas

bij de man,ten. ; i > > n> titel van een vr

man iBioji^mcrnaJia genoemd wordt, i n i i ! i > ii of

tui (Ei oj}/) noemt men onder de aanzienlijken

jongeren, en i,h i i 1 >j zijn ouderen broeder. >.h .- /

ojin noemt ook de vrouw haar man. i i i i i

naam van een bloem. m /', .- 1 i : j\ naam van een

klein goudgeel soort van banaan.— un i i i i -r> inn\

goudsmid. Cl i i il _: i 1,1
j of ; 1 ) 1 ^n : I ) 1^1 hl

J
,

nagemaakt goud, valsch goud; ook in goudwaren.

(tmff.Tjj/n^*jj<M^9L<HT^\ koopvrouw in goudwaren, fn

aoi 'ceji »J) ^a(htji\ naam van een soort van banaan,

die op de m >> &w i

j
gelijkt.

(Ei ki\ zie ij li?i^i\ III;

O . O
<li k)\ zie ,li .k?_ï*\\

(bioji\ zie bij uiojiw

o o • o .... o
(Bi(ui\ en :ekki ki\ zie bij ojioji

ejki\ ook (êtoji\ Ar,

Mo zes.

(n(Ei(h.i\ verk.

Moésd, de eign.

(tl (El (KI \ zie

O

an (Ei ii (Lii kiw

o
IJ IL V 0J1 \\

(Ei(Liq\ zie bij iuikkijw

(eiojj^\ (ei (kj <? ,l?7 n un

\

en a.i ei kj %oun ki ?\ zie bij

(UI (KI) ^ \\

(El rq (KI Z .? \ ZVa. (El <KI1J\\ \ (El T) (KI Z ^ (Lil (KI Tl n~> UI
(1511

f)

\

de godsdienst zuiveren (reinigen, verbeteren). G.

O (P) . .
(E1(K1^\ ZVa. (EKKJ)%\ Zie (EKK.1 ^w

(ekki^\ en :e) ki > hii n hn \ zie bij likki^w

<E/iiKnp\ en ,cJKj>hJ>\ zie bij Cik]>\ en bij .kikj^w

•-/-/r zie *iH1*
/ j? O / n

'
> . CVEiKi^ip of (En<Kfi-ón\ 1. Ar. .*£&*>> KN. zva. ikykui

huw — 2. verb. van ei kh ,^-,\ 2. — fEiu.ini

<n hii \ zva. ie i mi .K7J _ 1 1 ii Kii \\

(El KI Lil \ Zie El
1-1~1J\\

o / . , .. /
£ii.jiii\ zie bij (j.ï o

w

Da . _ .. O Q
LI KI Lil LI Lll,l\ ZU' bij LI UI lil LI HIJ\

lik] ^n lli>\ Ar. ü}^^, mas-alah, quaestie, on-

derwerp of punt van quaestie, zva. lilhiis ook—

*

in den zin van in ui j\ Zoo ook wel lkki ^u ili .>

Kil LI)
J\

Liiiiiij\ Ar. ^xjj} *[*j b,, ma sj da-lldh, wat
j -

1

God wil! wat God behaagt!

: ii mkx. verdwijnen, onzigtbaar worden {waarschijn-

lijk verb. van het Skr. moxana, loslating. pk.

7" o o/
irg. :\i.))^i\ inni\ en kiki\).

o .. o
: i i i i,i

j
zie hij i ii i I mji\

3 ) T J •
7 .. O

; i i > l> j\ . i i i i.i\ en .- i i i l • NTfl\ zie bij mi ikh iht n\

Q 7 ..
'

f
'l ' HOQ\ zie bij i

j
i

j
..

: ii il, ii j, ook .iiil/ii)] Ar. , q I^i^ , moe-

sa nn if, auteur, schrijver, van een boek.

7
;/
V':'r ' u '

:

f

" :

j'li

''' .a^^c » -Uisroe, zva. tzaa i w

• / .' / vj . i i i en ;iii of (Eu i i\ KN. iets dat

voordeel oplevert; ook dat laaft, voedt of verkwikt;

en het uit de opiumpijp verzamelde roet van o i ;.i

om nog eens gerookt te worden (vrg. i:> ku lh lh j).

,-i i kn. in zich zelf, om zijn as of op een punt

ronddraaijen, zooals een tol of rad, {vrg. têtoJi\ en

, ,.ij). J. Waarschijnlijk van / /

eiki\ Ar. ^^j, Jlisr, naam van de hoofdstad van

Egypte en van Egypte, luli ? lkki\ Egypteland.

. O o/ _ ,

rj Li? LKi.i\ Lgyptenaar.

o/ o/ .

eiki\kw. zva. kit li'kj\ (van liikis).

Liiihiii\ Ar. •: ^q, masjrik, het Oosten, be-

naming van de landen, die ten oosten van Arabi'è

liggen.

ei
*f>*™jp

Ar. t,

s
( ;\\ ^. moesjrik, veelgodendie-

3/
naar, heiden {vrg. kyiojiw).

Li ki (likix Ar. (?) middel {vrg. ki*ii lui). i'i ij ui zei

{Kj(i5iif)\ een middeltje gebruiken.

(eiki\ of li kv tv. zva. kilt' lk ki i\ {Fort. mas que).
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ïmjm))\ Ml. gaar; koken, tca moji a<rta\ kookpan.

<EJiojtaain\ zie bij <un (Knarna\

a o o o .o . 7 ..oo
r ; m mi

i
en ,t).jj /. /) v zie bij ojh k) kd n

o • 7 •• o
nif)njf.)).i\ zie o ij najnzajKKnji\

o , o o o . -

(Bia^j j/tïn ft'?
-
/-. »a» e/i ki m un \ \ tn &taji un\ passief.

ei ki hii\~K\\. zva. asnaaiajtns rat o/ muis (5'Zr. !»oe-

s i/c a).

~) .... O
(EJiaJiacn ~min(Kn\ zie bij ibi»ji^a\\

O a o o
£/ m 7,7 j\ zie ceji tJiann\

iiKihii of èi ki hi j\ kx. arm, noodlijdend (Ar.

'\ a q , ad
^a?.EiuM,i\ een arm mensen. — un ieji tui itaaan

armoede. — un ; i y kj ;./ ?\ te arm.

(e/ioji\ verft, vo.ii <&icuiJa.(K7i\ goudsbloem. G.

O •

7
..

<&iaji»cn<n<Kn\ zie o/j ui(Knn\

7 1 Ki k» ,isn j\ kn. moeilijkheid; en moeijelijke omstan-

digheden, waarin iemand verkeert, ellende, nood-

druft; nooddruftig {Ar. fa^^o, moesj'aki- at,

moeilijkheid; ellende. Vrg. <uirna<naji%\ en ntj m

l»j). — 9oï (EitojHun asn aaji\ ellende, nooddruf-

,E1 l.l hll\ ~ie E) 7.7 hl)\\

El Ka UT1\ zie E)W 7,77 W

-ƒ f-^-" >^/- ^;-. (Jj^Xsw.^ > moestaliil, kn. zva.

ri zuh-ti ru]\ ondenkbaar, onmooglijk.

f&i^Josm -7> £(/ cbiasnaniw

'lii
l ^ x -^r - Jb.&o, moest aphd, de uitverko-

rene, een eerenaam van Mohammed.

^li^^V' ooft wel .e^/Wt),-, Ar. ujlspJUM),

moest ad'j db , verlioord (f/v/. nujL-;,n)i foi

£)\ £# 1<MT1\).O
El W £V £77 7 \ CiV E

ƒ M £sO 7 \

^

-e Cl V c O
lE?7.7^t7\ Of GB7QJ)\ zva. Elhl7^i\\ \(E7 El lil ; i i 1 ., 1

:va. El E) 7L/.E7 7..7W
n o
Hl .' .? JT73 ..7)77 7,'7J \ £7v'tf. ,757

.7,77 -Jr7 7,77 ^ )) ï? 7,7) \\

7,7) £77

tigheid.

.

r ji.)h»iji Ar. een oud familiestuk, dat bij erfnis

van den één op den ander overgaat (Ar.
, as^^^>

m o es K af, een boek, inzonderheid een exemplaar

van den Koran).

eikiiiev- of £7 ?) ï_7 7,77 7\ Holl. ddl a ats ch appij

,

inzonderheid de Handelmaatschappij

.

Do • 1

£7 7.? w\ zie u) Knaa\\

i&jm\KW. leven. G. (waarschijnlijk van (caaji\).

o • /. O o • 7 ..
£7 7

l
7?

jl
)\ 0/ El KI hl K., Zie O/J 1)]77M|\

O > O Z'
£7 77 U\ ~^d? £7 )) M\\

ij ei ki\ ofriEiiiKi\ Holl. meester, schoolmeester,

onderwijzer, gouverneur. 77 £? m m 77 7,77 1 irtaq \ school-

on derwij zer.

teiit.i\ Holl. meester, geneesmeester. — èi ?7 m
7,7) ^7) 7 7 7,7) \ iemand dooreen geneesmeester laten

Tihi-t^\ Ar. .£» X£^, moesj tari, naam van de

planeet Jupiter.

o/" EjKihn\ kw. de top o/ kruin

z?tftt i(?^; kx. top of toren van een tempel of mos-

kee; kw. en KI. van wncmiajijt of <wnq\ (Sftr.

mastaka, de top van iets; het hoofd, de schedel).

El l.i K0JI\ ZiC E/l UI lil

a 1
ei ki ui\ kav. zva. Eii ei asn 7,77 ?\

o
t&lfnOJ10J>\ ,£ 1 77 .?. 7 7. 7 7 .

1 \ £ 7 77 ,7^? fl^.7 »07 _77 77 (hll \ ^ye <L7

£ 7 77M ,7^ 7 \ zie b ij E 7 77 7. 7 7^ 7 \\

O D o "ï

EI11K11^1\ £i)))J,)J77\ £) 77 7^7 7^7 7,77 ^77 77 ;7V7? A ^7^ ,7_

)

O • 7 ••

,E?77 7^7X7\ ZZ0 Oy 7_7 77 7.?,K?W

O O O O
El 17 El 7^) \ El 77 7.7 7.7 M\ El 17 .7. EK1 hll ^.77 77 h17 \ dl (El

7 • 7 ••

£)?7JO?0\ «IC 6(7 7J) 77 7^7 7^?N\

' Q O . 7 .. O
El El KI hl \ Zie b IJ .El 1.1 KI hl 1,

e1 ki ^7\ zva. ,èik)\ in de Xaivische samenstelling

ei ki .i-7 £/ 77.7 \ de koning van Egypte.

E1K1~^1E))\ ZVa. £7 ?0~?) 77.7 ;\ Of EIK) 7E)?\\

£7 77 7u a .u>^\ C7«'«. «««. (eji(kji^\ {zie bij ibi\).

o S o / - 7 .. X
EiKlE-\ e/l El K.1 El ni 77 7,77 \ ^Zé1

6'(/ 7 .7 77 ,\

£) ki 7j7-77,L77yi\ ^r. ^ J^^ , moesjdwarat , raad-

pleging. — ei ki ei -ii eii\ kn. iemand raadplegen

om zijn nadeel te vernemen. — £77.7 7j#-n ^777 7,77 \

omtrent ^5 ^i?yz ander raadplegen, om zijn mee-

ning of oordeel te vernemen; omtrent iets bij an-

deren navraag doen.

o o » o .eju Li.tin ei Kji i_i ;E>i\ of (Enaji^ajiasn\ eign. van

den Vorst van Wirata, schoonvader van Abima-

n/'oe (verb. van het Sftr. Matsyapati, de Vorst

der Matsya's of Wirata's).

£7 7J7 777 1\ Ar. (J>jL«, mithl, gelijk; kn. .EiKiiujof

eikiieij\ voordeel {vrg. 77 eii kii j^jei ,1 en (eh K7

.EU]). .£77 7^ £7) ^77^7,7 N Ar. Jj^ ^^1' o eli
Jk

loon, evenredig aan de moeite. 77 7:77 ^ 0777 1 7 x?

(M^o> foor het Ar. l'Xrt ,)[*>> m dl mithli,

goed, dat gemeten of gewogen, en waarvan een

gelijke hoeveelheid vergoed of teruggegeven
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O

on (Bi oji <&iji\

^ .EKK1 1E11\

len, met het een of ander te doen.

(Eftaji tli n \ Ar. kleed. G. {misschien Ar. \)<i^, moe-

dal, met een sleep, van een kleed).

<EiajirLi\ of re i .ui _bi rti \ naam van een wapentuig in

oude tijde?i (Skr. rnoesala, een knods).

(Ei oji kti ^ \ Ar. &s\l^«> ma si ah' ah, nnttiglieid om

een heilzame rede ; verleening van verzachting van

straf door den Vorst, om staatkundige of andere

gewigtige redenen.

(El ki ei i\ Ar. ^.Juu^, moeslim, Mosleem, Mu-

zelman, een regtzinnige (vrg. vmojtisijt).

: 1 1 ioji\ kn. benaming van een soort fijn wit linnen

,

dat in vroegere tijden te Madoera vervaardigd wierd.

.< i i i i i >\ verkorting van ton (i / > u f\\

(Ejioji^iriicin i i _•; un u j
k., zie bij li ii -i uw

.il i - 1
. kx. nutteloos verloren gaan, geheel vergeefs

of voor niets, daar niets van komt; ook kwijtschel-

ding van opbrengsten.

fE?0^~j\KX. van glas nagemaakt edelgesteente o/" val-

sche diamant.

(Z]aj)\hi\ Ar. kx. bedelaar; bedelen; van santri's en

hadji's (Ar. sL^^o > moe sa pit ir , reizende, reizi-

ger. Vrg. ,j;ujj).

(E/IOJi ,j] u ui ^ t ) iiuk, zie bij 1111^.11.1

(ei oji <wi \ zie bij iiiit.i ook iemand boven anderen

in zijn gunst stellen, boven anderen trekken.

3 ) . ,.. O O
.ei ki u ( 1 1 - zie o ij i 1 1 i ( ï j\

Q j. Ci o .
"ï o o O o O

(BHK.4 KI ? of Sïfl I IJ )- OOK ; i i i in l ii
j

i i i i ,,i i n 1

O o o , , .

en .ki o masnji\ kx. moskee (Ar. A^^^c, mas-

djid, of volgens andere uitspraak masgid).

(Ei ri (ki i tu \ kx. naam van een boom, waarvan de

schors tot medicijn gebruikt wordt, misschien sas-

safras.

Kiiuhj\ zie bij ci ki ui

._j oji ui Kn ri ui \ zie bij viu ui asn i\

O o c> a . ,.. O o
(EJKKsiaAJiojiosnji en tui ,ti ki in oji asnn\ zie bij ci ki iu

(KI 35njl\

eikji\ zie bij ,-kiiw

(EJl ïjiKip zie bij k?)\\

(eiki\kvt., zie bij .-Kiziw

(e/ioji afl\M. niet meer nieuw, al gedragen, van lijn-

waad of gebatikt (vrg. (rijn oji asn»).

gelaat.

éikj e^\kn. vervallen, mager en bleek, van iemands

<n <zn oji (Enn\ zie bij ri en ki ei k

E) K] El\ V. ^cmj^c 5 moesa m m d, genoemd
, ge-

naamd (vra. ajnoji\).

,
K J U '

ei ki\ Vr. 4^'^,, masmoêr, kx. psalm, benaming
C v jj J
van de psalmen van David (vrg. e-ï.eii ).

O • T-.niuuiuji\ zie o ij ij ei ui i\

O Q O . Q
ie/1 oji om asnji\ zie ehiuj\

ei ij ui i\ kx. bezwaar hebben ongevoelen, tegen iets

of iemand bedenking hebben; zich gekrenkt gevoe-

len (Fr. WsuLso' masrhoél, geoccupeerd; be-

zorgd), in u y ei ij in in ei ij n ik bezwaar er tegen

til o q Ci O • i

hebben, in u >> ei ii i nm ,- ; ; i n i ki ivn\ eenia; be-

zwaar of eeni^e teiieubedenkin^ hebben. — eieii

bezwaar tegen iets.

(ïiiuiK kx. ongenood op een maaltijd meekomen

eten, zich indringen om meê te genieten (Vrg.

jij^ , m asb o ék
,
geanticipeerd, voorgekomen).

">

( i i 1 1 n in
j en verk. i i

sibat , onheil dat iemand treft, ramp, vloek, ifn

ii i 1 1 ii i rtn\ getroffen of te treffen door een ramp,

vervloekt, vloekbaar.

a„ 3
: i ii i i i n i; kw. zva. ii i iik\ \ ,( i ii i ii ui n ; i ii ki

inp spr.

( t 'J

adbali, kx. altaar.

:i<i. 1. kw. verk. van li i i / / (zie ei ci ci ). 2.

kx. en x., zie bij o<t»\\

O • 7 ••

(1 i - i K. , ZtC bij i l i i

tii z ie bij i
I

Siuty kx. met den mond een lelijk gezigt trekken te-

gen iemand, zooals tot bespotting (van ci ci\ of

van in li grondvorm van iininci vrg. ij ei

ei ci\ kw. zva. ria>\ en zva. tJiom ajyi\ (Lv(vni^\

El ij ci^i ki i e\\ j in >

)] \ et,

ei i-j ci .) \ kw. , zie bij tj -ci % w

IfUElj).

:jo;\ en ei ei ? en n ui \ zie bij ci ci >

w

kw. zva.

Ell El ifajyas

Eic~i)\ 1. k., zie Eici?\\ — 2. kw. zva. onx.tici^\\

ei ci >\ 1. kw. juist, tijdig; rijp zijn. G. — 2. KW.

zva. (Ei nn ? üii 10 ui i\ —

j o
4. ei ci? -'S., ei ci rK., zva. ajn

en cjiciui (vrg. viq ).

eicieii\ zie bij ci ci 111 \

C o O ~>
• j •

ei ci^ eii \ en Li ci <? en ui kii k. , zie bij o ci »w

ei ?n -> e 11 \ en ei o > en ei ui \ zie bij o cj \

^

11 Eiq ci ? .en- en 11 El ri Cl ^ E71 ui \ zie onder ri ci » n\
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(E/i r> ui ? ao i\ Md. , zie un n tv w

3
.ei ui ,

i.ïi\ E] 11 h) \ (ti e] o in j en ui ej ui ij hiru KI.

,

o
0Ï0 ,t 1;.Cl C1J\

ei o h'>\ zie bij o w-jw

EHU)anq\ zie bij oi.i>\\

3 O • 7 •• 3
iej 7.7 ?, , 77 /.; zie ui) ui :-,

(ei li\ kx. roos, van de Pers. en Ho II. roos {vrg. :li

mpiiLi? ). Ln).ij (of nciutu) ei ci\ rozewater

(ook dat van de Jov. tui cmn,na i gedistilleerd wordt).

th ii e i tn (hj ) ei ei \ is. ui hu v fci. ? in ei c>\ k. , roos,

r7<? bloem. J.

(Ei o\ 2Ïe onder cc\ \ ei u> t? a>n^\ overal wit (vrg.

7 l"?7 i; /^/)-

£7 C7\ zie bij tl UI \

(Ei li\ zie bij ui ui\>
B / / o " / . ... /

;fin\ &tajini\ en vtcavm viaai\ zie bij uiw

/ / ->
. 7 /

ai Eii n un\ en ii EJinn turn zie onder ri.unw

a . o
eicuhcii\ zie miüi\
CY o ^ . ... ) 3^

ei ei io\ zie b/j uiaxiw

S . ... /
El Cj LO\ Zie bij (Cl lO\N

iei ciciii.K., zie bij narmashjiy — ei urasn\ zie bij

iieu,ciii\ — (Si [ooi asn mi <mji\ zie bij ccmw
/

w
. ... .'-

(E/l O 1-7 RW. , zie bij Cl C1W

ii ei n ci i-j &ï« ui\ I. sie bij ij tn ij ciw — 2. kx. nok-

ken, snikken {vrg. i^i\cmarn^A\cmaayi). G--

o . o
.E] 7.7 T I 77J 7, Zie Cl ^ > lil 1\

tl ei 77 ci 7.1)
i

kx. den mond of de lippen vertrekken

en verbreeden, zooals een kind doet dat schreit of

schreijen wil.

(E)cicii\ kx. afzonderlijk, op zich. zelf, niet met an-

deren mee, bv. ei uni.ci ^77? ei cii in 77 ci \ op zich

zelf wonen ; ei ui a ui 11 ui n ei > afzonderlijk alleen
(J <CJ <

J

eten (niet met de huisgenoten mee).

(El 7_"7 Cl 1 eil El O W 77 hll\ Zie bij (tV (O T-T/^

o . o
,c) Ci ci ii KW. ^f«. ,ï;7) in ici ~^i k.i ^nn\

(ecu) ai] of ei a,n).i\K¥. ^y«. (inm/Kwv

^? o iisw j\ cya. ^E? 7j)an,
?
,, r

o o
yj\ irit? Sy tui.aji asnji onder (uiasn,i>

t&i(U)OJiji en ei tl-, ^i ^iii kii \ zie bij (uuij)n\

(Ei ei i.i.i\ zie bij !U)ii(cij)\

(Eio.i.iy kw. zekerlijk, waar, (voor eiciji\ en dit

voor (ei ui ei \ van (uici\ pk.).

(Biajiarvurs kx. tegenspreken, tegenpruttelen (van ,ui

(U) 77.7 7 \ y/y. ,7>17 7J7 >Ci?)).

o o .... o
Eioitii en Lic)Uiui\ zie bij ucui n,ijj\

O ^ .... O
Eiuiiti\ zie bij (U),rci\\

ei ei ei hii ,iii i\ zie ei ui uii ut,j)\

(Ei\ ook ;Eifi\\ kw. zva. (Ei-uif of tsi.u){\ (Ki(uii\ en

ncii ui uiaon\

ei ci\ ei ei ei \ en ei ei c> ui 3 ei n\ zie bij (ui ui\\

ei 77 ei { \ .ei 77 ci i ei ui hu 7 en ei 77 ui i ui Ki j\ zie on-

der tn/uizw

Z) (Z)

ei ui >ct. zva. cejcn\ (van i7)Q\KW. zva. (tiimi\).

ei ei \ zie bij ui cc en lij ui«ji\,

o a o .... o
ei ti re en ei ei ei o ui\ zie bij ui uiw

C7 7i;,j of t n e ï rei i \ gev). (tn ei ici c ook icel m ,e?

atifp 1. Ar. \\^q, kx. goed, goederen, roerend

goed (vrg. unni\ (Cl kicikii en axi n ui kii n) ; ook

(cwEcrti] of ciEimc zich. goederen of rijkdom

verwerven; fig. ziek geestelijk goed verwerven door

weldoen en goede werken.— 2. Holl. mal, om iets

op te spannen of te vormen (vrg. orn amasnji)- c^n

niciiEiiti)\ eenig goed. (ei -h ei ei rtijj\ zijn goed

hij niterste wil verdeelen . rn ei ? an u: kio ui ^ei ri rui \

de misdadiger met het goed, dat hij hij zich heeft.

1Hs.E)/(i|i Ill^Cll El 1C11 Of T) li% L?7 (E11C1^ Zie

bij nc^w — a ei iii \ goederen, rijkdom of voor-

deel aanhrengend (vrg. ei ckii hii ki\). kii ei iukhiji\

groot voordeel hehaleu; verrijkt; ook veel krijgen,

een groot aandeel krijgen.

(iiEiitii of en 7i ei ici/j\ kx. hewoording van een ge-

hed of formulier van kezweriug.

.ei ici\ 1. zie bij ciici\II. — 2. ,Ena\ gew. tsusi

aci\ kx. euvel, kwaal; kw. ook zva. oji hui om auciji

(Skr. mala, vuiligheid, onreinheid; zonde. Vrg.

ciicini\). (cinri(cihjiEi,EiJu\ allerlei kwalen, cci

cV .

asn t) ?^7 ; <un mi cv rn osi rti\ benaming van een corps

pradjoerits van den Soesoehoenan. — (eiiuikj(kt/j\

aan een kwaal lijdend, èi ei ui ijhi p aan kwalen

lijdend.

ei nu 1. zie (tntp\ — 2. Ml. heschaamd, heschaamd

worden (vrg. tun oji aan).

o
(Eirti\K., zie (Eiiti\\

a o . ... o o T
!E1I7U1\ Zie bij 1.11 77 7 \ 1.

O . . ,. O
ecici\ zie bij (tn niw

(Ei7Ui\ n., ,£7?x7\ k., oorsprong, waaruit iets voort-

spruit of voortkomt; "begin; oorzaak, rede; oorzaak

52
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dat, reden dat; daardoor, daarom; ook zva. aan\

wezentlijk, inderdaad (Skr. moéla, wortel, oor-

sprong, begin. Vrg. turnen asnn en ojiaznxmji). i&itna

1]IQ\ <èi(nji(Hiajiariji\ de oorzaak van; de oorzaak

of reden er van; reden dat; daarom; dat is de re-

den! daar zit (of zat) hem de knoop! ik» aruntm<ru>\

van klein af aan. viazmaj}^ &itnn\ van kind af aan.

(kyiiMnarnt&itnjty van mijn aankomst af aan. r 11,11

tuil asn <7ti iun tru\ van Tarik af aan. {EnaruH&toriiunz

Tjint {of tJiint&}2tnthn2\), bi trut (ejkkti qsn tmn {of ri

(Eif.nhni of (ur{ui<Hi<Mn\) reden dat het zóó is? gew.

met volgend r,i on una of in ri.hnn , en clan te ver-

talen door namelijk! of te "weten! rj m : j >d oor-

spronklijk; en wezentlijk. sotruia >i a\ wezentlijk en

inderdaad, <&i n i vn un\ ook r i ru in uv\ begin en

aanleiding, aanleidende oorzaak. — ;)iurii\ of
o o o o i . o

c)TL^.i;nN., <&i<rwaAi\ iihi^lii\ oj ij : i nr> i n\

K., Ml. en Ti'., zva. in > < y \ — in i 1 n > 1.1
j k.v

zijn oorsprong hebben; oorspronklijke natuur. —
on t j n ) i.ii _ u n >.ii iets van den oorsprong ai be-

ginnen, met iets van de meet af aan aanvai .

• in] kav. zva. ijiitiuy — ii:ini h.v uitdruk-

king van het gelaat; uiterlijk voorkomen voot het

gezigt {vrg. tuntruasnn en ui tüixn &njj). (wiein/ticrn

: jij ui of ;i:/iiiii\ kn. achting, hooge achting;

ook :i:jnn>\ ter eere van iemand offeren. (S/r.

moélja, prijs : vrg. int. III.). > i > i >n
\
>a i i

j

ijm\ eere-offer, offer tot eerbewijs, 11 om mi <ui ~ 1

;>ijn_i\ en n m ij i> li lu i.n -^j in > : 'i > m i n i>

(Ei-nixi\ sjor. — i,ii i i i 1 n ru\ vereerd, in hooge

achting gehouden worden, vooral door eere-offers.

o -> o— ejijilii.i\ nijijiuir en i i ei ii il) ü\ ter

eere van iemand een offer doen. — z.ynor\n&ai~m

ijkh\ of ei ri ii ii ihii -.11 ii hn\ iets ter eere van

iemand ten offer geven. — n ej n na\ achting, be-

toon van hooge achting.

TjEllXl^ Zie bij O/ÏÏOXflW

oi (ei ti im\ zie b ij ri r n n ru mi ,i \

il ei? ?x?\ zie bij ij ru iriw

rn<&i2tniru%\ kx. top, topstuk van iets; en (.ijdi m
ihi.j of ,jjm.m)\TD.) nokbalk van een gebouw (vrg.

j

ai ,ri i ii ru 2 \ ti ri o mi b ij ij r n m j \ en t]tr);

ooh hoog boven iets uitsteken, bv. van den inhoud

van een volle mand. ajKKn^tncEmritruz\ aantal nok- '

balken, voor aantal gebouwen, groot en klein met

elkander, tjeuyj ru? ij tutj irn\ te vol zijn, van

den mond, zoodat wat men in den mond heeft, tus-

schen de lippen te zien is of er uitsteekt. J.

ena^KN. wat meer is, bovendien nog, ten overvloe-

de nog, daar komt nog bij, zelfs (vrg. (eiiu\ en

tE*ttn\). i&i trui q <&) <ru q\ ja, wat meer is, ja zelfs

nog. ai iLif iLi o; (of rui.hy) zelfs nog meer. mi

lujrriii' (ofis)i:){\) zelfs daarenboven nog. —
l i iu > i il \ zie b ij vi iLi .; w

riiLi^\ 1. K., zie bij (UJOTTÏ2W — 2. K., Zie (E.1 il Kl <>A

— 'S. kx. zich anders of in een andere gedaante

voordoen, zich veranderen in iels anders; veran-

deren van aard, gewoonte, enz. (van (Liirruj\ zie

au>\). t&iiruq ijri (of ui;h>\) zich veranderen van

gedaante, ti/tij (of ;

i

ili? i;i i.i) ????».?n zich ver-

anderen in een slang. (Eaaruqa n a i i i un\ van oor-

deel vcrandereu. — m tem trut % i&i iru ^> gedurig ver-

anderen, bv. van gedachten en handelwijs.

:ii/it>j< zva. !>/u> \ — .• iTi iLi > i n ii hii\ zie bij

i i n i! i

;iniii'\ ; i ti ii i ' i ii >/ i.n\ en d:i>iii)>\ zie bij

i i n 1

1

.int; Zie bij i i ii i '
.
— : i il I ? i il K. , Zie bij : 1 TL1 \

3 .... O O O
.•;;,, ' Zie bij i il ii i

;
> — •' )

'
l ru >\ en : i ti i ' i n

ii i.ii zie bij t ) ii i > \

: I ii i 7\ zie bij o ui ?\\

: I n il i > ZVa. : i 7U <>\\

o i

: i iii i ii K. , Zie bij : j
n i

: I ilixii\ zie bij r i 7x:^\

ij ; i n 1 1 n k. , zie bij ei ruw

n -i> mi t kav., zie onder inajmnaru^\\

m r 1 7 iu l n KW. zva. ij vtzarui%\ zie ij iu z ru ^ w

,ti7U>i)u zie bij 7siru{\\

O 7 ..

zj7l:?iii\ zie bij ai ruw

ij ei 7Li s i_?r K., zie bij Tl 1UW

(Eiruij Lii hu i .

j
(mala-héhai) kx. engel, (Ar.

'öSh%o> maldïkat, coll. mv. van l

s Qi^,, mal-

aJc, engel). ,ej ii.ijxh im rn rmn iii ru/j\ deengel

Gabiïèl.

e? iu rn n m
j

naam van een berg (Sier. Mdlya-

wdn, naam van een berg in Indi'ê).

ij ai? in^ ai ili?\ zie bij arru^w

O 7

<EiruM\ of ,tiruM\ zie bij ruanw — fE-rruinris

zie bij riiuiw
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O
of(f) n uiao\ zie nr> rui z 7u cmw en zva. rui trui ao \

(TUi .7/7 n\

rj (Bi z hui (hi \ ook wel ra<)(rui(m\Kü. een Mohamme-

daansch wetgeleerde of regter {Ar. \j^yc, mau-

Idnd, ook w el moêldnd, onze Heer, een titel

van magistraten, regters en wetgeleerden). oi (eiz

autHntn^-j izyj\ een wetgeleerde van Roem.

(Ei ritui (hi \ zie bij rui ruw

tsa ,nvrm\ of (&i truimxnn ?n zie bij (uioixriiizw \oi (6n

a:iiiodnz\ een rondzwerver. — (e*i oi znri z cm oi arti \

iemand voor een landlooper houden o/ zoo noemen;

met iemand of iels gaan rondzwerven.

<n (&irifürn\ en w moi asim\ kn. scheef, in een scheeve

rigting, &y. scheef schrijven {van tn&i'<nccrn\ en

rn ieji 11 rrin z\ zie 77 run na vin \ )

.

<n (EjI oi tem z \ zie ri (eji rn azim w
< 't, f O < 't, f 6Ï-

tEi(Hi(h_i^ zie bij ojiriouiza-ow

(SjiuftHi-ti^ kn. zich verstouten, maar zoo vrij zijn,

om op eigen gezag en eigen verantwoording te han-

delen, bv. van een bediende bij afwezigheid van

den meestor , als er onmiddellijk gehandeld moet

worden.

Q G) o G) T
!E10<1\ ZVa. (ElOTlW J.

(ïithr>\ zie onder nuniw

(Ei man/} of it/i tnj) o-n on /i\ zie c&i orui ctinw
n^\ <-J 'c t, -J* CU

a o/' - O o ^ •/•• °f
(EjI (tUl (Hl \ Of iEjI OU KI \ ZlC bil (Uil (Hl \\

o/ • 7 .. a/
(EJI (TUI (Hl \ ZlC bij OJlj (Hl w

o o/ 7 .. a/
(Ej1<1U)(HI\ Zie bil (L/11(H1\\

(j
asK

-J l^x

(ejiouioii^hz\ KN. naam van de vrucht van den so-

boom : zie bij oio^izw

(Iji(hjjij\ of cEpon (tqji

%

\ KN. ontveld, wond van de huid,

bv. door schaving; vooral een brandwond {vrg.

01 1\J1 rn (Hl/j q \ en TJ (T1J1Z11 (H7J1Z ^\ Of rn (ElZOjCHl/jZ q\).

flvïïM^
zie ^^ N

rn (El rn (HIJ) $ \ zie rn (EjI Z tl (Hl/j { \\

rn (Eizrn(hn/j^\ of mi een rn (ht/j ? \ kn. uitzweten, nat of

vochtig worden of zijn door uitzweting {vrg. fji

oi (HinZiHiin en (EiTian/jiHiijj). J.

rn (Eji z rn (hnn ? q \ of (EJi <n (tui z oi (i-nn z q \ zie bij oi (tui

z

cntHTJiZ^W

f1 *!^'*™/)^ KN - Wef; koud, nattig en week; te week

gekookt, bv. van rijst {vrg. (Eirnn-njiziHtijj).

«E-? rj (Hinz <^T7fl\ KN. klidderig, kleverig vochtig, nattig

en week, van grove vuile dingen {vrg. (EjirnctnniHiij))-,

volgens G. indrukken, een deuk maken. — dsn tui

rn (tn/jZ!Hiij\ beklid raken, iets klidderigs aan het

lichaam krijgen, door er in te trappen, te tasten

of te gaan zitten.

(eji (rui rtiii \ kn., (Eji nu) (hi (hiji\ kd. , lijnwaad bleeken,

met het doel om het schoon te krijgen {vrg. !>~inrm\

van Miarfm). (io(uiamn\ ook loei (ia(U}<rrn\ passief.
't, Cü '"- Cd 't. Cd 1 J

asïf (Hn (eji afn \ bleeker {vrg. ojkejhkjp\ (LM(in(tsïi\ en

O \ * O O • .

(EjI ent xjn \). — (Eimm an rn urn > tri ori rnt ihd ann \ iets
'KCd

laten bleeken, te bleeken geven.

)i(ia\ ^n
on

(EjI 01 (TUI (UJ) \ KW. ZVa. G-j) I(LC1\ ^ (L'll l ni Q-TI OS) I (Ui _4 (Uil d^W

o . o
(eji H ui (Kn asnn \ zie oliojji (isnn

\

a . o
(ei ou oi dj) (is))jj\ zie ithioirij) (isn/j\

(El oi out il OJ) astil) en ^ (E/1 oioj) (hn\ Zie rn oui oi (i<j) osilfl \

/ï-fMibin of (EiïiKsicoii \ kn. op vele plekken verspreide

aren vertoonen , van de padi op het veld {misschien

O
S

(uiojjosno, overal als zweepen zich vertoonen). J.

(Efiarui\ 1. KW. en KN. zva. (EJicrui^ 2. kn. voor

een ander om iets vragen (van tui arm v\ vrg. ^ ceh s

/
Nnui\).

OS •
7 .. / TT

(EJirui\ zie bij oui\ 11.

o / . 7 .. o / ,.. a /'
(Eji rui \ zie bij aj7)orui\ en bij tuiouiw

o o/ a a/ . , .. o o/
tui n ui \ en (ei oui <-noi(Hn\ zie bij (un out w

(Ejoui\ of oi (Ej1Zoui\ KW. zva. (Hi(ui(tJ)/j\ dnoiaj) (Ui(cm

(Yuimij) en nri&izap q\ {vrg. (ekiui\ 2.). — oji(E^nrui\

. S o
of (ui oi (EjI z.rui \ zva. (ui ortoji (tJij)\ oji isrn (tui fHiin en

(UI 01 (Ej) Z (ip ? \\

(Eirnjj\ en (Ei ourim oi nm \ zie bij tuncruiw

oi (ej) z oui \ zie (Ei rui

w

X.,.. x
01 (Ej) l 77 0U1\ Zie bij 01 OJllZ 11 OU1W

oi (EjI z il oui z \ zie bij rn unz oi ouizw

ewm^\KN. een weinig gescheurd, gebarsten o/"open

-

. gebarsten, met barstjes of scheurtjes, bv. van hout-

werk en van vruchten {vrg. (Eiiirn^).

Sa.,.. S
tui(birn\ zie bij iviosiw

o o 7 .. o o
(Ejini(Hnjj\ zie bij (wnnm/js

o) (Ei ii ni zontjj\Ki^. schuins zien met een scheef getrok-

ken gezigt {vrg. (ei^khiio en oi ojitj^iz osn/j). — ieji

rn arm ij<ri 2 in ti \ iemand schuins aanzien, met min-

achtende of nijdige oogen.

(Eji ni asiijj\ zie (EJiarui'-n asnji\

(Ei au) T7 (i5iyi\ (ui (tui ii osnj) of (E/i ni asi7jj\KTjl. behoeftig,

van iemand die het bekrompen heeft, armoedig;

ook schade en nadeel onderviaden of lijden, bv. in

zijn handel {Ar. £ ^^, mazlarrat , bekrompen-

heid, slechte toestand, schade, nadeel; vrg. (ejkui

52*
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/}"> 0X7 fin El 1X7m .157/ verarmen.

— (&mïaï)i\ iemand tot armoede brengen; scha-

den; scliade aanbrengend, schadelijk, nadeelig. —
ttai oen niasn arijj\ bekrompenheid; liindemis door

nauwte of engte van passage; het hekrompen heb-

hen, in bekrompen omstandigheden verkeeren of

verkeerend; armoedigheid; de bekoeftigen. xn E7m

ns}iiHi~/n!unasn\ krap dij kas zijn.

^.n^ttasnn\ kn. een Jcleed , zooals een hoofddoel: , net-

jes en naar behooren aandoen; netjes zittend, van

een kleed; ook fig. netjes, naar behooren, van

iemands spreken en gang ; ook de kaarten van een

spel kaarten daar afnemen, waar men met zeker

doel dat zocht (vrg. (Bin^asnn bij x.i ->i asi7 1) . — oui

n-iss)i!Hi[)\ netjes aangedaan; ook afgenomen of af

te nemen, van de kaarten, en het afgenomen ge-

deelte.

<ri<E7iixiHi xx/\ kn. in het hoofd ronddraaijen, van de

oog en.

cei xri ixi \ KW. zva. <n is> z ie i ,ei tru xnn \

CT s ' Ul

hiixi\ Ar. j
s
Ci^, , moei koe, koningrijk, koning,

\ orst. xii^ -£A(&tarui\ zie bij (eaojil^a^

(Enaruarnji\KN. onverdeeld, van een grooter deel, wan-

neer dat niet weer verdeeld wordt, zooals wanneer

vijf sticks onder vier personen verdeeld icorden,

dan twee stuks aan een persoon ten deel vallen;

een portie geheel zelf houden, er niet van meêdee-

len (Ar. malak(a), bezitten; ook voor zicli behou-

den). xvu777<ix7 hti ana*cnn\ een grooter aandeel vra-

gen dan de anderen krijgen. csitruiiKnap\ zva. xi

im ajt o? trui

^

\ (vrg. >ei ixi ^ ei ap\ bij f&?(K?v). — <£J

avi!Kti\ zie bij *Ji «in imin\

Q O O Q .
7

..

tE7ixixmn\ on ceji t out om trui atn n en (eiili.uii\ zie bij (cd
Ui ( o Ui a<i J

o
(njiamn\

O o -
t 7

.. O a O
(EJi(rv)(H~n/j\ 1. zie bij x,ini K77 7\ — &. zva. cei 111x7

Oumi van mn on orui ikïiji\

o . , .. o , .. O
(eji (rtn.!Kn n\ zie bij ajunjiiunji en bij ajn arvj nrnji\

(Eir)ix.i!Kiin\ zie lij om ort nrm afnn\

(&ïrt3.*o7fl\KW. zva. <ki oji (uijj\ zuigen, van een bij.

O O . O T
cbi irvi <K~n f) \ zie 01 Hl 7 LI 7,7) /l\ 1

.

(Birr)h-n/j\ zie bij a/nttq,itrnn\

(Einruj xrt7 ,7\ zie bij tunarviitctiji en bij xi ixi .wi i\

in (Zi.ru urn/j \K~s. 1. <ticEJi<nji<icnn\ ook en eig. (&r<njt (tarin\

eigendom, regtsbezit, regtmatig eigendom, wat

iemand regtmatig toekomt {vrg. axi <nxm arnji en &n

ftj(uts<n^); ook iels in eigendom bezitten of in bezit

nemen. — 2. <n c&i <ru a<rui\ begeerte, om iets te heb-

ben ; iets begeeren, naar iels begeerig zijn, iets

voor zich wenschen, naar iets haken, {unanna^ia^
ei < er

rri Hi.iu i~n/)\ begeerte hebben naar iets. mc&inA

n^!taj(rvi(tm^\ naar iets begeerig zijn en haken. —
rq c&i aui arnim»\ begeerlijk van aard. — ,?,7? r> ei ju

^7?.?op met begeerlijkheid behebd; begeerlijkheid.

vi £??? rviz r.77 ?\ zie bij numnriirvniKnity

hi7likii\ naam van een buitenlandsclien boom en van

zijn vrucht.

(&iaru)Mn\ isitnuiinp of fi^ip zie bij lumiw

tBinnarrp eiixiï.ip of hi kv\ zie bij zsi .?ï,?..ktjw

(E7vn.h'7i{\ of ,t ; 7,7i^

\

kn. splijten, barsten, scheuren,

opensplijten (van ajiim.<Kn^\ of aJaai^\ spleet,

scheur; vrg. tcü,un^\); ook een plat ivoor cl voot

^ly^uï'
^

ten, maken dat iets splijt.

7 ^7j ^ mi 77 hii \ iets doen splij-

%H°?!A

77 El 77 ^77 ? \ ZVa. ,?. 1 7,77 ^ \

(EJimji-un rJtvnom\ zie bij (dia l?\\

,E7 77 7,77 Z 777/7 N ZVCl. (E 7 77 77J Z 7,77 /) \ J. (wg.

van ti ;,.>; ?,7i )),

"' ' -'
. ... n

f&l 77 7,7J l h 71 ~ il 77 7,71 \ Zie bij Cl 1X7 7,7) \\

El 1L1 7,17 1S711 Of £777 lil 1,11 .1:>.7 ,p ZVa. ,E7 7LJ 7) .?_ 77 7,77

o o r>

-,!) lLT^U» y« « ^ - « 4 o e-

1S77 7\\ El 1 LI,h 11 Ui) 7l, ^L77 7
\'

V a.\

-E7 1X7 7,77 7X\ 77 >L77 2 3S77J7\Ar. -y

Imaut, de doodsengel.

(BurviafnnsKW. zva. etixikijw

O 7 Q
f)7 ,E7Z 1X7 Lil IL! 7.11 ,7\ Zie bij ail/hllly

(eiili,ici/7\ 1. zie bij ajnmjKtan\ — 2. kw. !E7ixuiai

of ,E7i-iici7\ bidden, verzoeken; een begeerte lieb-

ben. (t. (vrg. ei xriicii). — iBimjiiu>\ of (E7x~7xci\

iemand, of om. iels, bidden; naar iets een begeer-

te hebben. G. (Hen ander (&i<vn_ax)\ zie bij <u> 03.00/1).

<£-? ixryajctn\ zie ,e.i ix.7 xi i\ 2.

,E7 irix,! n\ kn. hunkeren, verlangen, op £efo vlammen,

^^ö:. ,7,77 70.7_77 7J777 77_? 7,77 7 (^7
-

^. (Eil !Ci<Uin). J.

(E } 1X7 7.7/7 \ ^ïV ^// .X77 1X7 XCI1\

CE]'7X1 ld ,7\ CO/t £« e^/7. El.Xll 1X1 XCIJ Of El Y1X112 1X7 XCt^

d>'- jjfc^jj rnauloêd
,
geboren, geboorte; geboor-

tedag; kn. naam van de derde maand van het

Jlohammedaansche jaar , daar Mohammed in ge-

boren is, anders Rabingo elaival genoemd, on ,xi vn

ctinx7ui,7\ het groote feest op den twaalfden van

de maand JMoeloed. 3^77 arn on .?_? ictï 077 rx] xci/i\ na af-
C~ s Cu v

'-Jl
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loop van dat feest, wanneer de pacht gestort moet

worden, i n x»ri n ƒ 10 j\ ooZ' benaming van de

maand Moeloed. J. m.inr^c/i.iüfnnt.Tn jf^r.

— Ei.naaxiimji\ het feest van Moeloed honden.

m an/uuiKX. 1. eigendom, bezitting. G. — 2. 0^

<n.?_?? 7? ruiasnns

(En 1 ) tn r»r»\ r2<? Sy o? ?:> &n 771 i\

1 rui aitziJXiuii/j\ zva. EiiDi.tr — naiun zie bij vi

armasii i\

Da . z .. O a
Liiii.hii'j' zie bij ciinii^r

tEitrwasna^ 1. ~*V £(/ imrui iisnji\ — 2. KW. kostbaar

edelgesteente, brillant.

77 &i wi rm asnn\ zie bij 11 111 77 rui kii/i\

z 1 1 1 1 vu \ zie b ij ix 1 un w

tn e ? ? )' isn?\ <?ƒ e / >/ m j 2 >} «sw _
j KN. zwetsen , in scherts

snoeven of pochen; grappig, koddig, kluchtig, in

het spreken (vrg. tijjjqi^i en arui(KJi\). jjvizijrn

r.un > \ een zwetser.

tEin.iasn\ of ci 1x1 un\ zie bij 1x1 Lir\

xnju^ zie bij ui^asnji^

Q
(EKvrtzJin e» xn tui-^ e ? xj u ^1 n xji\ en vi ei 1111 1\

zie bij vi vn 1.1 ?\

<•-/ ni 1 1/1 en zn ei ixi xi/j\ zie bij vi /? 1 1 1

j

eivjiii\ kx. glimmend, glanzig, gew. alleen ven

zwart , blauw en groen; ooh helder van gelaats-

77 / a o .
~) O

kleur {vrg. xheixu). un ie/i cèn oji xnajiji\ ongeveer

C> O Q
zva. a/n r-i 1 ii 11 iliw

o a z .. o o
zi jxi xxi\ zie bij ci!Liiij\

.zj 1x1 xn\ kx. zuiver, zonder smet of gebrek; gaaf,

bv. van timmerhout, zonder kwasten of spint {vrg.

irii 11 1 1 1 1) : en geheel wit, zwart, rood, enz. {vrg.

0_ "
.

S
yi urtn en ei uj\).

1 77 tui ? \ zie onder 77 rxi 7? 7^? ? w1W^ " 77 1X1 77

(Ejitnaruiojtqï kn. de huid afstroopen.G.(iV^. e? 71 rmasn\).

r)>)7.M gew. eiiju}\ Holl pleister, pleisteren,

gew. voor plaveijen in kalk en za?id {vrg. v 1x1

.ons
7

o o / n /
uj\). tui ei 77 x i\ ook vnxinvi\ pass. — Eiiixmi

kii\ glad gestreken pleisterwerk; gepleisterde vloer,

plaveisel. — uiriojinnanjj\ hetzelfde.

<eitxj\KX. naam van een vrucht , ook z.inr> ixx? u\ en

(EJim an

z

oji\ in het Mal. boeioah nona genoemd,

en die veel op de nangka-blanda gelijkt.

eii\ of ei 1x1 1:1 \ kx. oubebouwd, onbeplant, van

een perceel voor een huis of tuin.

ieitxili\ naam van een land {Skr. 21 dl atv a). eiili

(ukuiosii\ de Torst van Malawa, een van de bond-

genooten van de Korawas (Skr. Jld-law ap at ï).

ei ;7 ?t_>? ui\ zie El ixi w

y l ° n /
ei rui ui KW. zva. 1x11 zi rxixniw

Co

(ei 1x1 isi xii 7\kw. zva. ajnoJia.7n\ {vrg. arm oji asnn).

ei .iu vi lh x zie bij rui xn xii i\

eiili v) xi 7\kxt . naam van een soort van taling, klei-

ne zeilde eend. 77777777 1:77 ih? i > ei rui ui %jij)\ spr.

(ei ij 1x111 vi xi 1 ex. treuzelen, talmen, lui zijn in het

werk {vrg. n ari nri oji ojiji bij iiixxjivij.ii). J. Vrg.

asii/ri rurmiw
' Cd

£/.o\ zie bij jxi ?_';\\

e.' ui ci\ zie bij rui/oi\\

n)y\ kx. geheel, waar niets afgenomen is, ongeveer

zva. {Uiasn^w

Zijl TXXJXl'
O o

KW. staal {vrg. tui^ \ ). ojkuh ,zi 77 axi nxi

O o
kn. een zwart, glinsterend zand. xn ni 1 1 77 ixiru\

een krissoort met een lemmer van staal zonder

pamor.

.' » ij n ii 11 ixn\ zie bij 77 ïxi ? >? ixi z \ en bij xi ui? -n ixiz\

o . 7 ..

Eij\]ni\ zie bij jxuxiw

ei ui 11 1\ kx. bewaarheid worden, zich als waar be-

wijzen, bv. van een gerucht of van wat iemand

gezegd heeft.

c 1 n ix 1 77 1x1 ? \ of jj p jj 1x1 } \ kx. half vloeibaar zijn

,

beginnen te smelten, bv. va?i vet {van nriruiri arm %\)

v^asnjl of Eivjxnxsn^ zie bij K^K^asnjf

ei 1x1 1x1 x,i\ zie bij v> 1x1 1x1 xn i\

. o ,.. O -

iEixsnvi\ en (Eixnx^tvi\ zie bij ilikiw

ei >) ui? ri ixi2\K^. groot, openstaande, van de oogen

{vrg. (Eimxhy).

ei r\ 1x11 77.l??\ of i>i zitri (un\ 1. zie on tui

z

oj (ui z w —
2. spr. kx. bluffen, grootspreken; op een vraag

veel, en daaronder met leugens, antwoorden.

ei u .xn 1 of ei 1x1 vi jsixr kx. op een bedekte wijze of

maar even en passant, te kennen geven {grondio.

xi 1x1 xi xn ;\ zweem van iets, dat maar even met

een zwenk gezien wordt {vrg. ariurna^riasnji). — tzi

<fuiiuiasri\ iemand iets op een bedekte of verbloem-

de wijze te kennen geven, zoodat hij als het ware

een zweem er van bemerkt.

'Ei arm ajiasn n\ zie iei x,i asn /i\
<_/( 7 1^ <_-

(

rixixij of (Zirq_tuiïJiji\ zie bij txi ui %.iji\

o ;ma
e.

iei (ijji oji r,xi viji\ zie bij unarmajin\
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'&'

tn ceji nj aai q\RK. niet smakelijk, niet hartig, flauw, van

spijzen, ook van aardvruchten , ófté? niet geheel gaar

of zacht willen worden door het koken (vrg. een

rnciJI q\). J.

r^?(io)'K»\KN. rijp beginnen te worden, haast rijp zijn,

van de tamarindevrucht . J.

?&jj\ kn. met bloote billen, met ontbloot achterste
fl

(grondwoord tuajii\).

G) O ...
as: (ei hti chijj- k., zie bij

G) j. O G) O
^?ïrsr\ oj cei rui as: \ en (ei

n
aüi cru/ aaj w

o G) O • ,.. O
(El cruj as: (ei ar» chijj\K., zie Dij cui trui cei asn n\

o X
(Ei ruif) \ KW. zva. (E/i iru ?\ en rn aai 2 ;ik \s \ <k.j arn (eji ruj/j\

benaming van het vocaalteeken Soekoe , tot onder-

scheiding van de aj cuiamrti/j\ ook (kjj acrjrn cli aai rui n

genoemd (vrg. (ui(tuirj\ hij ajiruis).

a o
(Ei min \ KW. zva. (EJiru/w

(Efj(njij}\ KN. I. hoog te eeren, heerlijk, hoogheerlijk,

luisterrijk, verheven; het heerlijk hebben, in heer-

lijkheid leven (Sier. moélja, prijs, waarde: vrg.

(Eirn,ru\). II. hersteld, genezen, weer gezond; her-

stellen, genezen, weer gezond worden; herstelling

tot vorigen welstand (van (uitru^). iei (uii iei rui n\

zie bij cEicunw — cei chj etui /j\ poet. verheerlijkt. —
(E1) (rij ij aai ~m ij ihiii \ I. iemand weer herstellen, ge-

nezen. II. verheerlijken, loven; veredelen, in waar-

de verhoogen. — arn (En (tui n cm n\ I. gezondheid, in

gezondheid. II. heerlijkheid, heerlijk leven; luister,

majesteit, glorie. <Kn(Enttwij(irïaji(bii\ de zaligheid

van de dood, de hemelsche zaligheid.

(Ei(rui(bvi\ zie bij rui au w

(Ei(iuai(bviz\ benaming van een soort van toit lijn-

waad, dat van Borneo komt.

nu \ en (Ei (ruj culi (Kn -jn dj aai \ zie bij (ui cru/ ojui w

runniasn\ benaming va7i het paleis van Batara

(El

(En (tui;

JEndra.

O
iei aj nrui itj (vui

z

/raiyi\KN. uit zijn verband raken, bv. van

een pager of dakwerk ; grondw. ai clu rn culi z asnn\ het

uit zijn verband raken. in cuicijVirnas!i
7
^irnaJvizasii/j\

overal uit zijn verband.

iei rui hab n KW. zva. iei artn mui \ (vrg.

(E/i(nji(najvi\KW. zva. cei trui (uuj (uil \

a o
(Eft (tui (ejuj\ KN., gew. iruiauian/j\K.

(tU10J}jl\).

na (eji (oj (ui

orui
^ ) iei arui (Ei

rj
\ waskaars, cm cei cei rui ceji ~jj asii % \ wit-

te waskaars of spermaceti-kaars. asn cen cei rrui (eijj \

naam van een soort van suikerriet, (ui ciTriEirui cejijj\

(ui(ci(Ei(tui(Hijj\ naam van een soort van Mangga,

waarvan het vleeschige eenigzins op was gelijkt.

(ETm.(Eijj\ kn. 1. vochtig, niet goed droog, klam (vrg.

(ur\>Yj(Ei(iJ)jj en asiicayci^uj). 2. de nacht waarmee vol-

gens de Mohammedaansche tijdrekening een dag

van de maand begint, de nacht die tot den volgen-

den dag behoort. cei cgr ceji ^AruiiiJi\ de nacht van

Dinsdag (waarvoor wij Maandagavond of Maandag-

nacht gewoon zijn te zeggen). — cei cuicei ihi n\ of-

fers van spijzen, die tegen zonsondergang op vijf

dagen van de maand Ramëlan uitgedeeld worden

ter eere van de vier eerste Kalifen en van de Wa-

li's
,
(op den 21sten door den Vorst ter eere van

Aboe-bekr, op den 23sten door den Kroonprins ter

eere van Omar , op den 2öslen door de Bangerans

aan het hof ter eere van Othman, op den Olsten

door de Toemenggoengs ter eere van AU, op den

29sten door den Bijksbestierder ter eere van de

Walis: alles ter gedachtenis van Mohammed, die

in zijn afzondering in een spelonk op die avonden

van de voor hem gereedgemaakte spijzen geen ge-

bruik wilde maken, waarop die aan zijn volk uit-

gedeeld wierden. — mi iei (lt>(eijj\ naam van de be-

lasting door de bevolking voor die offers aan hun

hoofden op ie bre?igen. — tui iei (ltj,cei ar) n\ zva. cei

ceji rui ceojj\ kn. loods, om een schip te loodsen; ook

zva. (hDiiciia-njj\ (Ar. A^^, moe' alHm, onderwij-

zer, meester; Pers. loods).

on
(E/j (L7) (eijj \ KW . zva. (uii (ut (ei aan\

rn iei cur!EJ)jj\ kn. naam van een riviervisch, een soort

CV
van (uuiciw

/ o Sa /aoTi\KN. zva. a~i cei 'T) \ van aaicEiw

o ... O o
ce/1 cru etui cj\ zie bij mi iei ruin\

iei rui (Ei ^a ^ \ of cei (Ei-^i^\K., zie bij rui artj w

o • 7 ..

iei rui (Ei ^,1 ^\ K. zie bij ctuntniw

ceiccy(eiJjj\ of(EiiEi~jj\ kn. blaasje, blaar (van oji

(E1~J]\).

(Bitj rtazaj iei J^iz\ zie bij rjniiri iei -jiz w

Q Q„ O /. Q Q- O . y .. O CU 7
(EJI (IU1 (El ^1 (Cl \ OJ (El (EJI ^,1 021 \ Zie bij OJKEI^I^ OOK Op

iets zinspelen, iets zinspelende aanduiden (vrg. iei

a a„ o'
(EITICCIX).

(Eirjctui (Eiasnji\ zie bij rjaui cei as>ijj\

iei rcion /j \ zie bij odi vrtarri ,j^
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(Lii?tnr>)\ ook teniuicmiis KW. zva. aui nrui<cm q nun ktji

en (L-utncciimn {Tam il rudlig ei, verblijf, zitkamer

in een vorstelijk verblijf). (EjiruioncriiKruumKitei-n

icnn\ een zetel (troonzetel) van fonkelend goud. —
iei iu tn crii (Ki^\ zva. mi truicm?(uri kiji\

O / . , .. O /
(ei trui cm \ zie bij (uitruicmw

(Ei vr> cm a^rcm n\ kn. den buik overladen, te veel gege-

ten hebben; overladen, overkropt (vrg . coi tmamji <£»

(£firntruicm\KN. in de schaduw zich neêrvleijen of rus-

ten, van leesten, ook van menschen.

(Ei rui ten mi \ zva. een rui urn kh \ zie bij cei trui \\

(Ei (tui /jtnichs (Bitri(rui\ en cei (ciri ch \ poet. zva. tei tri

CU
ccriun\

cei en trui \ zie (E/itrujjtnxmw

(Bitmi](uh\ zie centruyirituiri^

(ehu(ci\ of cLitrui;c}\KN. naam van een kleine, wit-

te, welriekende bloem, een soort van jasmijn {doch

veel verschillend van onze jasmijn), waarvan veel

ruikers gemaakt en die door de vrouwen in het

haar gedragen worden (Skr- mdlat'i, een soort

van jasmijn).

(Ei vi.rvi z ii tui

t

\ki$. leugenachtige beloften doen; praat-

jes maken; zwetsen, grootspreken (vrg. cenontruz

(napzasnn). J. Vrg. ook ènricruizviasiiz^

(El on trui z ri op z nsnji of il (Ei zorirpz (isrui \ zie bij en tui z

oiipz(urifj\ ook zijn belofte niet houden.

cëntm,cuin\ kn. een spat in den oogappel, en daardoor

blind {vrg. tei a^iajin).

kütnapzojiji^ kn. openbarsten, meteen knap, zoodat

wat er in is, er uitbarst {vrg. iciirntijizti^ii).

el^M
/

«^KN. zva. i&ia£iaJiji\ of een witte vlek op den

oogappel hebben.

(Ei rui\ zie bij tvi >li\ en bij ttiiiuiw — een trui een \ en

mi (ei i Ci \ zie bij (unaruiw

(eitruï\x., (uiib\K., 1. iemand die ergens binnensluipt,

een dief bij nacht, ook dief in het algemeen {van

ajiiciuïs). 2. (Eiauh n., cenems k. , stelen bij nacht,

ergens stelen door binnensluipen {vrg. 11 tem z rj trui z \ ).

a„ cu O cu
(Ei trui tun tui tuin \ (Ei tiui aa arn tKi ajn cuui on/i\ (Ei trui *>"> .ifc

Q CU O Q- CU
oriajiKi\ cei trui kii tinj\\ tei trui (iji kïi ,vi\ (Ei trui tui (El

cmji en een truï cui ng\ spr. (KriKiicEi!ruï\ zich in den

slaap het vel stuk gekrabd hebben; in den slaap

stuk gekrabd, van het vel. — tEitEiiruh centen ah \° OU

stelen in den ruimsten zin van het woord. — tei

trui tui \ (ei (hi tui \ mv., en iemand bestelen, iniieiiü

tui (ni/)\ Kn tui ia cm thci/j\ bestolen worden ; diefstal.

tLi) iui-Kii cei trui tui (ki/)\ wegraken , verloren gaan
,

door diefstal. — (uiientruh cuicenaa\ het stelen. —
cenuici oan\ (ui (hi cei (hi n\ gestolen, door diefstal

verkregen; gestolen goed.

o . O O . O - t.. o . n „
(eircr\ (Ei,Eixn.\ en (ui<Eitür\ zie bij onw — iLi<ui

(Eitur\ zie beneden.'ƒ
O Q. O Q~ O O a~ O O CU
(Eiiui\ <EitiLtiCi\ (ei trui mi tia i tin n en (uitEiict\ K., zie

O

7 .
. O O CU O • 7 . . O Q"

bij (vi kii i-Jij)\ \iertruo7i\KN., zie bij tuiiu/\\

ui \ kn. de stem of het geluid rekken van een ge-

mak, lang adem halen {vrg. cuiinx^); ookverk.van

iisr)>(ei trui<\ — (Ejirui (einui\ iets, zooals een toon , her-

haaldelijk lang uithalen; met een langen haal zuigen.

(eiili\ zie bij (utauiw

O CU O Q^ O Q« O - Q Q, . 7 .. O Q«
iei!li\ (Ei tr li cei trui \ en cei (rui (ei trui \ zie bij cuntruiw

(Ei trui \ tei trui ccirritt<n\ mi tei iu » en tui rei <rCi ca aan \ zie

bij (O>trui \\

'jn/^ zie bij (uncru\ ojj,ii'i\ en cuicruiw

O O . 7 ..

,ei luir) ei zi2j\ zie bij trciii tcizthnjis

Uiun^\KN. verwonderd opzien of van iets staan te

kijken {vrg. een trui on (unn bij cru ccicKriji\ en cenvicruiz

tri ca z mi n).

irizziZiKripKN. plakken, blijven zitten, niet van zijn

O

O
plek gaan. J.

il tei z tl tei z crenn of (én rj trui zvcciz Kiin \ zie b ij il rui z

tijcuiZKii^

G)CY .-...* CY
tei kii \ zie bij «a-wnw
,n
: cy . t..^CY

tei Kii \ zie bij iuikiiw

ce.i tiui itKiiKii /}\ zie bij «Jicrui\ I.

q^ . 7 .. - cu
een trui iKrrs zie bij cuiwuw

(ei(njitriiKiiz\ zie bij tui'YiiKhzw

cei trui Kii zul Kir n\ zie bij coicrti\\.

tri tei rj .tr? z mii \ zie bij tri tun ri cei z tuijj \

tEi.ruiw(ia^h\KN. onbehoorlijk, onbetamelijk, G.

tiï^i\ kn. in menigte of als een zwarte drom in de

verte te zien, in de- verte krioelen, zwart zijn van

een menigte; ook zwart uitzien, van iemand -die

door de zon verbrand is.

cei trui aZi\ zie bij tbitruitKiW

jtrjj(ci\ of fitrjjtcix zie bij coitrïhtrjjw

cei trui tei trui \ zie bij thJitruiw

(Eitur>(Ei(cï\ kn. blinken, zooals van olie, vernis of

verglaassel {vrg. cm^iei trui cuyi) ; ook volgens G. ver-

nis {vrg. tui trui crjin en cumsri\).



824 (El TL1 77 777 \

a
LI 11 17)\

o * S a G) ^
(El TUI <77 OU \ ZVtt. (El 7X7 7_77 77 od \\

<ni&iann(Kn\ en (U)oi(Eiou\ zie bij ti-lhiliw

(El (U)\ 1. KN. , Zie bij L7.7_7W 2. KW. 2W#. .X77 7_?\\

ojEutp kw. ^y«. (u in ui o {van oi o_ni_p heizelfde);

volgens G. duister, donker; verlegen, in de war zijn.

01E101U1\ 77 E? 77 UI hll ^1) 77 7,77 \ 01 (El 01 (LI Zll (hl en (UI

01 El 77 7_7 7_L? (Hl 7\ 020 OllcUr 77 UW

<£? 77 .?_7 ? \ of £7 77 £7 _? 5 \ kn. £#«. M) a777 \ verminderd

,

bedaard, gestild, gezakt, geleseht; bedaren, zakken,

ophouden, geen toevoer meer krijgen, van over-

strooming , vloeijing , dorst, toorn, enz. (vrg.

oimip). J.

(&ï om <tnn\ 1. zie bij (uiajiaojp — 2. zie tun (ui Mi /i\ —
(Ei (Li ita rt mi \ zie bij <l? cui an n\

(Ei 'jut 7,-77 o \ zva. 77 e??77 t_i ? hn i door zielde of zvjak-

heid niet kunnen opstaan of voortkruipen, platlig-

gen. J.

<?? E?77 (utanntp zie bij i) uiitip

vj (Eii 77 (uiirL7/j\ zie bij on uu ïvi p

01 (Ei 01 ui ^n ,p zva. 01 e 101 £icti {zie bij ipLimio). J.

(E) ü) Kii osnp ook en eig. ei ui aj) kii uu i\ Ar. ^ii},.^,

mo e io dphakat, kn. overeenstemming, eenstem-

migbeid; met overeenstemming, eenstemmig, met

aigemeene stemmen; overeenstemmen; ook algemeen

erkend, bv. van een hevel {vrg. ii\<hiii). Epu

ani (mi ^uhii 7J777 77 7V7 om 77 ,1^77 ? \ algemeen door al zijn

collegas erkend. — Ook ui hihiiuiip met elkander

overeenkomen iets te doen. — (Enajiafnasn\ iets al-

gemeen erkennen , met aigemeene overeenstemming

goedkeuren. — £7 7.7 hn tin ?.thii\ iets algemeen doen

of laten erkennen of erkend doen zijn; iemand

algemeen erkend doen zijn, uitroepen, als Vorst.

— t_'7 t_7 7,77 7£?7 77 K7?\ omtrent iets met elkander

overeenkomen.

(Eji(ü(Laj\ of beter Eiuuuiip Ar. overlijden (van tui

(ü)asnn\ Ar. xxjz, waphdt, bet overlijden, iemands

overlijden. Vrg. uiuKnif). Zoo bv. eiehiui^iit)^

<n(Erizon(LM(Kr)ji\~K$. erg beven, beven dat men schudt,

van een hevige koorts, angst, enz. J. (vrg. y hi2

01 hll T 12 7.7? -hi l).

(El (Cl \ ZVa. (El ;£7 ~J>\\ \ il

(E i 7J7 \ zie bij ei Ep\

(Ei (üi xn asn n\ zie ui on ^'? nn asii/j

(E 1 El 777 \ zie (El 3JÏ1 UI CYY) \\

(eii?i\ zie bij uuaw

I

&ï^N spr.

ei7iin\ en eiiiitiui\ zie bij unyunw

E)i-)\ 1. KW. zva. Ti un ? 7j i~> ï \ en (en ir? )Ej \ (Skr.

moe da, onuoozel). 2. JIl. zva. üi ri hi 2 ei i\

ei ici\ gew. .u)ieii:i\ of kii eii:>\ roer van een schip.

i^iieiuu roerganger, die het roer houdt; stuur-

man (Vrg. "3 El hl]). Epp 7) KJ,\ f Q £ƒ IJ
17)

kj\ sturen. — ejiiici hu ^ a ?? 7,77 \ een vaartuig

sturen.

.£ ) 77 in .? \ KW. zva. uii >h w

ei iTi? Lii \ en ei io ?x.noi hii\ zie bij .uiiti?\\

n ,..
(EKUiinp zie bij r_ij i7) hi i\

a • z ••

Eiiqhiq zie bij lij 17/ hip

E) 17) hip Zie bij Uil 171 7/7 7\

ei iTi hi ^ kw. zva. il11 -ki^ii \ (verkeerde spelling voor

tEi(LCi(Hi\ Skr. madana, min. pk.).

e ƒ
7i 10 1 hi v zie bij o un w

Eii7>\ en ti 17) 11 ii hii \ zie bij uizow

ri(sn7}(ij)2\ kn. losser vrorden, vanbindsel, en van

knoppen van bladen of bloemen.

Sa . ,.. /
EJ 17) ni\ ZU' bl) .7.77 17)W

1 x / /
ei 17)^11 hi p zva. ei 17) D)-)i in,

1
(zie bij ui act <mn) , en

/ .

' O (?)
zva. x.ixTinnKi') (zie bij biabii\).

ei il tm 3\ zie bij ü) 17) hi)

p

ei ij mi n of ei 77 io 2 mi /i\ kx. zwellen, uitdijeu, zich

uitzetten, van blad- of bloemknop , en van iets dat

in liet water ligt te weeken of te kooken; gezwol-

len, uitgedijd, bv. van gekookte enoten; ook zoo

geslagen, dat het gezwollen is, van iemands hoofd;

O s
en zva. cei kkiw

O • O
El 77 17) 2 7,-7? 7\ Zie El 17) .Uïl

O
Ej 17) hll 7

O
£7 17) h>) \ en El 17) Uil Ul/)\

l *>\

El 17) hll 17) hll p Of E) 171 hll l 71 hll Q '

Ui -'

i 17) hii n hii\ zie bij hii io ;m,p

UI 17) hll ? \

zeer ontevreden

,

wrevelig, nijdig, zijn knorrigheid niet kunnen ver-

zetten, van iemand dien het van binnen als het

war e roert of kookt (vrg. uipizi 1111 en tui (Czi au ~rn

i7) 77>?) J.; ook zich maar altijd tot één plaats be-

palen, niet verder of niet hooger gaan {vrg. (en cm

Q77 777 777 }).

oi (Ei.iTi Ti hu Ti iTi 2 h-npK'S. maar op dezelfde plaats blij-

vea draaijen en wakkeien, bij het tandakken.

1 1 un uiijp kn. karig, gierig (vrg. un ei on en ui ui

ou),]). oi ij) 2 ei 17) is*) i\ een karig meusch, een gie-

rigaard.

O
7) ui 7 s zie bij ui zei h.i u
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:n:jmj\ kn. zich verspreiden, uit elkander vliegen,

zooals een hoop veeren of vloeken, (S)aat,ax/iaatrviji\

zich naar alle kanten verspreiden.

(Sta.J) Lip zie bij lii n Lip

IC) T .. O
""

o O O O
ei ia k> n p zie bij taxstjp \ outaat (si aat a.Ji (Sta\ spr.

(Staat om \ kn. in de spreektaal, zich met dansmeiden

ophouden, bij de hoeren loopen {eig. (urt(st(UKUui\).

rt lu cnci ia\ een hoerejager. J.

• O v -7..
,eih\ i£?(W)(C7> staat act on (tot \ en sta(S)CCtaoit\ zie bij

(V):lh\\

o . • o . ,.. o .

(StaJt\ zie Eiam\ en on lii:i\\
Cd J

(&»aJ)\KN. staan blijven, geen voortgang hebben, ver-

hinderd worden in ziju voortgang, onbehandeld blij-

ven , van een zaak, onverkocht blijven, van waren

{vrg. wncrrjn tm^).

<staat\ kn. volgens een gelofte naar een heilige plaats

gaan offeren; volgens G. ook voor zijn pleizier er-

geus naar toe gaan, zich vermaken {vrg- azt-n/rut

ah\). — (siaJ)azi(HT/)\ balk aan de lauge zijde van

het hoofdgebindte van een Javaansch dak , anders

ajiapaji\). (staaiazidfi/i of (DEiiaci.Kip 1. kn.

plaats waarheen men gaat om volgens gelofte te

offeren. 2. KI. van m arm (tmit).

est tv» \ zie o ij a,ii iai \

ij E ; ? ^ zj) ? \ KN. ; cii ili ?? eu n tai ? ( of i.n n e? ? •? ijj ?

<cïr/ofl\) naam van een tooverspreuk of formu-

lier. J.

O -
:tiiohhvtKip naam van de twintigste woeTcoe.

(stm:\ I. kn., si ?! a/n 2 (M/js Kit.
} naam van een vrucht,

die er als een appel uitziet, een harden schil en

een zoetachtigen smaak heeft, en waarvan ver-

schillende soorten zijn, zoools (S)H£Zartaa)\ (sia^cm

O
i J--C t ?7 ï) ctrn zemn en te ï <i& oxi e j osii/i\

<nisi<t£Z\ kn. tafel {Port. meza. Vrg. mi ri ei u; \ en

(177*7 icii \ )

.

&ïo£C;>\kw. eten. Gr.

(Ei ik ^ > ^e?ö. 77 eizis?\ kn. kous {Pers. moezah
,

laars, kous: vrg. <trn tn ajrt ? (utji) , en handschoen {vrg.

(Tl .7777 l 'T) 0*1 2 (7S7Ï 077 OOI) ).

77 E } ir LST ^ \ Z2(? (El IS $ \\

(ei is 11 Lm \ of (Sta^ajn^s kn. ,yp\ poo;' nog niet ze-

ker <?ƒ nog in het geheel niet zeker {waarschijnlijk

van het Mal. djaoeh, ver).

O • O
tl IS Lil J\ 2^<? (Ei ls v) ojii ?\\

(st(i^(tnn\KN. benaming 'van een ongesteldheid , waar-

lij men gedurig aandrang tot stoelgang heeft, doch

telkens maar weinig en met moeite ontlast, zoools

hij dysenterie of door aambeijen.

ii st rV7 on j\ zie ist n lh is (tn /i\

L/L;hi\ kn. 1. matig, middelmatig, niet meer dan

gewoon {Skr. ma dg ama, middelste: vrg. ojtaat\).

2. ,e?ls-.mn en (S)<tBzao(tQ\ iemand minachten, met

minachting behandelen, geen respect voor iemand

W-T ««^cj
II. kw. zva. (stasn\ lvi,i\ en (uniHyawn {vrg. ts:\

3.). — (V) asti as:\ madjaboom. (Sia^ajtajïiasnji\ N.

,

o
!EiipLiu^i^i(Ln,ui,,p k., .naam van een vroegeren

rijkszetel op Java, in Kawi ook eiis: ifn mi \ stae;
osl

mjian en tstmrahtuji genoemd. ,eivliu(ki^.klq,\k^.

naam van een distrikt en hoofdplaats in de resi- \

dentie Madioen. ist ae? on /«ai\ benaming van een
!

meisje van negen tot dertien jaor.

(eixk\ (str^(t^zm\ en (Ei rj as. ? (tni ^11 ri <im \ zie bij (lh \

isi,te:\ en E.i-ypxs hii ~.nr>i.ii\ zie bij aStoKW Ook cei

hebben of toonen {Skr. aio a dg d na, minachting).

O a o
(E i l< Kj > zie ajii ti=r (ta \

e? l-v 1,1 ki ?\ Ar. ,*x^\sc, madjnoên, van zijn ver-

stand beroofd, krankzinnig, uitzinnig {vrg. majttax)

ki) en ri i_v z is) ? (Lil 1,11 ntnji\). rniotz&^Aq trut (Staszitq

i,i.p iemand die zich door vasten en mijmeren in

een toestand tracht te brengen om ingevingen te

krijgen en verborgene dingen te weten te komen. J.

(St(i£\\ ,EiL^ni\ en ei is m,ri uu \ zie bij l-cw

O/ 7 CS
(sias:\ zie bij (utazcw

s

(E?7ic\.KN. onvruchtbaar, van een beest dat geen jong-

en krijgt of een vogel, die geen eijeren legt {vrg.

criKCipnip).

&?W\ kn. goed wakker kunnen blijven, goed kunnen

waken; ook het regtopstaan lang kunnen uithouden

{vrg. k«^\).

aCY

as \ -zva. :E1 K? 7V7 oen
<&<™Jl"

J 'J.

;Wnkn. trillen en beven, zva. (trriismstiw

o a/ t .. o o/ .

;eiis(\ zie bij (Lii is

w

(E]is\ en (Epi£j^n(ri(Kw\ zie bij (uitosy,

(77 (Et 2(ls\ zie bij (Lil is \\

,eiïs^i?\ 1. zie bij (tix.ii >isp\ — 2. kn. dwinj

noodzaken. G.

(Eizs(Kii/)\Kyr. raadplegen. G.

O O o .... O
cEiisoain en ,Ei(LShii\ zie bij «Jiishiip

on o o o . ,.. oo
L

cei as (Kiif) en (Eiishni\ zie bij (uiLS(Kiin\



n -

(E .' i-V \

O O O 7 .. (-1

(Sl'iK(ttn\KI., ~?<? oy uio^yW

(£)K iw73 ,?n,7\ KN. naam van een hoorn, zoaarvan de

vrucht {een soort van galnoot met doornachtige

schil) gebruikt wordt tot medicijn en om de tanden

zwart te maïcen (vrg. (iKajri\).

csiaKapji\ kn. natuurlijk, evenredig, in evenredigheid

met iets anders, er hij voegend, eigenaardig (waar-

schijnlijk het Ar. »As\^, madjdz, doorgang, pas-

sage; passend, betamend, voegzaani, gevoeglijk.

Vrg. ajiasnasnji en trut <uui (unit), ajiï <ei ok axiji\ natuur-

lijker wijze, (sinKenaps het zou natuurlijk zijn, dat

enz. aJKsiae:<nap\ of xikki ei uk ui aa\ op een gepas-

te wijze, behoorlijk. <r> urn ^ rj a_m rj xii ? no (Ei ok <iofl\

onnatuurlijk veel, meer dan men met waarschijti-

lijkheid zou kunnen verwachten.

(Ei uk na i en (EinKdarntaix zie hij hji^ikoxijis

o /
rn ei z OK (icijl \KN. zva. nri En l (Ui \\

(EioKa.a^\ Ar. 'iS^^sc> moedj ddclah , ernstige aan-

wending van moeite, strijd met iemand of iets. —
isj\ok do

^

(un \ iets bestrijden, een lust, aandoening,

enz., overwinnen of weerstaan (vrg. ajntsiaxirii\).

(Eï^w^jaO. aanporren, aanporder, hu. bij een twist,

door de eene partij tegen de andere gelijk te geven

en zoo meer optezetten {Ar. wj^svo, ma dj o e si,

een Magiër, sterrewichelaar, toovenaar).

(Ei;i^(Kyi\ I. kn. uitnemend scherp en van goed sterk

staal, van gereedschap dat bij het gebruik geen

schaarden krijgt. 2. Ar. oneigentlijk, niet werkelijk,

niet wezentlijk {Ar. 'X^^, madjdz, overdragte-

lijk, oneigenlijke wijze van spreken. Vrg. csi(Hna<n\).

(siokotviji en ,£.' ukuxki a\ zie bij uixKauin\

O o O o •
1

(Ei ok (ik \ kn. ongeveer zva. ui ui ik \ eenige waarde

,

van eenige waarde; ook zva. cm r> ik aa\ of ei ui

asii\ {(ia :eiik(ik\ pass.), om kij ëiik3k\ iets dat

eenige waarde heeft, w ui z <n xri z ^n ei ux uk \ iemand

die voor het uiterlijk geen aanzien heeft; dien men

voor het uiterlijk voor niet veel zou houden.

(El UKf)\KW. Zie (E11K\ Of EllKW

(Ei(iK(ik\ kn. liggende of zittende de beenen lang of

regt uitstrekken {vrg. Eiak\ van cunak\)

O o O O

O .... O
<&? (ik cm uin \ zie bij (uniKcm ,?

\

(&iakam\KN. het voorhoofd schilderen. Gr.
071

(EiiHKam\ en (Sit
ca

(SMK\ K., Cïi? 6^7 UllUlXI^ 1-, <L77«fT\ £# (UI (UU)\\

ff) O • 7 •• (?) O • 7 ..
(eiukui\ zie bij ojiom\\ — !ei ik (ui kh ap n\ zie bij

(L7iciK\ en bij ojkvliw

O'. O . . ,.. O . z- o ;
,liik\ en (ui,ei (ik \ zie bij uiik\ en bij (uiikw

O .. . 7 .. o .

se/iok\ zie bij uiuxw

<stak\ kn. als pandeling dienen voor een schuld {van

ujuk\ zva. om>). — <e ? ik ui ri hn \ iemand als

pandeling laten dienen; voor een schuld als pande-

ling dienen. — xieiuk\ het dienen als pandeling.

— Eipkm cm /j\ tot pandeling, als pandeling. — xi

iej ik ui apj \ p andeliug ,
p andelingschap

.

«?? **** «*n*
(Ei ik mi \ en (ei ik c? nr> mi \ zie bij uiokw

S
(Ei(ihi\ KW. zva. (K;i,Ei\ (ui in mi onji en (ei ti run kii w

7 O Qv o o
TW^öir O0# zva. iuna\ (cy<Hi\ oji(iji\ en ma tui %\

{Skr. mdj a, bedrog, begoocheling der zinnen, il-

lusie; ook het schijnbaar, onwezentlijk bestaan van

al het zinnelijke, gepersonificeerd als een godin,

de gemalin van Brahina en de onmiddellijke oor-

zaak der schepping). — (Bi oaikeji mui\ glanzig, door

zijn glans er bekoorlijk uitziende, bv. ajiasni&Huui

,e?lu\ van een diamant, tun ri uk z (ei ,iu <ei axi \ be-

koorlijk groen, (kii ri asm cm axi (eiciui\ er bekoorlijk

uitzien. — Kn gei axi nn<n* KW. zich onzigtbaar maken.

xn ik (hti .e i un m p een toovergebed waardoor men

zich onzigtbaar maakt.

Eirizuz^ 1. zie xiii-juuzw — 2. kn. een oogziekte

bij vrouwen, zooals door gebrek aan kraamzuive-

ring. — ei ri w > fj.m/) . aan die ziekte lijden.

(BI-om ^\ zie bij ojiom^w

(Eixzrta/j\ zie bij amaA^apji\

ïmuxKU. verligt, minder zwaar vallend, draaglijker,

van alles wat zwaar, drukkend of moeijelijk is,

ook van leed en van een ziekte; verligting {vrg.

S.uuaicnif^). — (sioMnruntuns iets verügten, ligter,

gemakkelijker of draaglijker maken.

(si r) uu i \ Eöll. kn. m aj o o r.

o . 7 .. o
ciK(imor>(ini\ zie bij ui uk zni fi \

k\ k. , zie hij uiiiuixip I., xhok\

£(uui\ ongehr.; SomS(uui\ kn. heel dun, dun als

o S o
een vliesje; onsterk door zijn dunte. — (siaMnri\

en Suu->iihiiiipj\K., zie bij ijuhzei s\

(Eiaxir~?i\ zie (EKKh'ipnw

(sioMapjj^ kn. voorover hangend of gebogen, bv.

voorover te paard zitten; voorovergaan, van een

oud man; ook volgens J. met een buik staan,

uitgezakt.

(Eiiumip zie hij ojiaxiapy en hij ajixwapy^



G)
(EJI LU \ S27

<éahvi<Hrin\ kn. 1. zie bij (ui iiui <xrin\ — 3. zwaar en

digt, van het rietgewas. J.

;iiu xaiji\ 1. k\v. zva. <hti te/i (kjiji\ — 2. kn. krielen,

krioelen, zich in menigte ergens bewegen; geheel

één kleur vertoonen, door kleine voorwerpen , die

//et in menigte bedekken (vrg. <?? iei «uiiium^).

<n(Siriiuvi(Knji\ KN.; on (ei on xu on xaion xxi (koi n\ KN. zwoe-

gen onder het dragen van een last {vrg. x^ixumi^

XLicmn).

O
ontEizori xhji (mnji\KN. krielen , krioelen (vrg. (eji xü !HPjl)- ^

•

a o
(EllUXO/j\ ZVa. (ElXUL)i/j\

(Ei xxi asnn\ zie bij x.ri xu asi)j)\

(Eon xsnt) \ zie ieji xii asnn\

&7 <lu asnqs at. t,^JL^
o o

Ar. l«»^ju>, maijit, kn. een doode, een

lijk (zva. (u£(M(SJij>). fcixu asnxLi lii\ en <n<mz<naspz

o
(EixuobHjj\ spr.

(eixux^i/j of xm i&i xu asrtji en tEiqxni/ix KW. en KN.

zva. xm (Hix2>\ of ar>xzimi\ [ver/c. van (ri/i (eji om amji\

of, even als (ixnxiuasnri , van de gro?idvorm xnxu

asii/}\ vrg. (unxnaayi).

(É?i amasnji\ kn. met den top zwiepen, zooals een ko-

kosboom, ceji oA&asii (uujasnji\ aanhoudend heen en

weer zwiepen,

o o o . z .. o
(EJI XU «577 \ en (El XI) «57? <7Y7 \ Zie OIJ (UI LL1 XS11 \\

(Ei xxn o^in of (Ei oi xu 2 (ki o\ kn. scherp of schrijnend

zweet, fci ojvjiki ^aihi o of (E) ri xu

i

qji ^a xn /i\ zulk

zweet hebben ; schreinen van het zweet, van het vel. J.

(El 01 (LU 2 (K) fj\ Zie (El OJVj(KJIJI\

O Q O Q
iei on xu z (ki x\ (E i oi xu za^i ^&\ en xki on xu

2

(ki ^j}.n xni

\

KL, zie bij (viasnw

(Ei xu (K) tisii \ kw. zva. xmxpni(K}Xu\ (Skr. Mdjdsoe-

ta, Maja's zoon, een naam van Boedda , den stich-

ter van de Boeddasecte , van (eixu\ en ojj,asii'\).

,E) ii) iT)i»\KN. dik , vet. G. (ei xum xu cmjj\ opgepropt

vol, van den buik.

orix\iz xu cm xu cmn \ zie bij onxnz xu cmn \

(Ei xu (cn/j zie bij xm xu xni.p

(Èj!)\ 1. kw., zie ipw — 2. <Ej;i\ ook f&ja/wxN., inde

spreektaal van verschillende gewesten, verkorting

van (Eixhi\ anders ra? w

(Eixii\ 1. kn. bloesem van de betel- en dadelpalm

(vrg. (Èimi\). — 2. KW. zva. xjixnrn\ (volgens an-

rfei en zva. -n in kiix\i)/i\ — 3. zie bij xj)xü\\ — 4. zie

bij x.ixu\\ •— thi) e) xu \ KW . zva. ooi xjixzm\ (volgens

anderen zva. ani rruj xji .? xm ann) , spr. zie bij toicm

c o . ,.. . O
x^rianow — ie/1 Xihi xn \ zie on ojix/üiw — x:iiimi tli

-' J Cü U
xii\ iemand met een ruk, zooals met een hengel,

van de aarde in den hemel ophalen, van de god-

heid. — (Ei xü xTi ?ï uti\ zie bij xjixiiw — xaitEixu

O O i o
(e? xn/j\ kw. zva. xn xn xji ? «777 \ xni xMa^ion xu z 077 \ en

(1:77077% (volgens G-. achtervolgd, op de hielen ge-

volgd worden). x:ii rm wit (ei xü X7i n-n n\ spr. kn. een

uitroep : wat een groot geluk ! wat een gelukkig ge-

val ! en zoo ook wel enkel ,un <&? xivi xti (htji\

G) - 7.. (?)
ixu\ zie bij x/nxuw

'ij xji xxi \

w \ aai (en ojöjiui om x/n ann\ spr., zie bij xji

mix/ii xr)/j\

3.

(F) G) o • ... G)
iei lli\ en (eixul,}\ zie bij x,iixn\\

on (ei z xu \ zie bij 77 xji z xü \\ — 07 (Ei z xu on iei z xü \ tel-

kens verhuizen, met zijn boeltje telkens naar een

andere plaats gaan. J. Zoo ook 01 ei 2 xür) (ei 201 x-ü 2 \\

eiiü mi m\ een bijnaam van Hanoman.

ei xü 01 cm 2 \ kw. leguaan. G. (vrg. aji'~n\ en x^ixonxji

7,7)7).

(E)ji cm (lt^\KN. zva. x7)cmxjif)\

iei (Eji \ zie bij xji xji \\

,ï7,£/\kw. voornaamwoord van de eerste pers. als ob-

ject, e7i als bezitt. voornaamwoord (vrg. xm,Ei\).

:e),e)\ KN. naam van de Moluksche krab, een soort

van krab met een cirkelvormige schaal en stijve,

puntige , driekantige staart , waarvan liet mannetje

en wijfje doorgaans op elkander geklemd zitten

(alleen het wijfje e?i de eitjes worden als lekkernij

gegeten); en mimischaal, als medicinale droog erij

(vrg. (Sj^\).

f
a

(El El \ KW. ZVa. X.11 (K) ^ w

o-j ei 01 (Ei \ zie bij on xjiw

01 ei 2 01 (ei z xm on fj\ zva. on ei 2 01 iei 2 ^ xw xnj)\ zie bij

ontBiz^w

(El (El KI \ Zie bij XDIKJW

•ei e) KN. schemeren, van de oogen, zoodat men niet

duidelijk zien kan (verk. van (ki,ei<ei\ zie bij oji

&).

(ei ei kn. roode uitslag op de huid.

X o
I
>ei 2on(Ei2\ on (El 2 on ceji ^^7^ orj (EJI Z on (EJI 2 <"H xnj)

<77 XJI Z \\

O o
(E), (El KW. ZVa. (KJ) (hl) (ts77 fol) \\

/ SS
(El (El \ KN. ZVa. (KT), (El K1J £/ ^

El 2 on (Ei 2 \ on (El 2 on cei ^^7^ on iei 2 on (e

i

2
<T7 on n \ zie 071 (Ier



828 ei ei iibi)/j\

aai
ai

(&)ireaq\ zie bij tjm^w

ga (eji 'T) ?\ kn. iemand teregtwijzen , zooals bij een

twist {misschien van rumi^w Vrg. <ei niLi?\).

ei eji tisn \ zie bij (ai ruil \\

X a . ,.. /
eji (E/j (15?) \ K

.
, zie bij (ui (i5)i \\

EJI El ri OS)-) 2 (Uil) \ K. , Zie bij (O) (75)7 \\

(Bi-ioEns KN. somber; somberheid; van een plaats; ook

fig. in diepe zwijgende treurigheid (vrg. rum iht/j <mji

en <K/j (ui (EJin).

<n eji rn i ièi kn. 1. galig, van weefsel , dat hier en daar

doorzigtig is. 2. naam van een fabelachtig beest,

naar men zegt , een langharig soort van hertebeest;

ook van een spook, dat de gedaante van eenorang-

oetan zou hebben. ori(EJinnuêï(E(iaJin\ een beest van

goud, dat de gedaante van een buffel zonder horens

heeft en tot de rijIcssierraden van den Soesoehoe-

nan behoort. — vcm<n<&i<n\<è\\ zva. nr> (&i rn uèi\ 1.

oeji ieji a<nji\ kn. 1. op de bof praten; en zoo ook ei ei

(E?<7r)7,7\ — 2. td. zva. xm tui of %m oji,hiiji\

(Ei (Ei (hyiji \ zie bij (un ei ihyiji \

(EiEinnin\ kn. zva. (un asiinruiji\ digt, van het haar;

volgens J. gegolfd, met golfjes, en plat tegen liet

hoofd, a la Chinoise.

oo n
(E 7 iE/7 (HllJ) \ ZVa. (El (E/l (HK1

f)

\

ei eimi/]\kn. slecht kunnen zien, zooals in het don-

ker of door zwakheid van het gezigt ; ook onbe-

scheiden; en naam van een viervoetig dier, een

soort van otter, die op een garangan en walingsang

gelijkt, in het water duikt en zwemt, visch eet,

en in kleine troepen leeft. amiui.crnreiiHnji of aJn

(Ei (vsi nrti ei ani n \ spr.

rn ei 77 ei (Hiin \ zie bij rn oji nmn \

o? (£?? (77 (Ei i (mij (KN. naam van een soort van bijtebouw

of bullebak, daar men de kinders bang mee maakt,

rui /77 ei 2 ti ei? ;kh/i \ een opgehoopte of overloopeude

maat met een kleinen kop er op (vrg. <&i<cm\). J.

(ri ei rn ei iini \ zie hij iri (ui mi w

o o on
(Ei (E/7 (ia/} \ zva. ei ei (isr)fl\

(Ei esi (laji

\

kn. tot pap, week als pap of brij.

(Ei En na \ en veii gèji on axitiriy zie bij (uinaw

eo (ei (ia (hij \ kw. een ziekte veroorzaken. G.

n o o o o . ,.. o o
(Ei ei <n na ? (ki (i en e i ei ri (iaz(Ki _^\ k. , zie bij cui xa w

o z ..

(El rn El (15)1
[}

en El 'T) (El (15)1 \ Zie bij rn (LI (15)1 /j\

(Ei (si asnn\ kn. uiterst, zoodat het uit is, zoodat het

niet verder of sterker kan (van (üKunn). nnormaji

OCi
ei ei ii5)i/j\ tot het uiterste, zoodat men niet meer,

verder of sterker kan. eji eji asn ~m Si cu) asna* volko-

men aaneensluiten, ei ei api (hi \ volkomen rond.

(kji wnEi dn ei u5)y\ een onoplosbaar raadsel.

(Ei (Ei 15)1 /j\ zie bij (urj eji as)ij)\

rn Efi (Ei 05)1 (i en on eji ei
\

05)1 \ k. , zie onder rti \jn o ei \\

71 El 71 El (I5)lj]\ Zie bij Tl (UI (15)1 f)\
rn (UI rn El (15)1 \ KN.

aandrang hebben om een ei te leggen, bv. van

een kip.

Q
rri tuil ei? a5nn\ rn ei

i

r) (El l 05n \ en on ei z rn ei l opi (Hlji\

Zie bij rn El 2 (15)1 /)\

O Q • 7 • O
(El El 05) )\ Zie bij Uil El (I5)l/J\

Q a O . , Q
E)E),i:i\ zie onder (vuisn/i\

(Ei(&i(Miji\ kn. zacht, malsch, bv. van leer, van brood

en van groenten; buigzaam, lenig, zich gemakke-

lijk laten buigen, bv. van bamboe-apoes, daar men

touw van draaijen kan (vrg. aryÈKMjj).

(en (eji ajin\ kn. geweer- en kanonkogel, ook kogel voor

een blaaspijp (vrg. (lim\). ei ei ,k

i

ah \ een groote

geweerkogel, grooter dan (Lhoeiw — miEa'c&ituij

ofcun(si(EJi(uin\ als een kogel. — ieji (Et cut jjl\ op

iets, zooals een geweer , een kogel, of iets tot ko-

gel, zetten. — ei eiw ^i 10 n\ bloeden, van de neus

bij verwonding of bij ee7i neusbloeding {waarschijn-

lijk van den grondvorm ajno-Jins waarvan ook (b/i

o o n o
<7.)/?\ (bil Oó)i (7^7,7 N Zva. rn 05» rn ,15)1 (Kin\ Vrg. cm 051)^

(1.11 (HIJ)).

rn El 71 EJI (K1J}\ Zie bij rn (UI ()-.l
i

r)\

O O
77 Oir) El 2 (1.1 /j\ poet., lHlirn(E12riE12(K1-jliKlf)\ KN. 111

ongerustheid verkceren.

(EJicEJioJinruia5Yiji\ Ar. Wj\.a*sc > mo emdlhalat , onder-

linge gelijkheid, gelijkheid van het een met het

andere.

77 t > 2 ri (Ei 2 (>ï,ijj\ kn. zacht, week , bv. van het vleesch

in tegenstelling met de peezen enz.; ook de steng-

els van djagoeng, tjantel enz., ook oaia5)irnxrn2(inji

genoemd. J.

(E 7 rn El ~7 ?\ Zie (EJI rn (LI % \\

El E1—1CH1JI\ Zie bij (L7)(E1^1\\

(EJI El Zl (Hl f)\ Zie bij (L71 (El —,1 (Hl/1 '

G)
(ei (E7~i(7fj\KN. heerschen, beheerschen (vrg. <ei:hti

G)
ei rn (Kii 2 iq\) . 2. volkomen meester zijn, volkomen

bedreven, in een wetenschap) (misschien van tun eji

rmn\ Vrg. (Lyvnj^f)).

a/ o/ • t
o/

(siei~i\ en (ei :ei -uinaiHiji \ zie bij (lwei^iw



o /
(Li .Cl~n

O
(LI &1>

ca
829

) / Cl T
i;li - > ~ r KN. zva. (Li rj in i ten i \ J

.

O j.. CV
n D &)~J>\ zie bij .< ojnien—i w

een li \-Jt

\

KN. onmiddellijk revange gaan vragen, van

iemand die beleedigd is (waarschijnlijk voor o?.??

hZi\ van (e/iihuji en [Li .).

(&i(Ei^t\ kn. daarheen snellen, wegsnellen, met een

vaart wegvliegen (ook van iemand te paard), weg-

snorren, voorbijsnellen {van \jfji\ waarschijnlijk

voor ten <n«bf).
o o . ,.. O

ie i ei ~ji asrin en (Ei <e i ~J> <7st> vj ikyi \ zie bij ojii (Ei ^i osrin \

c&i i&i ~ji.(Mji\ zie bij <un (&i ~aqjijj\

o O y ° O
i&i i&r^ji ojiji\ zee bij run <en ~ji a<Aji\

O o O o T O o
tEji een -j}(£Ji(Efl ^y? (kjiji\ zie bij <un (&i ~ji <uin\

ii (E i 1 ii (E 1 7 1 1 \ zie b ij frjiEiz^ (Ei ri 2 M11JI
\

(EAiEJi~Jimji/j\ kn. sclioon of snel opgroeijen, goed sla-

gen, voorspoedig, van gewas of veldvruchten. ri

(Ei-i iDEi-^i lup zwirrelen, opbobbelen, van ko-

kend water; onstuimig staan, koken, met kracht

en geweld komen opzetten, van de zee, enz.

(E i ei 7 1 KiT/j \ Kn . in (tl asn % (ofw ap <kii i) <e i ib i T i >
.
n/j

\

zuiver of helder wit, zonder gele, groene of blauwe

tint.

(Li li rj hit p zie bij (un ei rj }.n,i\

vi (Et i >? li ^i? itm i of ii Lit ii li ^i ni in ? 11 E/i~/i2itm i\

ooi' ii (Ei tii ei T u\ kn. goed in het vleeseh, welge-

rond, van iemands lichaam.

a i E/i-JnKN. op zijn hoogst, op zijn best, in zijn volle

kracht; op het drukst van een u;erk(vrg. 0,1 ei ti ,).

Men zegt ook iiiLÏoiirjui\ zva. ei liZi vi iiiyi vi\

zoodat Li het grondwoord is. il» oaji % <n om ei ei-^i\

hij is in de kracht (of volle bloei) van zijn leven.

o O G) o- • • - • i t i .

(njicm li ei o ui tui lu «m juist in de kracht van zijn

leven. <m<w <u? nrt xn ieh <zn ~ji \ de zon in haar volle

kracht, (utaatnttni&ic&i-jis hij is vol moed. — oji isi

ëjJ\KW. de juiste tijd.

(EKEi^i\ zie bij tun(En~j)\\

<e?,£?Jj\kw. middelmatig. Gr.

(EiEi^i\ 1. kw. zva. me)J\ en mdiiiw — 2. kn.

de winner zijn bij een weddenschap, ai ei ^i(Himi\

spr. voor tegeuspreken , zich verzetten tegen de uit-

spraak van de overheid, de wetten van den Vorst over-

treden (vrg. hi.Ei.J:i>uixmiKj)^i\). (Ej(Ei-^i(h.ii^\ spr.

rei (ei ~^i\ 1 zie bij o rCi w — 2. kw. vermetel. G. ei ,e? J;

o o
'Ei ei _ƒ \ ui enz (Ei ,ei~ji\ en aci w;m (ei ~ji (ei (ei^\ spr.

(El El\ zie lij (LVIE1W

,èi li\ of >r
t
ei <ei\ kw. 1. zie bij <n<un<Ei\\ — 2. kn.

ca J
t ca J

f ca

uit een verblijfplaats stil naar buitengaan; «^(bui-

ten) zijn land zich stil wegbegeven, zva. xkthcnw

o a o . , .. o
(eji ceai?\ en <Ejipi?ajn\ zie bvi lii e>c\\

a / .
7 .. o /

(E1(EI\ Zie bl) (Lil IE1W
ca J ca
O 7 • O

i 'i i i >v,p zie bij (hii li ckiijj\

*I%W zie MJ ^cW^Jl"
(EJHE/iaai/i\K.. zie Si? clu ,ei\\

ca <—'' J ui
... O

;iLi.ciifi\ zie bij tun esi «siin\

/£)ie)(Wm\kn. zacht of week worden, van dingen die

door een schil of vlies overtrok/een zijn en vocht

in zich bevatten. (liet grondwoord is im (&i asnji\

zacht of week, van zulke dingen).

^I^ÓV zie ^ (Uï
ic%

ir^V
^«Lyiw^w zie bij ^^/^]^/r

d j.. a
(Ei ei mins zie bij ajii ,ei min \

G) G) o .

(En :ei\ en (Ei (ei iiM., zie bii x.n ruw
ca ca

eè'KW. ontluiken (van de grondvorm run (êt\ waar-
co J ca

van ook un di\).
ca '

1 1 ;j \ zie Èi ,èi w

eh(ei\ i. kw. zva. (idi(Ki\ ajnhJiauvt\ en mo^ —
2. kn. benaming van den waringin-ioorlel , die van

onderen opschiet , of volgens anderen boomworlels

die in den grond verward dooreen gegroeid, zijn.

(Men gelooft, dat de rtojnKnammaxKèi dengeen,

die er op weg overheenstapt , (oikci maakt , zoodat

hij de weg niet meer iceet. Ook wordt er de bo-

vennatuurlijke kracht aan toegeschreven om een

vrouw, die hem als (taianmasmn draagt, voor alle

gevaren te behoeden. Me?i begraaft hem ook wel

tot beveiligingsmiddel vóór een huisdeur), (inimi
C.-J

o *

asn (ei - mj na ?7 ia (vi \ spr.

11 (El 2 KI (Èl 2 \ 71 (El 2 11 Él 2 Lil (Kin en (Ui 77 (El 2 VI (El 2 \ zie bij

VI ,E7 2 W

o
(Eimi\ gew. £(tuEicm\KN. niet naar wensch geslaagd;

niet geheel gaar geworden door koken; zich in zijn

verwachting bedrogen vinden. Zoo ook ei mi 11 a^i

' .ton (van (no-J)(ui\), bv. 11^,712 ri.iLi^ri vn ;eivj hshiki

(ei mi 77 .70 70 \ hij heeft hem niet geheel terdood

gebracht.

o q„ o/ o o o
(Ei mi \ kw. zva. azm himnw \Ojii (li ili (E) uii t i_>n /ei mi

ca (1

a-n mi \ spr.

(Ei 011 \ N., (Fjicm\ K., een redewoord tot uitdrukking

van een bede, biddend verzoek of biddende wensch:

ik bid u, wees zoo goed! (zie de gramm.). Zoo ook
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mei nadruk innc&iam\ ajn mki <E!icm\ en meer dring-

j' a ö
end <ei om £} m n of tm ej 077 ei 777 \ en (Ei om ei on\

of lurïwh (Ei om (Ei om \N

<&icm\K., zie (Eflcmw

ni ©ïotïnKN. wolk, de wolken (Skr. mega). oi.eiooo.ëi

a»n regenwolk; ook benaming van een melodie op

de gamelan, en van Chineesch aardevjerk met

blauwen rand, en van een hoogen berg in het wes-

ten van Java. nojn i/i? 77 (Eiooiasimo\ naam van een

beambte of bediende in de Kraton.

oi^iiiii\ 1. KX. te vergeefs, zonder effect, op niets

uitloopend (Skr. moga en amogd). 2. KW. naam

van een onbekend wapentuig. 3. naam van een

soort van ceintuur of gordel. 4. zva. aoioiuiw en

O
5. zva. Kii n vmw wiumii ui ; 77 j_?7 i_7» ,t_/ ij i^i i

onxriiixmasnon&itcm\ van zijn willen steenen Lak-

ken is niets gekomen, on e??m ui jn Ci\ aan het

gezigt onttrokken, niet te zien (bv. door dikken ne-

vel). — ï-ï? il (Eiz m\ zva. ri(Ei2am\\ ook onschend-

baar, bv. van den Koning of Gouverneur-generaal

(Skr. amoga, onfeilbaar, niet missend, pk.).

(e i m % (lii \ en (ei om ^ a.w oo hii \ zie o ij .vi on ^ \\

iBimo:hn\ en isiarnMiitn\ zie bij ooi iji\\

(eiooii,\\ of ei in hi m of ei m hi ijj\ zie ij viarrpi

(Ei ooi \ zie bij in ooow

o o , n
(Eiooi'n\ en oï],i7m\ 1. kw. 1.11 ehïh eii en .111

1
CY CV

' C° U' ^ é

ooiajiiooiw — 3. kx. bet opperbeleid voeren. —
(wewnNKN. leider, bestierder, die de leiding van

iets heeft, het opperbeleid voert. — ei rmn^naa\

en 1E1 ei 001 nni ho\ van iets de leiding en het be-

vj ei 1 77777? ju,i); fig. zva. d^i-^oamp ontevreden,

ergens verdriet van hebben, van het hart.

?? ei ij 111? ru o, en. links en regts draaijen van de bil-

len onder het gaan. on ei 777 77 rxn 77 177 1 <njin\ heen en

weer draaijen, links en regts overgaan, bv. van

dikte, het dragen van een zware last, kreupel-

heid, enz.

on zlii ojoon iio/j\ kx. maar halfgaar, van aardvruch-

ten, zooals aardappelen; niet tot rijpheid gekomen,

van een voornemen of beraad (vrg. (ea cmnaij).

tn eu ?7 111 \ zie bij 01 eii? 00 yr\

w

ei riiÈo\ kx. stijf volhouden, bij zijn stuk blijven,

zich niet laten overtuigen of raden, een stijfkop

zijn, stijfzinnig {vrg. lunoonaios).

O D O
(Ei om <o,i\ KN. j (èi 077 £7 077 <uin\ naar den adem snikken

of snakken, kort en snel met moeite ademhalen,

zooals van iemand die uit zijn adem geloopen

heeft, in zenuwachtige toestanden, als een ster-

vende of als een visch op het drooge (vrg. cli 01 001 o

LI 11 111 <>\).

(eioooooi/jr^. niet van zijn plaats voort kunnen; vol-

gens G. ontsteld, verwonderd {vrg. (ói 000 000 11 en <ei

077017/1). (Ei 001 tn ui m p van groote ontsteltenis be-

. wegiugloos blijven.

7
: ) in inp KX.; ei m in 111 mi\ ook (ei 001 hoi on u n

fj

en ei 7/7 177 77) 777,1 \ aanhoudend op dezelfde plaats

stier hebben

oei oi ,0002 ootjjs kn. zich half openen, van een bloem

(vrg. (ei on\).

C
~)

• O
(El 011 h01fl\ zie El 777 777 7\

fc7 077:^577^\KX. naam van een zangicijze.
v

(Ei 111.111 ki j\ kx. naam van een distrikt op Java. —
cm (Ei mi U5ii (ni,i\ het ]Maoëtansche.

«si, <!_/( °

noEirj on? k?i\ kx. scheef, in een schuinsche rigting,

en zva. 00 ei 11 ui? kij\ (van tnmn on cmt qjiji\ zva.

?7 7_7? 77 nGizojin\ Vrg. 77 eiri 777 i^i 1 bij 01 xjion 077 x? 1);

ook opschuiven, door opschuiven plaats maken,

ZVa. (El KI w J

.

(El 077 77 X7 (K.1 \ zie bij (El 777 \\

(Ei mi oi ui \ en (ei ooi ri ui un ^nr> om \ zie bij 077 77 o w

(E.1 001 .i-lijj\ kn. maar half gaar, pas half rijp (vrg.

zich blijven bewegen en niet voort kunnen komen;

ook met zijn bod maar altijd op dezelfde hoogte

blijven (vrg. (&t am amn).

(EO 077 077 \ Zie bij 777 777 \\

(siarh\ kx. naar een betrekking staan; met het oog-

merk oin een betrekking of postje te krijgen, bij

een invloedrijken ambtenaar zonder loon dienstwerk

doen ; iemand die met dat oogmerk bij een invloed-

rijken ambtenaar in dienst is; als magang dienen

(vrg. ajiaKiarnajiaan). (ei ooi izmi kti n\ een adspirant

(of sollicitant) klerk. — ,eiooi.vi\ om iets als ma-

gang dienen , naar iets adspireren , om iets sollici-

teren. — ei 777 isihi 7 , nog op een kooper wachten,

van koopwaren ; nog onbezet en op een gast wach-

tend, van een plaats , bv. bij ee?i maaltijd, (ei ooi

97i aan of <ui<£ncrh<aiaan\ woning of paseban van

een magang; ook naam van eenpandapa in het mid-

den van het plein tusschen de tweede en derde poort

ten zuiden van den Kraton van den Soesoehoenan.
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ft) G)
ten rh KW., zie bij arnw

eji:h?\ Ar. [x*> , moebdh', gemeen goed, iets

11 Q_
waarop allen even veel regt hebben.

ri(Ei2.vii^\ zie bij v^mmxm^

i&iénim/i^-K.., zie bij <&} &n\\ — ,ei vi> v,\ en gaten mj.

£iia,n/)\ zie onder (un&nw

,È~i nmxkW. zva. (Li il ia z (i^l^\

tfj c7?\ rx.; (Eflj '<trn <&i taai \ van alles in overvloed heb-

ben, bv. (LMii).Lï^)^Rï),r.7)t; rn\ (vrg. r,77 ).

(E ) 7777 ^ J 777? ? .7? IL) .7777 ,E 7 (UI \ SJWT.

/ • 7 •• S
is»a~n\ zie bij aznw

aCY . ... ff
ïli 1777 \ zie o ij t:??%\

(ei v,n\ zie bij

(EJl 1777 TQ \ £££ .JO .E ï 1777 T) \\

Q/
(El 1777 OiT \

CY
1.77 W

^;-. moebaddir, verspillend, verkwistend;

KN., oo/l- verTc. (cnaa\ voor niet, voor niet verspild,

van pogingen of van werk, dat niet beloond of

geteld wordt ; ooïc zva. ^ (lti e i chi
/j

*« »7 7_?7? o 77.7,9%

volgens G. berouw, spijt. — .-e j c?7 ilttj 77 7,-77 % ^^/^

of goed verkwisten, verspillen, verdoen (wy. »j

77 177
J\

£«77 777 2 77 7 7) > 77 177) -112 11 mI;77 2 •7-^'/l)-

ni euvii ixn/i en <r> zu i r, asn < n is>>,p zie bij ijxvz

o
arm isii i \

• ^_y/

(rjtEizri.vn (uii/i\ zie bij iixn2'rii7iiamji\

cfjni,u\ Ar. KN. zva. <Kr>(t&:n>ïcm/i\ (Ar. *)\\\sc,

7iio ebt add, begonnen, aangevangen).

(eji nm<n>iji\ kn. een opvliegende vlok; opvliegen, op-

waaijeu, bv. van zemelen of meel, en van veel

kleine voorwerpen in een vlam, door den wind,

enz. {vrg. >zi,uii\ en tzjiaznirvrn).

(El ini ixi,p zie bij (vy vil ;un

(Ei rrn mi i \ kn. gebeel met wit of geelachtig wit stof

(zooals meel of asc/i) bestoven , gebeel wit uitgesla-

gen of begroeid, gebeel vergrijsd, gebeel wit in den

bloei (vrg. (Ei vpi viin).

(Ei .1777 Kiin \kn. zva. (E/iccnafnji\ (vrg. <esi (ejiLji (tmn) ; ook

zva. (E\ 7777 ,77_? 7 , van een vlam; volgens G. glans,

schijnsel.

tn (Ei 2 n .ir» 2 n ei 2 77 v.11 2 % kn. vol en schoon van gelaat,

van een vrouw ; ook van een vrouw die zich uit

coquetterie sterk geblanket heeft.

/ . ... /-
(ElT,ni\ Zie bij (Vil 1777 7 \\

(n Ei2-nmn2\ zva. (E/itcni\ bv. van door goud en edel-

gesteenten schitterende kleeding.

™*W eiel,iJ aép

ci\ui)\ zie bij liiuiiiw
l dl J

[ et
CO • 7 .. C-~)

El 1,11 \ ZW bij (tflïKJïW

(E) vj\ zie bij (unap\

77 e? 77p\ kn. zva. 77EJ77 71.7N ook van de aarsdarm.

a^^jin^(Ei)n^.ip\ een soort van djamboe, daar de

pit als een groole boon bovenop groeit. (De vrucht

is zeer sappig, zoetachiig , maar sterk zamenirek-

kend, van smaak).

(qcE.nap\ 1. zie nrjajizapw — 2. grof doek, zeildoek,

zva. amurncmn (Skr. pota , doek. pk.).

O - O . . - - . . . .
(Ei:ciain\ (EJiapap\ of (Ennpap\ kn. met de beenen

wijd van elkander liggen of op den grond zitten.

dl Ei,iin\ kn. nauw of stijf gesloten, goed sluiteud.
c

(ju
J ° ö

van alles wat ergens stijf omgehonden of omgewon-

den is; goed om het lijf sluitend, van Mééren.

(El KI (HTIjl \ Zie bij (Lil VI 7,77,7%

77 (Ei 77 (tp2uriji\ kn. vlak of plat, van iets dat aan één

kant minder bol is, zooals van een plat aangezigt

(van <ri (lv ri vi ? kd ? )

,

En ki i.nru/p Ar. (?) kn. begeerlijk, baatzuchtig, in-

icii) en ain-ihalig, naar zich halen (vrg. rm^iaji:i,in.j en o-]

r 2.).

.: i 1,1 isït^n I. zie bij Li ui bT7 7% — 2.zva. ei li r\jyi\ J.

<EiiapaJiji\ kn. behoorlijk geschikt, geregeld geplaatst,

netjes, sierlijk, goed gesteld, ook van een op-

stel of rede; regelmatig, symmetrisch (vrg. tniui

^ %
(ejiojiji).

O O (O O o o
?_7 li ?i7,7\KN. zva. (Lil .ei.ici (ixi/1 {vrg . <EJiapasnn\ 2.). J.

ei li L/ mi ^\ kn. een hoop vormen, op een hoop lig-

gen, zooals van een hoop zand op de weg of een

groote hoop geldstukken (van (Li ui i^iaai/i\ het op

een hoop liggen); ook trotsch, opgeblazen, van eeti

mensc/i (vrg. :ei ri ip 77 ip kii 1).

(EJitnapinapaaijiy KN. zva. (ei 77 ip 77 op w ook den buik

vooruitsteken.

ei vi ipixi/j\ zie bij pp 7X7 7%

(Ei li on Lii 2Kiyi%kn. ergens bij opgeklauterd zitten met

armen en beenen er omheen geklemd; ergens opeen

hoogte, zooals op den nok van een dak
, geklom-

men zitten; op een hocge plaats, die iemand niet

toekomt, zich gezet hebben (vrg. ^ixpiiri<ii2\ bij

O Q« O
(Viri;ini2\ en cei vi, kukiii).

(Ej)(Liuvn(Kiip\-K3t. zich hoog zetten, zich op een hoog-

te zetten; een trotsche, aanmatigende houding

aannemen, door bv. op een stoel of amben te gaan



832 (S/l (Cl 01 i.ttili
O

(E 1 lUI \

O

of te blijven zitten in tegenwoordigheid van een

meer voorname (vrg. (Eiision\^anKrnj).

(si (ei r> ,!Kt) 2 ^ zie bij op on
j

nni 2 \\

(L)(dïrKh\ kn. op een ongegeneerde en onfatsoenlijke

wijze zitten, zooals met de éene knie in de hoogte

of met een been op de tafel.

O
tsi op urn (uiji \. kn. verwaand in zijn spreken en doen,

bv. zich voordoen en het aanzien geven van een

geleerde.

Cl .

(Eiap<miaJin\ zva. (si op mi
;
*^\

(Efi ap cui irvij)\ zie bij apcaiirun\

(Ei (ei (Cl \ zie lEiia (tin \\
c ' " ° CsJ

• O
(si (ei (Cl \ zie (ei >ci en n w

(I
6 •'

c GJ

(EÏ\ zie bij (L/n en bij iei\\

(êi \ ook wel (EÏ\ N. , tcoi dn \ ook wel tun ie ï\ kn. , (m <sj \

of (Lm(Hi(Eji\ ook wel (M(t/\ of (utuki^eÏ^K., (lttkeus

kd., alleenlijk, alleen maar, enkel, niet meer dan

{vrg. (E(j(uh\ en iuï\ ajnazï\ of cm (uï\). M(si\ gew.

(tmnntsh in de spreektaal ook veel voor ,m <cï\ of

(ur>(in<uï\ doch, en voor r) ui 2 qmoi ci\ of (qxo

rntinw \(ei (of êii) (Maê\ niet meer dan één. ijim

O ,
~) 1 O

icn ar) sn (ei \ oj <n (uu z icn i<i ei \env)xmtabii(Hijnitj)\

k., (,iu(nni,7L>(iü\ n.) alleenlijk, liet is allen maar,

menigvuldig in brieven om te zeggen dat men

niets te schrijven heeft dan alleen het volgen-

de; en zoo ook wel 0102112 asmm ~n Li ei tuh\\ anders

(en ;ki (Ei (of om pi <Èn ) oi uu 2 asti i. i uu o-n i \ alleenlijk

en niet anders; ook wel onucm asiim a<ri\ en nicrnt

asn (Hl —iira (i-i ^ OJ turn unori en i ,ci, o,i ^j ;.; ,j_j\\ — ui

(Èi mi ai kii \ of (Ci (Èi azi oi mi \ kn., ook wel u>,()ii

(Kii (hij \K., bij of tot iets of iemand alleen ziek be-

palen; iets alleen betreffen. ii 1:112 osu (hi^ai.u ei ,eÏ

Cl o . ,

(uidai (Hi ~jii hvi o, 11 x.1 on (Ki (Ei 11 (ui 20(1 n\ niet maar we-
3. < K v^^titr

(ti(si2\ 1. KW. zva. (si (ui (Kiji (vrg. bij ajii^i tsi\). 2.

nri(Ei2^ gew. a_noi éno. aan iets zich wijden of

zijn zorgen wijden, met iets zich bezig houden,

aan iels zich overgeven, ai rvi i cmi n 1È1 2 na aii \ iemand

wiens zorg of bezigheid de handel is, een hande-

laar, mn ri têi 2 (ui (Ui
(
<~n t> ojij of (njinrci asnji \) minne

plegen, mn 01 t£i t ihn ikmm /i\ aan smart (bittere droef-

heid) zich overgeven, ojrifi (si 2 asn iki\ en (unoi(si2(vi

o 7 .. o 7 .. o a
(ciasii/)\ zie bij asii(Ki\ en bij (vi (ei asnji\ \ mn ai rsi

2

ioc\ Hijksvoogd, eign. van den tijdelijken hoofd-

djeksa bij de Pradata. — (cioi,si2\ iemand zijn

zorg en oplettendheid wijden; voor iemand alle zorg

en attentie hebben; een kind oppassen. a?i tii <ii (Èi 2 \

of (ui 11 ièi 2 \ in poëzie ook (vnrijr>2\ pass. — tri s/i

2

ontÈi2\ of on,Èi2on£i2\ een kind of kleinkind op-

passen en verzorgen; iemand, die bestier of lei-

ding noodig heeft, besturen en het oog op hem

houden, cuion (si2<ri isi2\ ook tui wi ij) 2 01 ivi 2 \ pass. —
01 si 2 ri (si 2 (ai (mji\ iemand over wien men het bestier

en toezigt heeft of het toezigt en bestier te houden

heeft; iemands bestiereling; pupil. ^ïaari ivi ri iei 2

<?^ .1/ ? ;L7? ,ht^ die (hem) onder zijn toezigt heeft, die

als hoofd of patroon over hem staat. — (ukyi^eiz

(n ei 2\ of (ui on (èi 2on tsi2\ zorg , verzorging ; oppas-

ser, verzorger, of oppaster, gouverneur, gouver-

nante, van een kind (vrg. ajii (si imri).

(si(ui\ en (sixn(mj]\KW. zva. ieiciw

<bï<e7\kn. in bedenking staan blijven; in zijn binnen-

ste aarzelen, weifelen, onzeker zijn wat men den-

ken moet, doen zal of te wachten heeft; twijfel-

moedig; mijmeren; en zva. no(cinnci\ (zie bij ^n

(Cl \ ) (UT) on ia (si (Cl \ OJ .1:11 on ao isi rei (Kn tui icn {(til (in< <i

\

Ook tU) tl KI lil m 'Cl \ Of (UI Tl (UI (UU 1(1 (Cl « *; (UI (Cll { (Uil

afyi\ naam van de pandapa vóór de woning van

den Itijksbestierder en van de regtbank, die daar

gehouden wordt en waarin de liijksbeslierder zelf

regtspreekt. (Ook wordt de wachtkamer binnen de

poort van de vorstelijke begraafplaats te Kadilangoe

zoo genoemd), (rianmm (siici\ naam van een poort

onder aan de trappen ten zuiden van de Silingil

in vroeger tijd. Tegenivoordig wordt de (nimi2n-)

1nm .ifc tm oui ook wel zoo genoemd.

(E 1 ui \ (si (ui (Ki \ en (Si aci (kyi ~/n oq am \ zie bij .vi ui w

dl ui\ kn. aamborstig, aamborstigheid , als de lucht-

pijp bij de ademhaling piept met het geluid van

(ui\ (vrg. (uil (si^ianiji).

(e ir] vn\ kn. zva. 01 (Ei 01 (ui 2 \ en on tun 2 ^1 (si ri a^i \ het hoofd

niet verdraaijen, van iemand die niet tebewegenis.

ni!Ei7i(ci2\KT$. het hoofd of aangezigt wenden, op zij-

de wenden o/draaijen; ook schuins of scheef bij

zich (bij den neus) neerzien, van iemand, die te-

leurgesteld is; en een afkeer hebben von iels (vrg.

(ti (un (in (ei 2 (Kiji).

(si ui ^ (si m ^ \ zie bij ictijsi^w

T(si (ui tmji en is.uui\ kw. zva. a

zie bij (vi ui 'Hi/}\

O o
(SI (UI IC 1\ KN.
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(E.1 ari ihtjj \ ceicea ar> imji en oji (En cm cmn \ zie bij cvn cm cmn

\

!h,ifcri(Kr^\ of i£.i(r)ajm(Hr^\ Ar. kn. de magt van

iemand die op alles een middel weet om zich te

helpen {ook wel door bovenmenschelijJce middelen),

bv. van een gevangene , die, hoe ook opgesloten of

geboeid, toch wel middel weet om los te komen

{Ar. fo -s^ , ma' oénah, hulpmiddel ; Pers. ma-

oen ah, ook magt, vermogen).

O o • ,.. O
(Etrvnrnihnctfis zie bij imiihn^

iEJ)im(Krax)iKn\ zie bij ojnthnaxicmiw

t£jiim(Ki\ kw. 1. in beweging brengen. G. — 2. droef-

heid, hartzeer {vrg. cunab\ en enajïizah\).— 3. kn.

naam van een bloem.

cEiianricmz cmj) \ zva. x/nencmz cmn\

a o o
ceji cvn cm tmi oij\ en cEnar)cm(mitmi~jr)rntmi\ zie

C- W
(mcmiw

<Eiia?iam\KW. zva. oji cm cm rvin en o(&?^oó\ {waar-

schijnlijk zamenstelling met verkorting van (eaoti

cm asn \). cui oij cbi cm
t

(m\ kn. een van den grond ver-

heven opene zitplaats, zooals onze muziektenten.

arm (ki cn/i cm cm ash mi cunn \ naam van een dergelijke

zitplaats van den Vorst op de groole feesten , ten

noorden tegen de bangsal-witana gebouwd en met

O o , , , X o o
cwasrjcK!) crm cm bevloerd. ce) ari

i

cm cm asn \ naam van

een gebouw in het voorhof van de Soeralaja.

cucmW , zie bij ^cnn^
acy acy . ,.. o cy

(&iart\ en c&i <m nn tn <mi \ zie bij itmaoiw

(E!)cn\cc)z\ zie onder rnnizw

cEjienianz^\ zie bij ennr>z^ II.

(Eicaicmcu)\ zie bij i/ncmcuiw

i&)(cjti(Mj\kw., zie bij asn&iw

(En cm di#\ kw. , zie bij nm cm iujj\ I.

czicmcE/icmsKN. gloeijen, van het aangezigt , of in het

aangezigt gloeijen, ten gevolge van zonnehitte {vrg.

(en cm q ceji cm % \ en (Eim(Enn7)\).

(EA(mczjicm\ kn. gloeijen of rood worden in het aange-

zigt door ongesteldheid, zooals door te veel gebruik

sterken drank en door wa {vrg. (Ejicm cejI
j

cm\).

(7)
ceo en mi \ K. , zie cEJifncmizw

G) G) o G) .
7

.. G)
(Ejicmï\ ceji en mi z ihn\ en (ui(Enmi\ zie bij cvicmiw

(Ejicncmi^ Md., zie (Èhrnarmw

(Eirnum\ {in de spreektaal ook ajnenimnz^ en enemiz\

ook wel *>~>1\) N., (Eicniun\ K. , /ei en cmi\ Md.. (En/mi

een redewoord om een eerst aanstaande tijd

te beteekenen: aanstonds, zoo metéén, met een

oogenblik, op het oogenblik (a, 1'instant); ook van

nu af aan en thans; als uitroep wacht! {vrg. oji

enmn\ en (Ei<n rnizenimz\). tun ' c£i <n emi z \ enz., thans.

G) o, G) G)
oj) (Ef)of!miz\ of (uïickj) dn en mi z \ ook wel ojiïoj)

en /mi zen cm \ enz., op het oogenblik, tegenwoordig,

thans. ajn^(èizi^i(è)incmiz\ thans cin r> ,mi z en c^i z

rnm\ aanstaande avond, d. i. van avond, cèirniunz

(k.ickj\ aanstaande maand, ajri cki <n oji

z

<n ^n cin en un z

\

dezen avond, en cuh om enji ri emi z \ straks, zoo aan-

stonds, c&i en cmizaj) en ctji trv) \ zoo aanstonds; oo^wacht

even! reei rn tmi

z

cka en ciji irucunmi ck/i/i\ wacht nog een

oogenblik! axi(rh.i(KD(mricmiz\ tot heden toe. cuxin

cmcEiienmiz heden ten dage. .incmnciiiiurizs de

aanstaande (toekomende) wereld. cèjenci<riz(Ef)cn(miz\

strakjes over een oogenblik; wacht nog even!

(ncEizcmi\ kn. 1. verk. van (En en nh zcmiw — 2. een

voegwoord om het volgende als een ander geval

met een genoemd geval te verbinden: en het geval

is {of was) , en nu is {of was) het geval ; en nu, en

dan , en {met nadruk) , vooral om in een conditionelen

volzin met een ondersteld geval nog een ander ge-

val als bijkomende omstandigheid te verbinden

;

maar ook wel om in den hoofdzin van een condi-

tionelen volzin uit te drukken wat dan het geval

is {zie de gramm.). Ook <un en cèji z cmn \ wh en cèi z imi \

en cêicmiiricKi\ met meer nadruk, vooral in de

spreektaal.

O
i(imq\K., zie bij cmicmi^

(Enem,mi?\ &n (En cc1*1 rjfmi7CLfnchnji\ zie bij cmicmi^

(Ei) cmn urn cruri \ zie (EjI imi cern ctlima~uijl

G)
^? N

(En aai cmn \ zie (Enenunz n\

G) a . G)
(En cmn cmjj\ zie (E/iricmizw

(Encmi(m\ poet., cinen^aizencH\z\ of (Ejien(N7)znc)r)Z\ N.

O ... G) O * O O

G)

G) o

(Ei rn cmn z c&i cmn , i&i en un z asn cmn of tE>i ni imi z asn cmn\

Md. , cel cmn tisii cmn , cbi cmi cisn cmn of (En cmn asn cmn \K.,

op die wijze, zóó, alzoo, zoodanig; zulk, zulke;

zoo? ei zoo! en cèi en urn nq ihn\ of (En en emi en jon N.,

O G) O JfO O -n/r ,
(Ei ri imi asn cmn , ceji en aai asn cmn ofcEnrncmiasii cmn\ Md.,

o G) o * n o
(Ei un asn cmn , een >mi asn cmn of (eji emi asn .mn\ K., op

deze wijze, dus, aldus, dusdanig; zulk, zulke;

{aanwijzend voornaamwoord van hoedanigheid,

van (KYicm\ entaizirjmz en entmir)rhn\ of 'ngka-

/K7tf\KW., iiimiann\ in de spreektaal Md. en K.; na, 'ngkónó en
' ngkéné , voor njriemi cm\ enz.).
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cmi (Liii (Ei on imi z on (mz\ zulk een. onccuim on tmiz maats

als liet zoo is; dus (met nadruk), on oaji cm on mi

z

oicmz t (vn na ... als het zoo is , dan . .
.

, dus bij ge-

G)
volg. oicvuion cm -Jtizm lEioimi zon cm z clu \ als net niet

zoo was. is) on emi z oi cm z csi on 'm ^ \ zoo wederom, des-

gelijks. cLnp<rndirti(mi(ncm\ mijn raad is deze,

mijn voorstel is dit. c&i (micciii^cutirnsmizTnpiz (of

(isi on cmi oi m,\) zulk troebel water, cei on emi z on tm z isi

j,
- a / G)

rn cmr> cncm\ ZUS of ZOO. nui art .? cci on tui z isi on emi zoncmz\

zoo maar omlaag (op den grond, niet op de dmbhi)

-O / G)
zitten of gaan zitten. ik,i luitruicsi (nam? on <nt^ zulke

broeders (of vrienden) als wij zijn. ojnêitnnao\Kvr.

zva. cEiononizoncmz^

cêi en emi on cm\ zie bij lÈicmicmw

c^cntmizoncmz^ zie bij cèicmncmw

Eiojcmioncm\ zie bij (Èiimicmw

G) o . ,.. G)
cei ncmizcm\ zie bij ajimi

G)

rncmizcncmz\ zie bij (Èirmicmw

rj mi z rn cm 2 cmin \ zie bij on mi zon cm z min \

G) CV G)TY o G) CY O
cEicmi\ (Eicmi'~n\ en (S) imi tj imi aan \ zie bij cuiimiw

!Eitm}\ kn. 1. verwaten, verwaten slecht, onmensche-

lijk (Ar. Xx*> moenkar , niet erkend, verworpen,

slecht, enz.). 2. vooruitgaan, voorspoed hebben,

bv. met iemands handel (vrg. (Eiaai\).

cÈJicm^ of ch.jchn\ ook wel cEiimi\ kn. ontkennen, niet

erkennen, loochenen, verloochenen (Ar. jCJLo

m o en kir, niet erkennend, verloochenend. Vrg.

Q O O . .. Q/ O .

ctaiiifz asnnx cmi (Si\ en icui ari cei\). — cEiaamn\ tets

ontkennen ; iemand niet erkennen , bv. voor zijn

kind. — aui(siun\ het ontkennen, enz.

iaicmi\ (siaanna\ en isiaairn on cmi \ zie bij ctiimiw

cêi<mi<yi\ kw. 1. onbestaanbaar, onmogelijk. G. (vrg.

«stikt? tj\). 2. (sinainri\ of cEicmmi\ zva. (unnioji

aii^n\ ook naam van een windoe (Skr. ma kar a,

naam van een fabelachtig zeemonster , dikwijls af-

gebeeld met den kop en de voorpoten van een an-

tilope en het lijf en den staart van eeti visch; ook

naam van het sterrebeeld de steenbok, isi cmi na arn n

clii\ naam van een slagorde (vrg. (Kn cui asn-mnis).

G)
i.minij\ zie bij

(Èiicmnmi/i kn. de handen in de zijden., of ook één

hand in de zijde, zetten, een houding van kwaad-

heid en dapperheid aanneme?i ; ook veel gejoel ma-

ken, bv. van veel vrolijke menschen (vrg. cei taai rhiij).

cei {aai min en cÈi (tai aai• >aai cmyi zie bij aJh [mi cmin

\

diaaici5iijn\ zie bij (uii ciai asnn\

G) G) a a , ,
fbumi-ricYii^ en tui aai na amjfs kn. te berge rijzen van

de haren (vrg. tui on aait onna z ari n).

G) o o G)
(Ei aai na amji\ zie tsicminiaiin\

G) G)(Eioimizo/imzaii^^.^. zva. isi imi na cmn ^ bv. van de

haren van een kat; ook opgezet, overeind, van de

veeren van een vogel, die boos of bang is.

G)
éi (kn (U <crn/i of t&i>miaj}i:ii/]\ zie bij mi cui cl7ii/i\

cEÏ^cmi\ kn. met één knie regt omhoog zitten (vrg. eeï

&).
(nrÈioi^iy en on cirii. wiai c£ï

a]
ifrrh\ kn. moeijelijk of

scheef op iets zitten, over één zijde zitten, zooals

op een paard, bv. dwars, met de beenen of één

been er boven op, of zooals men zit als men blik

is; op de kant of het kantje van iets zitten, zooals

van een stoel of een ravijn, on tsi ,/mi rt cèi <n dKti\ tel-

kens dus of zoo in een scheve positie zitten. J.

d'itmir.njixKN. smoezelig, niet goed schoon, zooals van

een tafelbord; niet goed zuiver, van een kleur,

zooals wit, rood of groen (vrg. énaJu&in en xmtai

(Èiontmizmin\ kn. kom, groote of kleine kom (vrg.

ocixmzri tmi z\ asii cut \ oji on (rn,! \ rn cui z on <vi emi a en

(IJl Chll \ )

.

G) o . ,.. G) a
(Ei (mi tmi i\ zie bij cim cni <mii\

cèioncmizuiiji^ zie cEjiicmizcmi/i'

rn (ei ai (mi z QOifj \ zie bij on cvh <n emi z (mi /»

\

(n(Èizon(miZ(mij)\ zie bij (n iuh z on (i<n z cniji.

éti*êtT^ zva
- Iiot^

iEicmiimn\ zie bij cuii(mi(iajj\

(h/i (mi cui/j \ zie bij cvh mi axin \

oi (Èion emi z (ici/i en on (Èi emi on ah on rmi z (ion \ zie bij oi aJh

ai imi z cin/i \

(Ei<muui\ zie bij (uich»(uin\

(Èi(mi(unn\ zie bij en onder tuh tmi (isiin\

cn(Èion(taizosti[\\ zie bij en cvh en imi z ci£ijl\

(Èia<n(isiiimjj\E.., zie iÈiimicm\\

(èicnvmi asii(hn/)\ Md., zie di(mi(m\\\rnt

O
di oi (mi z asn (mn \ Md. , zie isi cmi a-n w

G) O •

(Eicmi nsncmji\K., zie (Eiimi(m\\

(Ei on emi risii (mn \ Md. , zie dn tmci on \\

isi on (mi z asn (Kin \ Md. , zie (èi o-cti im w

o . ,.. .

(Ei oi rmi z 0511 \ zie bij (uni emi ? asn n \

(èi ciai iKin\ kw. met drift iets verrigten. G. (vrg. om

rniQjyi).
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;bÏ(mku)/)\ zie bij uÏ(mkuiji\

tuünrirui/i^ zie lij (uïÏ(micui^\

drj(Mi(Uiji\ zie bij (ói
]

(Mi'ui^\

ditmuis zie bij ukhiiuiw

di(Hnnuin\ kn. half verstikt, van de heel of borst,

door iets dat er in blijft zitten, of door een an-

dere oorzaak, zooals wanneer iemand misselijk be-

gint te worden van het rooken; het niet verkrop-

pen kunnen, wegens een onaangename zaak (vrg.

mimnruji en (óiiMirun).

(èi acn run\ zva. cèiornruin\ zie bij tuiaiirui^

dl (mi ru n\ zie bij oji(mi rijiji\

<êi.>rn<ruji\'KK. zie bij (üi<riruji\

rndioriiMiz run \ zie bij onaJri on imi z ruin

\

(Bi imi irui\ KW. zva. (un (M (iui (mi\\

Q . ,.. .

(Ei am rui \ zie bij tui acn ruin

\

* a a~ . 7 .. . o
(Bi acn rui \ zie bij uiim rvin\

(Bi urn (Ui n\ zie oij mnaaiM1^ «o](ur
G)

(Bi(nyiij\K^. zva. (Birnimi\ zie (BiontMizw

Q-O • ... a„C)
(Bi (Mi (Bi n\ zie bij iun nm cei n\

Q Q . z .. O
(Bi (ui ik n in tol/j \ zie bij (mi rui (Min

\

ti (ei z on imiz mi (i - en oji ri di z on (miz cmn\ zie bij ontuhz

on (Mi z cmn \

dn (mi cm <mi cmn \ ook di mi imi <mi tnin \ kn . misselijk

,

onpasselijk (vrg. (ziyiimizimiji).

G) ... G)
(Bi (Mi icnn \ zie bij mii mi mnn \

di on trn z on np z (Mi n\ zie bij on (M~iz on imz cmiji\

(biimi\ zie bij ui imi w

G) . G) - • .
... G) .

(bumi\ en mi ibi (mi \ zie bij ui imi w

o . ,.. o
ibi cm (in run \ zie bij (mi axi(iuiji\

(Bi(uia^in\KN. naam van een riviervisch

.

Q Q 7 .. O O Q Q Q O
(Bi(uiasïijj\ zie bij (ui(ci(utijj\ — (Bi (ui (un tui iunn\ KN.

heel spits of puntig (vrg. (rtirm (ui/j).

(Bi tui asiin\ zie bij tuil tui asii/i

\

ibi on tui (mi aan \ zie bij on ui asii cmj\

O a O • z.. a-
on (Bi (ei (un \ en ajion ibi (ui asiin K. , zie bij on (un aui w

ibi mi api (ui asiiji\ zie bij run iui (unn\

(èl(l^Jl^ 1. kn. inkt (Skr. masi); ook het zwarte vocht

van den inktvisch (cuii ui (Mituu) . — 2. kd., zie

ridiz(ui\ III. — on (mi z Ti (un cui run (ui rui api o^i \ spr.

— (BKhQ(Kji\ met inkt geverwd. — diri(ui(Mn\ met

inkt zwart gemaakt, bv. van knevels ; en inktkoker.

(B\(K1\ Zie (B1(U1\^

V O
(Bi\oji \ kn . karwijzaad, een medicinale droogerij.

vj(Bi2(K}\ of ook ^/ )..' - I. kn. tijd van of voor iets.

bv. tijd van eten, etenstijd, regentijd, jagttijd,

enz.; getijde, jaargetijde, saizoen, moeson (Skr.

mdsa, maand, twaalfde gedeelte van een jaar).

Het natuurlijke zonnejaar wordt door de Javanen

voor den landbouw verdeeld in twaalf jaargetij-

den, waarvan de drie eerste on (bizckjkmi (b»on\ de

drooge moeson, de vijfde, zesde en zevende r>£iz

(Kixjinpi genoemd worden, — benamingen, die

evenwel ook in ruimeren zin genomen worden voor

twee saizoenen ieder vanzesmangsa's, zoodat daar-

mee het jaar in twee saizoenen verdeeld wordt.

oji xrh ori rLi on ibi z oji \ of mi am«m?w\ met de ter-

mijn van elk half jaar, telkens als met het half

jaar na de feesten in de maanden Moeloed en Rame-

lan de pacht gestort moet worden. aJtam<Mitnji

on di z (i.i \ om het half jaar. (vionnZizritêniiJituiuMts

al deze twee (halfjarige) termijnen, r, di z oji (ui ti (m

<Hin\ de oogsttijd. didizricunonviz^\ de tijd van

vrucht geven (van boomen en plantsoen), (ukk/kutj

cm ~nï>n di

i

(k.i \ tot de tijd (van bevalling) gekomen,

van een zwangere. (unondJitrji\ al voldragen, van

een vrucht (miiuiKuitMn). (ui rïjridiz(is.i\ ontijdig.

ondizcui (ui(uiiru(Knn\ op den veertienden (van de

maan). di(Knn<inr}(ó}Z(Bi(ui(Mn\ de tijd dat de men-

schen eten. di(uiri(in\ dia^ipiri (mji\ als voegwoord

wanneer, oji on ibi z (k.i \ of (unajion ,bi zqji\ en oji bi iui

o O
nrq\N., (i^ji (Bi r-Q (M ajj (Mjj K., r+ji ibi on <um o^in of oji

(Bi on cunz oji n\ kd., zoo wanneer. (ui>ridiz(utondiz(ui\

tuil (Ui on (Bi z (ui on (Bi z (UI \ (uion (Bi Z(ui (Bicuiori(Mi\ of (un

tuiridiziKi di(uion(Hr\ ten allen tijde, zoo dikwijls

als, al wanneer maar.

II. kn. verslinden, opvreten, van wilde dieren

en boeta's. (ia on di z(ui\ en (Bionihz(K.i\ passief. (Bi

ri di z iui ^ hetz. met onbepaald object. — dn tui (mji

of di di tui aan \ iets dat verslonden wordt of te ver-

slinden is; prooi (Skr. mdngsa, vleesch).

III., ook wel dicKii\ K., (Eionoriz(uin\ KD., met

volg. Jussief: het is niet denkelijk, niet wel denke-

lijk, het zal wel niet zijn, dat... on di

z

m (ejkuiim

(uiuridiz\ hij zal wel geen menschen eten. ii(miz

? > ui on di z (ui ii mnz no ojj (bi nritui-jis het zal j e wel niet

onbekend wezen.

IV. kw. zva. iui Si \ matig (Skr. masa, maat).

(Ei xa on di ? mi \kn. naam van een lekkernij , een soort

van koek (eig. matig zoet), n^iriajnzfui ^abiki ?tuii
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on

(eji oti cuiji\ (&> (Kj? &a /i\W
oji on Ti oxiziuiojiti iNi^i. z <hh(ei an<7i(èi ztji w hij gevoel-

de zich alsof zijn hart met aangenaam zoet overgo-

ten wierd.

^i(Cndj)jj\'KN. gitzwart, bv. zwart gemaakte tanden.

Sit?i(uiji\ kn. 1. gedeeltelijk ontbloot, voor een ge-

deelte zigtbaar, bv. van de borsten van een vrouw

{vrg. ojnaziauin). 2. goed scherp, er scherp uitzien,

scherp op het gevoel , van de snee van een werk-

tuig {vrg. rn (&tici(Kj)j>\ II.). Zoo ook (Ejiotkui otkuiji\

(n (eji otkuuvs kn. 1. wielen, dwarrelen, bv. van water

. 2. zva. (EJKcioj)^of van wind {vrg. (Ejiwarnji)

{vrg. tiibiti oti oji/i).

ort Güicn (U) (MJ)\ zie bij Tiojnrn a7i(uiji\

rn ieji 7i otiz (uiji\ zie bij ti ajn ti oti z (Knn\

tèiajiq\ zie bij ajh(uiq\ en bij aji(uiq\I. — (ekui^oji

Q • O
asn \ zie ie/1 oji (ui asn wO

c&iiui^\ zie bij ojikui^w

(êi(ui?\ of ièi 77 (ui z ^ \ KN. zva. (èi(ui%\ van ajh(uiq\

<êi7i(tj)z$\ zie (êiiui^w

(eikui^\k., zie (È<i(ui?\\

<èia~i2\ of (Ei (ui? \ N., (Eji(ui$\ of (ekui^\ k., vijand,

tegen wien men te strijden of te kampen heeft,

vijand in een strijd {vrg. (ui{asn\). (èji(ui?\ of mm

tui(K/i?\ iemand tot vijand hebben, tegen iemand

te strijden hebben, iemand bevechten. — (Èjiikjj^

(uil cmji of /Ei (êiaji? (un (Hiji \ en iep <ui q iun chiij of (e i

ieikkji $iuniHiji\ zamen vijand zijn, in vijandschap le-

ven met iemand; vijandschap. — (Eji ihi iuij \ en ieji

(ih(ui^\ vijandig tegen iemand gezind zijn. G.

ièi (ui een ojnasnji\ Ar. kn. iets dat duister is , dat iemand

in de war brengt, zoodat men niet weet wat men

er van maken moet {Ar. fax^^c, moesj abbihat,

°f &4}\&**o> moesj dhihat) ; bv. (ui *~n 0^ ti pi asn

oei (uii (mi (un arti 71 ivi ieii iui icn iun asn 11 \ van den zin van

die uitdrukking weet men niet, wat men er van

maken moet.

a„ . o
(EH((K1\ Zie (BltOJlW

Qo O -O
*£/i|ffv/j\ zie lEii^Jiw

a„Cr . ,.. a„0
(ejkui\ zie bij (unihJiw

CY OiCY
(èi(Kji\ kn. zva. (E/i (ui \ draaijen, zooals een tol; in de

rondte draaijen, zooals bij mwniu,iOT|\ ook fig.

G) CV
zva. eira\ voor allerlei uitvlugten zoeken, cgiim

. CY

eoi\ L)
l C-

cèi(ui\ geheel rond, bv. van een vogelkooi ofvolière, j

H'*™/!'* zie by ajn (ui (hii/}\

0._.. o. O

(èi (Ki) (Uin\TLV1 . zva. (hi(hi(Ej1ji\

(èi(Knanj^\ 1. Ar. kn. een gelukkige of gewenschte

uitwerking hebben, gelukkig slagen; gelukkig vol-

bragt of voltooid; gelukkig, bv. van een echtver-

eeniging {Ar. £iStM**c> mas'oéd, geholpen {door

de Godheid) in het gelukkig bekomen van iets,

door Gods gunst gelukkig; gelukkig) {vrg. azi(u\asnji

van aaiiuiasiin).

(eji oji ciaji\ zie bij ojniuiaxijix

. O ^ Q Q , O . 7 .. .. O
(eji (Ki asuji\ (eji mi asn \ en oji iejioji asnn\ zie bij tui (ui asnji\

(êi(ui7ijijj\ kn. het gesponnen garen, dat zich om de

(Hii (ui gewonden heeft, als een hoeveelheid, cukeu

(ui7uiji\ een kisi vol.

(EJI (UI 7 UIJl \ (El (KA TU)\ en (EJI (UI (TUI 71 (H1U Zie bij (UI (UI

</x^\ — (Eji luiTui iHii (hi/iz zie bij azniruiw

Q« o . 7 .. o o
ieji tui 7-un\ zie bij (Ei(Ui7uij\

Q-O „ a-

O

(eji (Kt Hiyi \ zva. (Ei (Ki crri/j

(eji (ui ojiji\ zie öij ojii tui ajiji\

(èi(KJia-nji\ KW. zva. aruj(EJiccn\ {vrg. di (uiioyi bij ajn

^HllJl).

O . Q
(Ei (ui

ij
oji asn \ zie iEjKkj oji asn \\

.O .7.. O
09 (Ei tui (E/ijl \ zie bij 71 ajn tui (Ejiji \

(èi(uiamjj\ kn. goed en aangenaam verzadigd en ver-

kwikt, door een voedzame spijs.

a* O . ... o-O
(E/i (ui amjj\ zie bij uniKiarnjj\

71 (èiz oji \ zie bij ioi <ui w

(Eji oji (ai y \ zie bij ojnojjyw

a/" a' o/ o/ • 7 .. 0/
(Ei azi (ui ojïi vi \ zva. 0:1 (uiajn<ui\ zie bij ajn(ui\\

(èi oji \ zie bij tui <ui w

(èiaji,^ zva. tltv),^ z'ie bij (°l
i

a\^

(E)io\KN. naam van een boom en van het hout daar-

van , dat tot meubel- en timmerhout gebruikt wordt. J.

(eji asi nruiji\ 1. KN. , zie bij ojïioji7uji\ — 2. K. , zie bij

° TT °
ajii(hn\ 11. — (Ejio71tijio717ijiji\ spr.

O • 7.. o TT
(ejiozi7Uiji\yl. , zie bij ojiiihi\ 11.

anaziq\ 1. zie bij chyitui^w — 2. iemand van zijn

(verkeerd) voornemen zoeken af te brengen , vooral

bij een twist of regtsgeschil ; een twistende tot

rede zoeken te brengen; een geschil zoeken bij te

leggen {grondv. oji on ^\).

fi)a{>L, zie bij (E>i7i[cxnz\ onder Timzw

(E>i oji 71 tui an 11 \K. , zie bij arn 71 tui za<iti\

(E>i 071 71 tui z an n\ zie bij (hen 71 tui z ihi n\

(E/171 07i z tui ti an ,jn z tui arin \ zie bij ojïi tui w

(Eiio7i\ kn. 1. tui krijgen, van krekels bij de gedaan-

teverwisseling. 2. zva. (EJio7i\ en (uiotiw
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O X .... O X
(eocci\ zie bil /tmoriw

tEn(Giviorui\TL., zie bij on/njiz^

S ... ^
ten azion ruiz\ zie bij /ntruizw

o O . ,.. o Cl
IEO <p (LflflN £Z£ öy (17)1 (C7 (Lfl^\

o O .... o O
(EJi(Giomji\ zie bij (un om /uijj\

(&icó}\ kn. voorover; zich voorover buigen om naar

iets te zien of te luisteren; op de loer liggen; de

takken uitsteken, van een boom; {van ojrioh\ zie
i

bij nruj\). <endi(ejim\ aanhoudend staan te kijken

of uit te kijken ; gedurig op de loer liggen. (endn

osii (ai (kiji\ de hand vooruitsteken om iets te ont-

vangen, ten^ irn tnji ori (ki\ den hals vooruitsteken.

(ei ohojn (KiojnorLinji\ aan de deur staan uit te kijken.

(Erim(Lm(iKor>arnfnji\ door het venster uitkijken.

(enor>a~iz\ zva. <&i di \\

on /ei en ah \ kn. het hoofd, den kop of kroon op zijde

neigen of laten hangen; het eene oor naar den grond

huigen om te luisteren {vrg. (&im\).

ten (ei ajin\ zie bij tun <tn ojiji\

^*}W ziebiJ '"WW
(en ozi mui \ KW. , zie bij (untuuiw

Q . O Q u6)o«m\ KW. zva. (Eiasnox/iasiw KN. 2#<3. ii/crn osn (ui

o , o .. .

cnnosii\ {van (vrj(uuj\ KW. 2#d!. (uiosriorui\).

(si on (ei), (hi -ju (E/i (ia il \ zie ojnajioriW
(èi(Ej!Knj)\ zie bij (uii/Eiornji\

re/i (vn (e/i (Kti n\ zie bij cr/ii (ejioaifi\

O .... O
(E/i (m /e/i (Kn n\ zie bij ojn iei oai n\

dndn\ of teidi\ kn. twijfelachtig, onzeker, ongerust,

nog niet vertrouwen {vrg. /ei /rui (ei crui\ en iejido\).

tri (èi z ti (èi

z

\ en (uiri dizon diz\ zie bij cndozw

di cm \ KN'. ; (èi orti do am\ ook (èi cm dn cm \ besluiteloos

{vrg. (en xn rei nsi^).

(Ejïcrn\ 1. Ml. Zondag {Port. Domingo. Vrg. G^amn

axin). 2. KW. zva. ien<m\\ — (EÏoncmz(Kiji\ kn.

Zondagsch.

oidoz<m\ 1. verJe. van (rji>n dizcm\ {zie bij oniyjizcrn^).

2. kn. den moed hebben iets te doen {vrg. (ui(k{\).

— diam(Kin\ stout van aard, van iemand die tot

alles den moed heeft. on iói z dn cm ckiji\ een waaghals.

dncm?\ 1. KN. zva. /unosmw — 2. KW. zva. dn crn ?w

^»<rr>^\KW. zva. di cm <>\K., zie bij asniEnw

dn en cm z ?\ zva. di cm ? \\

/éncm^\ 1. kn. stokken in Tiet spreken {vrg. (Kncmn

cmji). 2. K., zie bij (uhcm?\\ — dn cm ? /un osii on iki

{of /En (Kt ^ (un ui CKyi^) v°l van gemoed, zoo aange-

daan, dat men niet spreken kan. <èi cm { di cm ^ \ kn .

telkens stokkend; telkens afgebroken, bv. (Eioadi

G) ycm 9 ten cm % \ van een vogel.

(ei on cm ? \ kn . ; ten on cm ? /eji on cm ) \ hijgen, bv. van ver-

moeidheid {vrg. (en cm ojicm ojiji).

(Eiïcm ? \ K. , zie bij curi cm ? w

do cm 9 \ zie bij cuyicm ?\\

'^/ a7K N 1. zie bij (uhcmj\\ — 2. KW. zva. (uïkki\ in

(Encm?(Lni\ KN. (enam\ /enr)cm\ /en cm\ of dirricm\

poët. zva. (uncKi/uii\ of mn/ndiw Zoo ook bv. riob

a q .. ..

<n (Kfi /rui on cm (rui /ei cm 9 w

di cm (Kin \ zie bij on d/iz cm \\

Q« • ... Q„
(Ei on cm z (Kin \ zie bij een orri w

a . O
(Ei on cm (Kiji\ (Ei on cm (ha \ en ie/i on cm /ki/kïi iki ij\ k., zie

bij n/noncmz(Kijj\

ten /n cm z (mji \ (en on cm i (ki\ en (Eioncmz(Kion/Kn\ zie bij

(un/ncmz(Kij]\

/Eicm/Kij\KN. zwaarmoedig, droefgeestig. G-. {misschien

wel verk. van /tji/eïam on n\ zie bij /rjicni (Kin).

dicm\ nn. de bloesem van de kokosboom en dadel-

palmen {vrg. (enajui\).

(Eicm\ kn. 1. zich tot een hoogte of als een heuvel

verheffen, van den grond, het tegenovergestelde

van (cion(ij\z!KMji\ {vrg. osnam\ en /Encm\). 2. zon-

der zich te verroeren op een plaats blijven staan.

dicm\ kw. zva. (EJicmw kn. zich opzetten, opgezet,

bv. van de buik; ook hoog, hoog gelegen, vanland,

zva. cr>i!Ki\ {Een ander zie bij ojicm\).

Q ^ Q . Q . O
(En (cm/Kïin\ KN.; (Ei(mi(Kii{cm/Kriji of on /ei

z

[crrioan tem

oojyp uitteren, vermageren; uitgeteerd, vermagerd,

zwak en sukkelend. J. {vrg. (en^mooyi).

di{a7i'Krijl\ kn.; diycmoai'^m ioin\ kn. ziekelijk, ma-

ger en zwak; sukkelen, kwijnen, bij de minste in-

spanning hijgen. J. {vrg. doicm/Krin).

dion;crfiz\ kn. ; lenonumz dooi icrhz\ zich groot, dik en

hoog vertoonen {vrg. mon cmz<n<-nz\), bv. cenonicmz

di 7i icrhz om ciui cm a& ? w

G) o • , .. G) o
(Ei cm ooi n\ zie bij ajncmoaiji\

on dl on cm z ornn en on (Èi crn on odi on cm ornn \ zie bij on (uil

/ncmzornns

q. . ... a„
/Eicmosnn\ zie bij run cm asnn\

dncm(uiji\ kn. naam van een zeer smakelijke boom-

vrucht, die een dikke van binnen purper- of kar-

mijnroode schil heeft, waarin zich zoete vleesch-
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El Lr? £? isithfljp

achtige witte pitten bevinden : de nianggistan.— cai

(èicmajtas of oo Je enkel tèi cm oji n\ gelijk een mang-

gistan. ?L7 r) e? e? 77-j »jfl .e? e? e?7 ,?\ lippen als inge-

suedene nianggistan, voor purperroode lipjes.

(èt cm"\ kw. , zie dn rn » \ 2.

f£/j 77 777 \ KW. , ^i^ e'? 777 <? \ 2.

fi cm<njiji\ zie bij (ühcrnauiji^

«itÈncmanna\ zie bv n mh om axans

a a O . O
rei om -ixi \ KW. zva. t)i aj) asn (Hin\ ui xn ui xiji\ ui mi

cnio\ jLi.isj^i n xiux,i\ 777L<^_\ en (un rrt\ (Skr.

mangg ala, heilspellend, gelukkig, gunstig; e?i

plegtige opening, d. i. aanvang van een geschrift.

pk.). (êicm<njiamasn\ naam van een Kawische zang-

/ . . o a
wijze. chJitéri ei cm ixi\ spr. — sicm<nnan\ zva. ei

(Ui.Èicmaxis zva. ai

heid; boetedoeuing. G. (van >,ï,, 4. , misschien wel

voor (En rn cki\).

e? .in ti.i7i jy7^\ ki., zva. om ii in (&i(ci êaa\ (zie bij

77 ia?.77,77,71); oo/£ zva. £77 ?e? £77.7 *o
;
i\

,e? xn ?7 .777 \ en e? 777 77 77? 77 \ k. , zie

o

XV 77 077 z w

o o o
V) XII \ £# E7 177 .1.7 E7 -_ 7 \\

cmrxiw — ajiazn cèi(mwi\ zie boven.

o(?) a . ,.. u
(Bi cm 7x1 on /1 \ zie bij .777 7 1 1 \\

77 w z 11 cm \ zie bij 77 ,E7? z 7? 777 w

,-.? miu|\KN. uiet meer praten, den mond bouden.

dn arfi \ zie bij uii 7 7'? w

(?) - .... f) *
^E? 77? \ £££ bij 1577 E? ,777 \\

E 7 777 \ Zie 77 E7 Z 777 \\

. O-
rEJ 777 \ Zie (El 777 7 \ Z.

El 71 777 \ Zie (SI 777 ? V 2.
7 7 1T 4

mffi»<m\KW. 5-iYr. 77? >) E77? ? 051(1/1 £tt 9Y77 77 i £72 77) rt \

?7 £?? m\ of £»orm kn. benaming van een wijze van

op de gamelan te spelen, zooals wanneer de Vorst
j

é» staatsie buiten komt en bij het tournooispel.

(e.ixti\ kn. niet toereiken om iets te omspannen of te

omvademen, van de hand of de beide handen of

armen

ö& 1 KW. 2ffl. X71 E1X1X1\ 7? 7.77? E7\ — 2.KN.
/ co

duister, geheimzinnig, moeijelijk te ontcijferen.

ei xï\ kn. eeu aangename geur verspreiden, zooals

bloemen {yrg. xn ei \).

eixi\ zie bij iimzuiw

ii ei ij xi \ kn. poozen, van iets dat men doet eenige

oogenblikken afgaan om iets anders te doen (vrg.

77 7X7 7?m KI ?). 77 7 77 Z Ti XI 77 77? ? 77 E? 77 Kï 7^7 77 X71 7X1^

zonder zicb een oogenblik tot iets anders te gunnen.

ri(Eizxh\ zie bij rt 7./?? z xh \\

(ei xn xi { \ zie bij xn xn ? \

O O . OO .... O
ei xn xn tri ~ii xn an 1 of xi xn xi ki xn xnji\ zie bij xn xn

nn(mz\ en cei xn 7? 077 z pi\ zie bij xvricmzw
o . ,.. S

.777 77,?,? \K., zie bij lOOW

777 \ 1. kw. zva. ern 77 m\ (vrg. 77? ???\ en oiicmx).

— 2. verkorting van ?? t_?? z on w — 3. N., zie cmw

\ 777 ... .777 .. . het kan even goed zijn ... als ...

;

bV. hll 7c7 X71 KÏ1 777 77? 77 17) i 77? 777 ?L7 7.77
/
;\ het kaU

even goed zijn, dat een rivier hoog staat, als dat

hij laag staat, mxiioj xi j : .77? 77 7_7??'77\ het kan

even goed zijn, dat hij het zal toestaan, als niet.

777 \ KW. ZVa. 77 777N Of 77?) \

(tl cm \ (nggé) of x"n ?? 777 \ k. , zie bij xh ni.mzw \ 77 777 \

Of X71 77 777 \ Ol 77? ,7 f XII (711 1 : OOk OTOTT»« Cft\\\ KW .,

777 7? 777 nn., z« de spreektaal , vooral als toeroep,

spoedig, gezwiud, gauw (zva. wn«mmt» en ón.ixi

. O 7 1
?.)?). 7.7 77? 77 777 \ ZVa. XI H )) L77 XI) 1 \ 777 77 777 777

77 7??\ zva. 7,777.7? 7\ ^w te gauw, voorbarig. G. .177?

7/77 (<?ƒ iitDizxii) ?7 77? 77 77? \ benaming van een

water , tfWr w^« bloemen in deed en een tooverge-

bed over uitsprak , £« f/tfrtr ?/7.é% i/(? kracht aan toe-

kende , üot m* kind , dat er in gebaad wierd , spoe-

dig groot te doen worden, of ook wel tegen den

ouderdom en de dood te beveiligen. Tegenwoordig

zegent de moeder of de vroedvrouto het badwater

van een pasgeboren kind met te zeggen: xwciri^i

~ï a Cï
7,7 7 77 77? 7? 77? ^ 777 7 (. 7 7 1 77 77 \\ > 77 X) XCI 77 777 77 777 \

heet water voor de haast, heet water, dat nog niet

kookt, doch voor de haast maar gebruikt wordt.

E 77 777 7? 777 \ of X 71 77 77? 7? 777 N KN. , iets , ZOOüls

zijn eigen dood, verhaasten, zoeken te bespoedigen.

X 77 77 777 77 777 77 E? Z TO \ en OOk Wel alleen .7,77 77 77?

?? 777 * de tijd vooruitloopen. — ajunammams het

verhaasten. — aai ?? .???w xix, te spoedig, bv. a<n

n
<n cm ui Kjxi^j~\\

cncmz\ (nggó) of <unvtcmz\ zie bij xriricmzw

cm >\ of 77 77?a^\KW. zva. x.ixv\ (Skr. go, gauh).

o , , rx „ (?) a (?) o o T, r ,cm^ (nggih) of mncmj\ en xncm$xn\ Ma., zie

El 777 7,77 \ KW. 1. ZTl va. E7K77\ (van ?.77 7.jy ). 2. droef- ctnxiiw



n cm z ^
' 839

<?? iiu>\ zie cniow

tmuun kn. het gehuil vau een houd (vrg. rn &inm\).

cm<n!tn\ in de spreektaal zva. cm ?? ki w \amvi<un<un

(L»\ ook wel (mMJfniui\ zva. am<n(Oifunaji^

niin\DV., mi(t»\KN.j grot, hol, spelonk (Skr. go e-

hd); Tj. sengk. negen. ar\(ütcm<an\ zie lij amazn^

.77? ^ i/n anji\ KW. zva. ok crn \\

cm ai ajn z Knn\ kn. gekras van een raaf. rmTii?)?M)

on (lv z arnn\ aanhoudead krassen. — kii m ?? tv z arnji\

krassen.

cm a^n asnji of !Lii cm a.11 asnji\ KW. zva. ,t_» 77 077 77 117 asnn\

7)7 ?_ 77 757? \ £ï£ cm Tl OjH Z 0SI1 \\

cm ai (tm z asn \ verJe. van a.11 cm <r> rum asn \ de kost win-

nen, door een bedrijf (Skr. anggawdrttd, lijfs-

onderhoud. pk.). 77 (óizaAi crniia-ii? asn\ iemand die

met zijn handen of met nering de kost wint. — <ui

mi 77 il-v z as)) \ ook wel (ui cm ajn asn - en <?J? 77 -777 z asn \

1. kostwinniüg, bedrijf (z;?y. lun.tR-;ru\). 2. le-

den, ledematen, tffo organen, bv. de handen, voe-

ten en tong {Ml. anggóta. Yrg. <n-~nz m kizm^i

O O i-T .

<7i7 fl tfW ,777 ,777 77 I ,1577 (7^7 ^ )

.

o77 1i//7 7X7
/
p\KN. meelklouters , knoetels in meelpap. 077

(unoruitL/nmjin en tühcmaunarvin^ mommelen, zonder

tanden kauwen, zooals kleine kinderen en oude

menseken.

(majn<&t~jt\ zie bij lii ei ti\ in de Bijvoegsels.

crn<uncEJi-^ji\ zie bij nuniEn —,a\ aldaar.

amumxmn of 077 1:77 rrnp Ar. l ^jIc , chdïb, KN.

' 7,7,o
verborgen, geheim, gehouden, bv. door de goden.

777.L77\ naam van een beest dat omtrent de gedaante

van een aap heeft. G.

077 77 aJii \ kn. ; aJh cm <nx. 7*7 \ aanhoudend huilen of drei-

nen, van een kind, ofvaneenkoe, buffel ofschaap.

cm<najhi\ kn. uitholling, holle plek, bv. in een berg-

wand, nis. J. — it_ 77 777 77 ,7_7*j i\ uitgehold staan,

hol staan. J.

o O o
cm \ £Z£ cmaaw

crqaoj) of £v mi on n \ kn. weverskam, om de schering

te verdeelen , wanneer de schietspoel ingebracht

zal worden (vrg. cmj £? ).

-77 ,777 aria (nggen) , K. , zie a.11 77 ,777 2 .7,7/7

\

71 cm 2 on
/j

('nggon) zie asn aimnza<i[j\

mian\ 1. kw. 2y<z. 77 £?o77 > (xS#r. gana, een wolk).

— 2. KW. cmihn\ en aJicman\ zva. 11 iciri ,ui\ ook

zva. 777 K7\\ — 3. kn. wat #(?' boedelscheiding aan

den man toekomt, £tz tegenstelling van cmi-i wat

aan de vrouw toekomt. 777 <?,7 07? tyjn het aandeel dat
«dr

aan den man en de vrouw toekomt, eeti regtsterm.

— 4. kn. de materie waaruit iets bestaat (Skr.

gana, materieel, solide, vast, enz.). — 5. kn. iets

dat eeu gedaante heeft, die niet volkomen de ge-

daante heeft van dit of dat, maar waarin men toch

deze gedaante met aanvulling van de verbeelding-

zien kan; stukje hout of steen, door de natuur zoo

gevormd, dat men er de gedaante van een mensch

of dier in zien kan , en veelal als talisman gebruikt

;

ook van een onvoldragen vrucht, die nog niet de

volkomene menschelijke gedaante heeft, maar waar

men toch die gedaante iu erkennen kan; en een stomp-

je van een lid aan een misgeboorte, dat bv. een

poot of een arm zou moeten zijn. — 6. masker,

pop of popje van een insect, bv. van een rups. —
7. eign. van een Batara, die de bosschen en het

wild beschermt (Skr. gana, een wezen behoorende

tot het gevolg van Siwa. pk.), tun oen ojui oman ojioji

asn 1 of ook un ei ui cman -n XjKui, oji asnjj\ in of

met a;eld betalen, en r_?7 t? iu 777 ^.im T7\ met goed
co °

betalen. cm,hnr);L) rn\ een onbedachtzaam wezen,

een onbedachtzaam mensch. cm on a,m oaji\ een schoon

:•
3„ 3.

wezen. 777 ki 1 n kj uu [ hi h~i « n ru 777 \ 077 a-n ,1,77 <n ei

a/ o o„
rn ,L7) l 7 77 7,7 777 L7? ^7) L^ 7,7 ?L? KI KI 77 /7_77 T7 \ (777 ,7i7 ,7_77

a' ' / a
77 EU K) El Lil KI 777 £ I 7.7? 7V7

(
0J1 (KI OSII (. KI (KI 7X7 <^ \ OT7

:KI UI KI KI 031 ^ OjTI [KI K? .7,77 ,777 (757? ( K) SKI (t^.1 (KI t(KI (KI jl \

hi n rui hi mn ?? £7 ?) asn z ki asn ikj ai "77 7,7? £?\ ,77? ,7,7

tn iKt .ki (Li asn n asn z (Ki on asn an^ixm oji\ en cm on cm

ki asn (ki ~n tj ?? 97i t l? -77 \ spr.— 7_?"? 77? 7V7 kt, \ iemand

een schuld of belofte betalen of voldoen.

O o •• • 7 o o . ,.

on ki \ (in poëzie ook am\ en a_n cm\) N. , axiasri^ {in

JDjokjo e?? £? oj. l?? ki\) K., vuur; de vlammen,

brand, bv. van een huis of bosch dat inbrand staat

(Skr. agni, vuur, en eign. van den God van het

O a /O a
vuur), asn asn cm an\ vuursteen. ajniay<rn(Ki\ naam

van een rups, vjaarvan de aanraking op een zacht

gedeelte van den huid jeuking veroorzaakt. \aJcm

ki . naam van een soort van bamboe , die men hier

en daar vindt (volgens sommigen dezelfde, die an-

ders (<l? asnaxi of ut/ïamaa genoemd wordt), naar

men zegt, door panditas of kluizenaars in den

ouden tijd geplant , en die van vanzelfs in brand
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zou geraken, als die bv. voor huisbouw gebruikt

wierd. — (uhcm(Ki\ als vuur doen, spr. voor al

meer en meer begeeren of vorderen. — luhcmcnKi

ihn\ {& rj mm ihn\ vuur stoken, onder iets vuur ma-

ken, iets op het vuur zetten, rui zsn (rui 1^1 asrt \ al

verder en verder voortbranden. — cfii <nm ckiji of
na . , ,..cm cm en pi (Kijf \ pn.trwn asnz<Kin\ zien bij een vuur

warmen , bij het vuur zitten of staan (vrg. tun oji

xmaji\); vuur aan hebben, in de keuken, chiriKi

»o<K7^\ zamen bij het vuur zitten te warmen.

,hi

O .-. O ... O
oT)i7a\KW. zva. <rnpr\ en oi'ndn^\ (KnaJioruiji of

nrt tun i en rui <?v ook zva. (tluki\ of iKntKn\ (vrg. cm

,?,; )
O O , Q
cm (hn\ KW. zva. cc» ti cia 2 rhojj (vrg. cmiNi\ en cm:

kn. zie bij cmihn\ 3. — chncmcmiHj

»gp 2.);

-r
vrouwelijke naga, de vrouw van cm cm itui <un ,in\\

cmmy 1. kw. zva. cm7hcuncm'~r){hr>j)\ als Tj. sengk.

drie. 2. kn. buitengemeen bekwaam of vermogend,

kunstig ; buitengemeene bekwaamheid , kunst ; bui-

tengemeene, betooverende invloed; nut dat iets te-

weegbrengt, baat (Skr. goena, eigenschap, hoe-

danigheid; uitmuntende hoedanigheid, voortrefflijk-

heid, verdienste; ook voor drie. Vrg. djiarn\). aai

'm x kunstenaar 1&" kunstenaar! asnt

cm(hn\ zonder nut, van geen nut of belang. crjjari^

cm pi cmm <ht\ rijk in kunsten en middelen, rijk in

(Kn meun ct-n.hn\ onder deallerlei tooverkuusten.

magt van een toovermiddel geraakt, betooverd. cm

(Ki(K)iK)iisn\ gaaf van opletendheid. cm(Ki<KnaMi\xn.-

komsten, middelen van bestaan. ortpien(La(ai\ eign.

van een zoon van Ardjoena. cm pi asii aui tvmtzi \ bij-

(E.1 rui ctii (Hm s spr -naam van Joedistira.

om gunst of liefde betooveren. w*üm?wm\ goed-

gelukzegger. — tun mi pi (Kn ^1101 Kn\ alles in het

werk stellen om voor iemand iets te verkrijgen (vrg.

<tn^ <llj t? ^ *o? \ ). — cm zi pi \ zich als bij zonder

bekwaam voordoen of aanstellen, eigenwijs. — cm

(Hi(K)jj\ tooverij, betoovering. — iKncmrncKtp be-

kwaamheid in kunst, kunst. — tuicnipr\ nut, nut-

tig gebruik, bv. tui aii pi ,pj'om m\ het gebruik van

de tanden. — (eji cm !*£L<kl\ baten, van nut zijn. —
(Kn cuoni(Ki(Ki^\ kunst, kunstbedrevenheid. — vi

ompi\ zie boven.

cncmrnpj\ 1. -ncmri<in\ ('nggèné) (F)
voor tun n cm

<npi^ — 2. poet. zva. n act rt pt\ ook zva. ern on

etiacienpiw — en cm en ck\ gew. (tvicn cmrtKt\ of tun

(Llinei cmcncKY \ of en cm en pi 'm) \ ook (Lil en cmr> (Kt (VU \

n. , (Li (ki cm iun \ k. , (Ki tui (un \ Md. , wat moet het ?

wat zou het ? hoe komt het dat . . . ? wat scheelt er

aan? waarom? met bevreemding, en ,kh z en m» tvu

cncmen,Ki\ of il cm en (Kt (lu ri (Kn z en oji\ wat scheelt

je? — tui ri cm en ki\ voor cum mi en cm ti pi\ hoe komt

het dat ... ?

empr^ kn. goed bepaald, goed bekend, goed opgeno-

men, zoodat men goed weet, wat, hoe of waar het

is; goed duidelijk; stipt, nauwkeurig; behoorlijk,

zoodat men nauwkeurig op zijn uitdrukkingen let,

inliet spreken (vrg. asnpi^\ 2., (fjiap\ en enasn

cnasntn.i\). tij)gui<piq\ nauwkeurig bepaald of opge-

geven; iemand of iets goed opgenomen hebben, am

m Kn ii h ti 2 ti ui
. O

n 1,112 n ui tin ttj empr^ unitKJi ej -n tui \ iets dat

je nog niet goed kent. asnaapr^ niet goed bekend,

onduidelijk. — tun cm tin ^\ bepaald of nauwkeurig

opgegeven of aangeduid. — mh cm ki ^ tun en (kh\ iets

meer bepaald of duidelijker opgeven; iets ofiemand

bepaald opgeven of noemen; iets een bepaalde

plaats, en iemand een bepaalde post, geven; iets

nauwkeurig doen, bv. i^en^n ^yiKjtuh cmiKi ^tuneri iai\

nauwkeurig inspecteren.

o . o o o
citiKtiUn\ tun ern Kiiun\ en art ki ena^n ?.(K)j)\ zie a^i ui

tuip

cm(Ki(najnz(Kiji\ zie bij (KKKimii^

encm2iiK)2\E.N. in de war, verward, bv. van gedach-

ten of bij het berekenen, zooals door overhaasting

of groote bezorgdheid. J. — <u7i<ncmzrifKi2^ncnKii\

iemand in de w_ar brengen , iemand het hoofd doen

omloopen, van verdriet of moeijelijkheden. J.

cm (ki ii cm \ kw. donker vuurrood (van cniKi\ en het

Skr. rdga, kleur), kn. naam van een donker vuur-

rood geverwd lijnwaad, en van een vlag.

O o o . O o o
<711!KL{(IS11\ Zie il^!KlllU)\\\

cm(Ki(K^ji\ kn. 1. ruw in zijn doen en spreken, het

tegenovergestelde van cru/-n?\ 1. (vrg. <Kntkji\).

2. sleetsch, van iemand die spoedig wat hij ge-

bruikt of draagt, verslijt of verbruikt.

encmzKii^u^ poët. bevallig, aardig, lief (vrg. (&i^n

Kn -jii (uti\). ricrii2(piMeniKi(K,ijj\KN. spraakzaam en

levendig, van een vrouw.

cmiKiij)<K>ji\KN. alleruitmuntendst, uitstekend schoon,
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fraai, ijverig, enz., allervoortrerfelijkst ; en een lij-

naam van Wibisana {Skr. goenawdn, deugdzaam,

van goede hoedanigheid, en bijnaam van Wïb'isana,

in tegenstelling van zijn boozen broeder Rdwana. pk.).

nmthn-ru/j\ kn. spoedig, zonder talmen, ajncmrnaxjjjs

zonder talmen iets gaan doen of verrigten.

o o o
am^rajiji\ zie oncHi(U)j)\

o o' /.,.._.,cm , O
<Hi«Jin\ ook wel cm <fn (utjj\~8

.
, ok (hd nJin\ K., <njia<n

(lijj\kd., vol, van een hoeveelheid of aantal; vol-

tallig, volledig, compleet ; volwigtig; ook even,

getal. on rm z no cm <fn cuiji \ incompleet

,

van een

onvoltalli

tien toe.

un (hi cm kt xji J^i rj rti
q

\ tot volle

O O O Cl * Cicm ïiiï.j(L,i/)\ i^.ik (hij tui/) \ iets tot«f

cm fn (ui ^i ri h >i \

ix- . O O a * Do
completering. — (lv cmajiaji _*\ run cm fn (ui ~? \ (ld

urn wi (ui ~_? > u) kd iui ~? \ iets completeren , aanvul

-

len; compleet, in alle opzigten, voldoende. — (lti

maken dat iets compleet

wordt; met iels het ontbrekende completeren.

cm on K? tu \ kn. inderdaad (vrg. iuhoji\). — cmannriaiui

(mjl of cm hn ,ti) <m ,i\ hetz. {volgens G. erb armlijk,

beklagenswaardig).

01 cm on kt ui) \ zie b ij nw i) ho w

cm Ki cuu ooj \ zie bij cm nHitiiw

cmir)fKiui) (hip zie bij cmoifKiitDW

O o . . O o 7cm K)mm \ of (ld cm K) ui) nis kn. benaming van een

bijzondere wijze van am (u) w

o O -O
cmKitEjinsK., zie cmKizoj)\

cni(Ki(E)ji\KN., maar gew. cm^q.<sijj\K., meening, wat

iemand dunkt (vrg. ajit&iamji); discours, gesprek,

redenering, over een onderwerp, door elkander zijn

meeni?ig te zeggen; discoureren, een gesprek voe-

O
"l_Bü^" ""cïü

ren, redeneren (vrg. miojtni\ <&joo)- U) ni.H) Hl

en Kn (Ki asr) ni (Hij)). >n k) e? hd uuininus wat zeg je r

wat dunkt je ? ->7i hi j&j on h» z 11 tui on qji z o kiuoi opm
01 11 y) ui \ mij dunkt, je moest zelf naar de Bën-

dara gaan. mM;cio.aw|\ poet. de meening van

-, O ^ a O
een gezegde. crn<iQ(&iaji\ cm k) *oon (lv z ojiji\ met

elkander spreken, over een ernstig onderwerp. —
!uiicm,Ki&)j)\ (uh cm(Kj(Eij)\ over iets spreken of dis-

coureren; iets in een gesprek behandelen, ashajiaoi

(in 001 ki £7
7

v het onderwerp van hun gesprek. —
(lti cm ki t) \ uvcmpi^y iemand een meenmg of

gevoelen zeggen , iemand iets voorhouden. — rv

o ^ o r> o . . ., , ,
arjiKT_(E.)r) nn\ ur> cm fap hd ooj)\ iets tot onder-

werp van een discours maken; over iets een dis-

cours of gesprek houden.

(mji\ zamen, met een ander of met elkander, een

discours hebben, over een zaak spreken. Zoo ook

(U) cm (in (z) (Kin of (u)cm(Ki(S)ar)fj\ ook gesprek met

elkander, en plaats waar over een zaak of zaken ge-

sproken of gehandeld wordt (vrg. (uipcmarj en

of als een terpor)/K7\KN. hoog

zich verheffenden grond; hooge plek (vrg. 117 ths

G)CY
,en asri .m \).

cmiHi\ beter cm urn
Oh Ct)

een soort van roode mergel,

toaarmeê getjapt of gestempeld wordt (vrg. cm rui

cm\).

cmrrm\ kn. vervolg, voortzetting, in een doorloopen-

de reeks ; telg , afstammeling (vrg. cun nrj osnjj en asn

nicHin). cm(crrinï(Kj)ninsr)\ het beloop, de korte

schets van een verhaal. — (uf)cmrrm\ iets vervol-

gen, voortzetten; schetsen; in een korte schets het

beloop van iets verhalen. — mh cmxmmmn ooris van

iets de volgorde of het beloop opgeven; van iemand

de linie opgeven, waarin iemand hem in bloedver-

wantschap bestaat. — cmurmniiHij) of mi 111 urn ni

rHi/)\ inéén reeks voortloopend. isn ru 00 ^t cni mi)

ni(Hifj\ proza-geschrift, niet in verzen afgedeeld,

geschrift in ongebonden stijl.

or)irm\KN. iets met vlijt doen, er vlijtig mee aanhou-
C &

den; iets ijverig doorzetten; gezet.

on rj mii u))/)

\

kn. aan elkander vastzitten, vanharende

honden (vrg. ooirjorn (un/)).

G)
m/jKi kn. glimmend zwart.

cmniisKN. groote spoed; vlug, bv. vlug met de han-

dden (vra. dsnri 111 z(crn\). on urn rïij) no tui) \ tot be-

spoediging van het verhaal, om kort te gaan. —
cm mh X7) (Hij) of ór> cmroji un Hi/i\ met groote spoed

gaan of vieggaan.

rj 001 z rj (mh \ KN. ; <lt? on cm z on uoh \ achter een ander op

een paard of rijbeest zitten (vrg. mcamnnacm v).

cm(Hi.no)jj\KN. een kleine 011 11 o-pi z\ vooral om water

of gestampte rijst in te bevjaren.

cm(HiHi)[j\ kn.; ^^ ## *7, *™/T ^°S> zwaar en ^omP

dik, van een mensch (vrg, cm (^1^ % cm (^(un
j ).

cm(H)\ en ajn cm chi\KI.
)
zie bij (unniaarp

rj on z (Hi \ 1. kn. geur, lucht, reuk, van iets, zoowel

onaangename als aangename (vrg. (un^)\); bal-

sem, welriekende zalf; ook naam van een soort
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van mangga. 2. K. voor (n<umnaaia^n {Skr. ganda,

geur ; reukwerk) . cm rionz hn\ ki. voor rhticrm u>

an\ geparfumeerd; zich parfumeren. rhcmzoaöJHuui\

naam van een slecht teeken in het haar van een

paard. tncrmapinnmaji\ naam van een heesterge-

was. n m z an ni u; \ naam van een heestergeioas

,

waarvan do ronde, aangenaam heet smakende

vrucht (gendriaan) met rozeroode pit , in azijn in-

gelegd en gegeten wordt. {Van het hout vjorden

piekstokken gemaakt). <ncm2»aam(tjitsi\ naam van

een Kaïoische zangwijze. — <uh 77 om z hi \ rieken,

een onaangename lucht geven, bv. van iemands

adem. — ivanhihiKl van rv hi ,i.ihi\\ — au
c-cj ci er

cm tui j-n j\ iets tot reukwerk; iets tot reukwerk hij

zich dragen. — uiiimjd|\ reukvat; reukwerk. G-.^
KI. van mi (ki ? (tv aai

(td^ïnkx. 1. de houten steel van een pijl. 2. de hou-

ten schee van een kris , in onderscheiding van de

rncmzfcm en de kjiricrpmatna {vrg. vn<nnrita<n\)'
3

ook fig. het omkleedsel of omhulsel van de ziel,

O O s

voor het lichaai

cv
<D7 aa \ kw. zva. Vj (O) > w ^rjtn, m hi 077 jam hi mi

an(aa\ Hall. gaanderij; kn. voorgaauderij van een

ch-i aai t_? (Eixhca aan\ {vrg. an i.i ni en n j.7? ii ei _j \ );

kn. naam van een heesterachtigen loom, waarvan

de kleine ronde vruchtpitten door de kinders in

proppeschieters gebruikt worden. De Javaan meent,

dat deze boom den bliksem afweert ; en als het

bliksemt, dan roept hij gandri! en zegt (tv }.ii vn

a (?)hi hn —i isn 77 hi arnn ajn n.nanna an tl? w

cm 77 hi \ kn. 1. naam van een muziekinstrument bij de

gamelan, dat -gewoonlijk door een vrouw bespeeld,

wordt, en uit dunne koperen toetsen bestaat, die

met koordden aan elkander geregen boven een rij

bamboekokers hangen {vrg. an e? \ e?i to ii^m an ?).

— 2. een afgesneden lid suikerriet om te poten. J.

— (lv an 77 thi \ de gëndèr bespelen; ook volgens J.

een poter suikerriet snijden. — xmtmnap^n^ tij

iets de gëndèr spelen, iets met de gëndèr accom-

pagneren; ook volgens J. suikkerriet tot poters snij

-

7V7
'

gëndèr vermaken; als een gëndèr gewonden, van

den. — cmi^hn-iKhn/t\ zich met het spelen op de

G)
een wijze, teaarop de tcnam om de onderbuik en

heupen gewonden wordt; ook volgens J. bij poters,

en poter als hoeveelheid, bv. ili tut tli {ónrjaa nn an/

cmz(an\ 1, kw kracht, sterkte, waarde. G. 2. moei-

lijkbeid, wederwaardigheid, ongeluk. G.: poet. zva.

77 CT? 1T.U71Z 05»/l of 77 1777 Z Cm \ bv. 77 (Ut Z (M Itn 7-77

/o . a a
l ha (L j na \ en r) ui n hi ion : rn&oan~n tui ïki ^i \naam ion (Li na

mfenzojfn mz(aa crims wat weerstand zou hij kun-

nen bieden?

- n
777 iiaani\ of cm on hn ni > zie xm na hi m \\

anhini-- eign. van de gemalin van Destarata, de

moeder van de Korawa's ; zuster van Sangkoeni

{Skr. G dn dart). <uncmiinnnajiasn\ bijnaam van

Soejodana.

li>>fhi{\ kn. schoon, deftig en edel van voorkomen

en bewegingen (hovisch)^ van een vrouw.

en cmz (hi nn n ilu\ naam van een slechte /eïtj-jw

Cl

:ie cm ?s7 koji\m n( HioJins

anhnis)\ kw. naam van een soort van hemelsche tve-

zens {Skr. Gandarzoa of Gandarba, naamvan

halfgoden, de toonkunstenaars, muziekanten en

zangers van de goden in Indras hemel; ook de

ziel in den staat der afgescheidenheid, de ziel als

s ' V
geest); kn. m hi ia

. >nhinis)2\ 777 hni ts)Z\ en

gew. on(hn n v)z\ naam van een geest, een nog

niet weer geïncarneerde ziel, die in tuinen of bos-

schen waart, een tuin- en boschspook van het man-

nelijk geslacht {vrg. 77 va >> o ).

an h j >ƒ vi 1 \ zie bij an hi va w

rn . m 7/ w z zie bij 777 7,7 o w

ar, (i.i 77 D > zie lij an hi vi

w

~m(hh\KK. verliefd, een mooijer en edeler woord dan
(7

.77 hn i,i m hi/i\ Zoo ook cm(hi l7?"ï_j? «s*j \ \ an(hh

cm((hi\ zeer verliefd. cm(hi ;ei ki 7^in\ naam van
fa i1< O -'

een melodie.

rn(a<ï\ kn.; %mcrn(£n\ met een vaart in haast weg-

loopen of voortloopen {vrg. asn^armiru^).

hia {volgens J. ook cmKi^ajj en cm in(hn .707)

KN. natuurlijk lief en bevallig in het spreken e?i

manieren, van een vrouw of meisje.

cm an .-ki m a kw. een wind . die de bladen van boomen

Dcm fa

afwaait. G.

C-.

van een vrouw van Ardjoena

{Skr. Gandawati, eig. van de moeder van Abi-

-rr / O O z .. S s
asa. rrg. xqcmhihi\ bij a.nan\).

cmiHiaruia^ kn. bottel, flesch {vrg. naxmzrjasiTzrv^^ en
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i.i] tn). — m >,: n> hi j\ bij bottels; op bottels,

gebotteld.

ij m?Mz.i ^t\kn. naam van een plant , die op hooge

tergen groeit, en van een welriekende olie, die er

van bereid wordt: abelniosch (Sh\ g andapoéra,

overvloed van geur. pk.).

mi a-ni KW. zva. ai t~r ion \

imhiEii ex. een zachte eenigzins doffe stem; met

zulk een stem spreken (vrg. amiKi tin en wnap £'/)

mnhn ï)fl\0. tarwe, weit (Pers. gandoem).

onthizip en. toovergebed tot bezwering (vrg. d/nra?c\

II., .ï*Tii.?\ en r> ziti(M\). imHci^iDf.^ujw^

bezwering om liefde te verwekken. — ilw rr> (hn ti q\

door een toovergebed bezweren.

o?) m ni0.; xmonnapma\ met een gil of schreeuw

opvliegen van schrik (vrg. niuczarvty en cmcrm (E/in).

mi in ti oo (Ei fi\ bij herhaling schreeuwende en met

de armen slaande opvliegen; misbaar maken; misbaar.

rncnizhi j;ir kn. zamenlijming of lassching met lijm

en pennetjes. — xmn michi Ei rii\ iets met lijm en

pennetjes verbinden.

micth\ of (Kirncmi ?dm\ kn. een graangeivas, een

joort van aoiiiiii ihi/j , maar zachter van korrel. J'.

11 iini ah \K^.; x.ii ri ui ai ah \ trekken, iets of iemand

trekken; ook fg. voor vervoeren, verleiden, inne-

men (vrg. 77307 77 ?V7\ tnacmvtarrs hiniKiii en unttn

i-i 1,111). kïi 11 777 77 ah r
:
ia hj L? Li 11 yi hi p door het

noodlot getrokken worden, tuh 11 .77777 %11.11 asn \ het

hart trekken, aftrekken, storen, verstrooijen. 77 ar)

11 ah n -m 77 hi 7-77 mi harten winnen", voor zich in-

worden. — 7.77 777 77 tn ini ^ 77 n hii \ i_n 111 ?i j-,7 1 aji j^i

/^
hiiKin\ iemand een ander doen of laten vervangen;

een plaats of post ter vervanging geven aan iemand.

— 777 £?m\ 777 e? ?7 hi? 1-1 ?\ opvolgen, bv. 011 e? ta

.tiivii a.n zijn vader opvolgen. — iiiri.hihii\ of

777 777 77 7,7 hl
fj

- en 777 77 7,7 l hl ^1 7,7,1 of 777 777 77 hm

h.i^ihi]\ beurt; beurtelings, op zijn (mijn of uy.~)

beurt, bij beurten, om de beurt. iiiiihihitihianji\

telkens bij beurten, beurt om beurt, de een na

den ander.

777 7,7 \ ,7_ 77 777 77 hl {Q \ 7_ 77 777 77 7,7 7,77 ^7) 77 7,7? \ 0» OT7

Q

77 JY7 hl OOJj

\

KI. , Zi<? 17,97 7V7 \\

O -7.. o
7 77 77 7,7 hfl.p Zie OIJ ,777 CK1 \\

man\ of 77 777 77 >,7 \ kn. droogstok , lange staak of

stok van bamboe of hout , om iets over te droogen,

doch die natuurlijk ook teel tot iets anders ge-

bruikt kan worden (vrg. oji <e* -jmn aan).

777 ton kn.j 777 e?7,7 v het geluid van iets dat valt,

een ploffend geluid. G.

m hi\ kn. zva. Ln,^- voltooid, volbracht, geheel tot

rijpheid gekomen omgebracht, van een asiiuiw —
,'L7?77?K7\ met iets zich geheel blijven bezighouden

i_h ui hi m r> hu \ een asii iui voort-
isn (

(vrg. is»^x). —
O

. f)
nemen. t_ h 111 ri 111 ii ah \ iemand trekken, aantrek

-

ken, innemen, verleiden.

.777 7,7 > £W <777 7,7
n q

7\ KW. , 077 3Y7 \ N. - .777 7? 7,7 ? XI 7 K.
,

wisselen, afwisselen, vervangen (t--?y. k??I/.t,7 7 ^«

o . Ö o /. O O o Cl - D
«ITIN). .777 7^0% Of 111 Til hl \ e?l 111 11 hl ? hl 1 Of 777

077 .77 ;K7 ? 3^7 \ vervanger , plaatsvervanger, opvolger.

eni hi i^m ihijj\ van paarden wisselen. 011m is: iki\

o O (?) Do. / . ,

5;t;<Z. flO 77_7 ?,7 7,1\\ N -777 7,7 7,77 U71 K7) 1577 \ OVd' letS aU-

ders wil ik praten. — on 7,7 777 7,7 \ 777 ?? 7,7 1 hir> hi>

chijj\ afwisselend, beurt om beurt, beurtelings. —
.O o O o 1

.7_,77 .777 ri hn hj\ i_ 11 777 77 £7 ? k? ^7 -, iemand vervangen,

opvolgen, aflossen; in iemands plaats komen; ooJc

fig. in plaats Pffra iemand iets dragen, lijden, on-

dergaan of doen ; en iemand iets overdoen. 7,77 777

77 f,7 7,7 ^ ?r-7) 757? \ door een anderen Vorst opgevolgd

zetten om die geheel te voleindigen. — ^7 .777 7,7 n 1

O .

(hiji\ zva. tui (en tcyxn ima\

/ O Q- - & O
.777 7,7 \ KW. zaa. as. rm in/j\ rsn 777 11 1 ni hi\ im mm asn

hn ui hi\ en uii ijn e?7\KN. ^z;ö!. aiiai.i-)^ ^w

een donderend geluid, gedonder, 5». 5$ dte uitbar-

sting van een vuurspuwenden berg. vmann(uiah\

2rt;ö!. 107 77 7C7 77 777 io \ \ a77 m 777 jö \ naam van een

. , , ,
") O S Q O

s^«« geschut, m hjiii m - 7,7 rvncnpi\ spr. — ,7.77

7777,7 kx. overstooten, geheel bedekken; m? ^0;^,

5t\ ^» js^zf, volgooijen en zoo den grond gelijkma-

ken. — t_ 77 777 hi ni \ zva. 7J7--77 777N en fig. iemand

als het ware met iets overstorten, overladen, over-

stelpen, bv. met gunst, minnekozerij of vleijende

woorden.

O
111 E) 7,7 \ KW. ZVa. £7^07 777,7 dl .777.777 EJM imji

vjnkw. een aanhoudend bulde-iÈl^n^ \\ (777 hl ^7 hl I

rend geluid. G. kn. iets dat afgestort van boven

neêrstroomt, zooals bij een aardstorting bij zicaren

regen in het gebergte; iets waarmee iemand als het

ware overladen wordt.



844 ri mzil ihnz\
O .
amiM\

«a.

O - O a.C) oon riariz M|\ a/n od ri chizcki -t&\ cl.ti rn rj thnz (hji^&hm ha

O
cmr) thnzcKi) ^Atnifi\K., zie arnrtpw

rn cmz ri cm z \ zva. nicmw — (Limnnmziiafiz\ iets met

water wegspoelen of afspoelen : ook fig. bv. axiricmz

rnohzajnarvini\ met pijnen of kwalen overstort wor-

den, om als het ware afgespoeld en gereinigd te

worden.

cm ri thnz t^ji\K., zie cm nzziw ook zva. cm ri op

z

vj}ji\

cmthn(Ky)\ kn. vaste of nauwe sluiting in^ aan of op

elkander {vrg. "n oji asnn). — a/77 cm hn (k>jjj\ vast of

nauw inéén of tegen elkander gesloten, goed en

vast in elkander zitten, bv. van voegen enlasschen.

— iuh cm aga>Ji ^Avt %<n\ iets goed inéénsluiten, in-

éénzetten of doen sluiten.

Q.C O
. JïA\ (L71 cm nrl (M Z (KH ^*.hm hOJj

cmanaruins kn. een van een sirihblad gemaakt peper-

huisje met een heel jonge pinangnoot er in. tem ru

!u?g£)£;-).7-L™\ elkander zulke gantals toegooijen, een

ceremonieel gebruik bij de eerste zamenkomst van

O C
bruid en bruideqom. fn ei mem ru/)\ zva. hm diJ co «a, Jl co

rn 1/77 Z 77 TT777 77 !hl ~ 11 ? Yl 1111 h.1 /1\ OT> ChO 7X7 IH1 ft\ de

wisseling van een dag, maa?id ofjaar , met een

volgende.

o o , , .

art OT.TiM\KN.j ajncmtoimjin\ als maar aan een steel-

ij e vastzitten of hangen, bv. van een balk, die bij-

na doorgezaagd is {vrg. cmarnruji), — 111 mert)

cmji\ steel of steeltje van een vrucht ; bv. van een

mangga {vrg. cmcrh\).

a O j. o O - o O ",

cmhnrtyi\ of cm asn ,rujj\ KN.; am cm on auia\ met den

duim en den top van den voorsten vinger knijpen,

zonder zeer te doen {vrg. oei rn np i awiji en is: xjï rvin),

— am cm on <rui\ of x.n cm asn ros iets zoo knijpen.

o
jen/} ' «s^

cm(if}\ kw. zva. <sj xg n cm ah \ (zie bij iEizan\); 311.

kn. een maat of gewigt voor rauwe rijst (vrg. a.i

asi\). — aJhcmah\ iets in de hoogte hangen, zoo-

dat het in de lucht hangt (vrg. itiodmn).

cmah\ kn. de toestand van gehangen of opgehangen

zijn; bv. axifcicmah\ hanglamp; ajiajnamsamab\

de straf van opgehangen te worden, am oji Xji mi asn

ah\ spr. cmhhiKicu)-, voorvader of nazaat in het
,W7 r asn,

(j
J

zevende geslacht (vrg. amfacm-Jna^cmji). — eert

cm tb \ iets of iemand hangen of ophangen ; iets

tot nadere "beslissing of uitwijzing suspenderen,

hangende houden, in beslag nemen of deponeren;

iemand tot nader order in een betrekking schorsen;

een voornemen ojischorten, eenigen tijd uitstellen.

—

am cmah:ci\ ergens , of aan iets , iets hangen of

ophangen; ergens iets tot nader uitwijzing depone-

ren; iemand iets in de toekomst als belooning toezeg-

gen ofmet iets als straf bedreigen, cm on ah <ej ann\ iets

in de toekomst te wachten hebben. — omamahaTi

rnhii\ iets doen of laten hangen, ophangen of in

beslag nemen; iets ergens tot nader beslissing de-

poneren; iets in de toekomst toezeggen aan iemand,

bv. een geschenk als legaat na zijn dood. — 777 ei

chh\ hangende, in een hangenden toestand; hangen;

hangende blijven; nog aanhangig zijn; hangende ge-

houden; tot nadere beslissing in bewaring blijven

of in beslag genomen. 777 ziarixn on amcmiKgé^a

7xj^\ hangen aan God, in Gods hand zijn. — 077

ahjctimn of m 777 m vnihnn\ iets dat opgehangen of

tot nadere beslissing gedeponeerd wordt; iets dat

tot waarborg voor iets toekomstigs gehouden, gege-

ven of gesteld wordt; het geld dat in regtszaken

over eigendom bij de regtbank door den eischer en

den gedaagde tot nader uitwijzing en tot waarborg

voor de regtskosten gedeponeerd wordt; iets dat

voor iemand in de toekomst bewaard blijft. — ali

cm hi\ het ophangen, enz. — aji mah m mn of ali

771 ki rn kijj\ plaats waar opgehangen o/gedeponeerd

wordt, iets om op te hangen; rek; galg; galgeveld.

O • . n . ) .

tv7\ vniii!hn\ en (wem (hn\ K., zie bii isriisriw —
.O.o ,.. q 0/ . . O

ajncmw.vns K., zie bti itsnasnw ook mv. van x.ncm

O . • z-- z-- ° cS
ihnw — cm ha vn hip zie bij asriasri\ en bij asn asn w

cm Si kn.; xm rn S\ op de een of andere plaats dun,

zooals een paal of touw, door uitslijting enz. (vrg.

cmchJi\ en .si cm hmji )

.

rnaa KN. schaar, knipschaar. rn hi nnxnrijp kaars-

snuiter, ts: 111 771 hi\ twee in de vorm van een ope-

ne schaar zamengebondene bamboezen, om er een

balk mee op te werken of bij het neerlaten tusschen

te vangen. hshrnruhp\ met dezelfde schaar knip-

pen, fig. zva. h.i nq cm z asiy \ \ ^1 isthpi hi^ii asr)

rui 77 j z 77 nn z \ spr. .7_77 T77 hO
^K

iets knippen; een

kaars snuiten ; iets met een .ïic aii rn ihn opwerken

of vangen; en gelijk een schaar. — amcrnm«n\

mv. — cm tm xn fhnn\ geknip, afgeknipt; knipsel.

cririgh ooi TTJ^KW. zva. t|<^«»|^

o77 0T77\KW. zva. ricmz(hp\s

cmcrm\ kn. de knieschijf; ook de plat ronde pit van
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de vrucht van de bénda-boom , en van een spel dat

de hinders daarmee spelen {niKrincii tutyi^ mamma

ffoorm tp.). (&» na mi i cm mn \ een soort van wesp of

hommel, waarvan het nest van vorm op een gan-

doe gelijkt.

rroormKN. naam van een eetbare plant die op water-

achtige plaatsen groeit , waarvan de bloem [oeneen

miimi) tiit kleine bloempjes bestaat, die zameneen

langwerpig ronde, spits toeloopende knop vormen;

ook van een knop tot sieraad in die vorm ge-

maakt {Skr. go en da, zekere grassoort, pk.). —
<ryjfEjrmircirE.i^ri\ benaming van het rijstgewas als

het een maand gestaan heeft en al fraai groen is

,

, 7 o a/ O
tusschen ccaniji en rmoów

rninaarrnor)^ kn. een houten hamer; tp. ook voor el-

ken hamer {vrg. (umi\). — tLmcmtnanrnaans met

zulk een hamer slaan of kloppen. — aJiminam

i£7\ op iets met zulk een hamer kloppen of beuk

<rnricrriizmn\ kn. rottanworm, arenworm, een groote

dikke worm in rotting , aren- en kokosboomen en

suikerriet, die gebraden als een lekkernij gegeten

wordt. Uit het masker komt een groote tor.

cm n am i
-

>77/J

en.

kn. week, slap, niet vast van vleesch, van

o] on na am

i

\ KN.; na cm n arrn i ni mi ?> om i \ zva. n mi

>. ri cm ri e

/

een anders dik kind; ook van door ouderdom in-

gedroogde aardvruchten, van lamboe door zieke-

lijkheid, en van pleisterwerk dat niet goed aan de

steenen hecht.

na xrm i

cmarhthcnj} kn. rolsteen of wrijfcyliuder, ivaarmeé op

een (ui ajtttJi ^aoojj iets, zooals medicijn, fijn ge-

wreven of gemalen wordt ; ook krolsch van een

kat ; verder naam van een soort van mangga; en

van een versiersel onder aan het lemmer van som-

mige krissen, dat eenigzins op een rolsteen gelijkt.

— cm emi 7o? (ht>\ de plaats aan een kris, waar de
qj oo, <ui *

zit.

omnaomnnyjsKN. 1. benaming van een corps beambten

van den Vorst, met een kliwon aan het hoofd,

die, behalven andere functies , voornamelijk belast

zijn met het overbrengen van boodschappen en brie-

ven, en die ook uitgezonden worden om onderzoek

te doen, als er ergens onraad is. 2. naam van de

vrucht van sommige boomen, zooals van de tjëpa-

ka- of kalak-, kenanga- ennagasari-boomen. '6. be-

naming van een zekere vorm van kemirinoot. —
(uhmrincfTnaai^\ als gandek dienen, bv. [tSinxiali

iuh cm na arm ,hain\

i >iaimhi^\ kn. zijgebouw aan een voorhuis, doch

ook wel achter aan een huis, of vóór tusschen het

huis en de pandapa: zij-, achter- of voorvertrek.

— cm^<ncrmz»mj^\ ter zijden aan een ander ge-

bouw aangebouwd.

yV ™/!^ KN - 1- niet lang pleizier in iets hebben,

van iemand dien iets spoedig verveelt, die wat hij

heeft, spoedig verdoet, verkwanselt, vernielt of

Oamom

O O
co <-J' CJ

«n-m iemand of een beest kwaad doen, zonder dat

de persoon of het beest iemand kwaad doet.

cm arm tioi

OJl

O
rnji\ kn. meisje, als vocatief, zva. <tm erm asn/t

,

dat een verkorting hiervan is.

Ofmr^»r)2^\KN. kleine aarden pot, kruik of xmajui\

om rijst , water , enz. in te bewaren; ook wel voor

schenkkan dienende, O
O

maar zonder tuit {vrg. on ki

mnamnz^aijt\ twee pitten in één schil,

die bij elkander behooren.

o7)om^\ kn. bijzit {vrg. Mau\); ook de koningin

van de larons {zooals nan^yjMz van de ni^hiajin).

— tuii omarm cnyin\ iemand tot bijzit nemen.

>] am rj arm Krtjj\ kn. kropgezwel aan den hals, zooals

bij sommige bergbewoners ; krop van een kropper-

duif {vrg. <nam<rïarfnz\ en na on z ni (cm z iru.i) ; een

au z naam z

am;
CxJ

kropgezwel aan den hals hebben, nivizoi

ihfnjj\ iemand met een kropgezwel. na na na cm z na

iKTJAN een kropperduif. £rncij)nirriinamifrciiji\ of

enkel niaiiznacmizMrifi\ een zwaar soldatengeweer,

tot onderscheiding van een ligter jagtgeweer. ch)

(ui }rtin^aaiznaamiz^m^\ een dikke tjëpaka bloem. —
nicriizr^aiiizrn^zrnamiztaijj\ een uitroep in Kadoe

7-7 O Q Q„
in gebruik, zva. ni nsn ixm rj rei i.un rti n\ mi ast> am

ninainamnznruji\ algemeen met kroppen (kropge-

zwellen); ook van veel menschen , die den krop vol

hebben, die allen op het punt zijn van in tranen

uit te barsten.

onnamm *^\KN. broodkoekje van grof rij stmeel; ook

de {eetbare, flauw zoete, sponsachtig gewordene)

kern van een uitgeloopene kokosnoot.

O o— mn
CJ

oaini arm nj) kn., nali iun cuij\\ ki., een boog, schietboog

{Skr. g dndiw a of g dntfiwa). iun ,7^1 mi niom (ui iuj
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isïp of imojiammamajÊ&£t«fi(LÊash (of ook enkel

«i ui ) 2»a. iifli m uncun un un na tJt ni m r

m-> ri nn ? isrnv ks. naam van een zeker fatsoen van

en n zo 2 \\

mamman kn.: mntrmnaam arian\ aan ^s hangen te

bungelen, nartzam ariaom ariav heen en weer te

bungelen hangen, an omarm anaa\ benaming van de

Xa-pasangan (vrg. nannarmonaay tcnamtnan en

unaamjtni. — i_?*7 777.7777 77.7 7 \ aan iets hangen:

hangen, van een hangkin of hanglip ; bungelen;

ook bij het spel schulden maken. — rihanamaij)

n*oi> inlaten hangen te slingeren aan iets, bv.

aan een draad. — cmmarmcnan\ hangend, hangen

aan iets, bv. aan een touw of aan een tak, zooals

van vruchten. — uu 777 un m) overal of vol haug-

en, iv. aan touwen of steelen. — ynamanaann

iets , zooals een touw , daar iemand of iets aan

hangt; hangen te bungelen.

marn<naa kx. bos of bosje, bundel of bundeltje, van

langwerpige bijeengebonden dingen (vrg. vcnamman

en tmaaiasnjj). — imartamrtanaa iets tot een pakje

of bos biieenbinden. — th mnnni mv., bossen,

opbossen. hii m un na n hi^t i :, n ?.; iq in bosjes

bijeengebonden van duizend stuks.

in rmanaa of nermanm naa kx. kaal, zonder haar of

veeren op het lijf (vrg. in r>n 77.7 1 en cnanmartAa).do . d , . -,.

i_? ni 111 7777 na 1 of narttamanan onnarige paai

(vrg. 77 t£c( e? un 7). — uh 777 nn naa\ kaal worden,

voor berooid, arm worden.

777 777? naa kx. kaal, kaal geschoren of heel kort ge-

knipt, van het hoofd (vrg. in un ru 1 en najii

77 .7777 ? (M ?). uh lj un 777 7777 iz) 1 de kaalgeschorenen,

voor de Chinezen, i/n

O

o Ci Cl a
7777 i~i 7777 n_) hii i_? uu spr.

77m 7777 ? 7. )j kx. voelbare zwaarte van iets bij het

optillen, opligten, optrekken, enz.; vast blijven

zitten , van iets dat ergens aan of in vast zit en

niet dan met moeite er af of uit te trekken is (vrg.

77 777 n mm ? na ? en n rn ? r, rm na 7). — rn n &i un

iuj met eenige voelbare zwaarte ergens aanhang-

en , trekken of vast zitten.

77 777 ?7 7777 77.7 ) kn. 1. een pak weefkatoen, ongeveer

van het gewigt van een kati. 2. een weinig opge-

zwollen door congestie ten gevolge van een verwon-

ding, bv. van de oorlellen als er gaatjes in gesto-

ken zijn.

77 .777 77.7777? ?LJ.^ KN.j JO 77 777 77 .7777 ? 7L> 0\ ZVO,. XI 777

V']
lldl (

V1
'ff-

°°k V
l
am

*"l
aPm "**#)• .7-7177 777

namt n&a\ iemand aan het lijf blijven hangen, zoo-

als een kind. dat niet van de moeder gescheiden

xcil zijn. — uh n m narnt rui , iets, zooals een wa-

gen bij het afrijden van een hoogte , tegenhouden

door er van achteren aan te hangen; iemand van

achteren vasthouden om hem terugtehouden of niet

van hem gescheiden te worden; fig. iemand zoeken

bij zich te houden, zoeken te maken dat hij niet

weggaat; iemand iets sterk afraden; iemand aan-

hangen, bij hem blijven, zich aan hem blijven hon-

den, tot steun- en bescherming, om onder zijn hoed

te blijven, uh n m n nn > tlj vn m asn ei to j>t j\ sjjr.

— L , VL.' 77 777 77 7771 l

a
uj\ het tegenhouden.

77-7 7 7) irn'lhl 7 Of 77 777 77 7777? JLJ^N aaU i>^ o/

iemand zich aanhoudend vasthouden, xi uuin n-»i

?? 7777?j7_; 7\ er overal aan hangen. — nrnnnn?

7u 7.7
ƒ

iemand dien men van achteren vasthoudt,

iemand aan wien men zich vasthoudt tot steun en

bescherming , steun , beschermer. Zoo ook .t_? 77 777

narnigaiiaan iets waaraan men zich vasthoudt,

aansluit, ö/ te houden heeft.

77 /7; ?.7/n 77.7 ) en l 77 77 7777.7777 77.; )\ zie 777 77/7 ?l;7 77/7 ?l; )

77 777? ,ƒ 7/77 77.; j kx. neerhangend, Sr. ra» ^« o/j r/^/i

\ j,i •) 777 ? >> 7777 77.7 7 zva. KVÏBei hangende rn 77*/

77 777 >7 7777' 7 i_ > / 1 77 77 777? ,7 I / / 7 7 U aaU iets Vast

hangen; aan 7.'<?fa o/ iemand zich hechten; weigeren

om ^/5 te laten varen. — ?7 777 7 77 7777 77,7m 1 waar-

aan men zich vasthoudt, waaraan men hangt; zich

aan een ander of elkander vasthouden, ncmtnmn

7 L7 77 1,1 ^7 7 77 L77? 7 Ujj &n 7_7 ^ Spr.

77 777? 71 7777? 7i_? 7 KX. ; 7_ 77 77 777 l T) 7777 ? 17.7 .7 \ itffc, 200-

fi/5 ^;i prooi, in den snavel o/ bek dragen of weg-

dragen; 2?/« bruid na de bruiloft met zich naar

zijn huis voeren.

777 7777 7l; ex. malle kuren of gewoonten hebben, bv.

E70J2 een paard. najizcmanm<na\ een malloot.
' Cl.

777 77 7 7 77.7 kw. ct-

ör. «^37»' (5/.T. g o e 7i tl al a , het ge-

luid van een kleine langwerpige trom); kd. alarm-

sein, soa. tsi Hr. maar men zegt ook op de hoofd-

7 , a o/
plaats : ttn 77 70, 7,77 ~77 77 1,-77 777 7777 77_7 bi? bi7 > zva. X.1

o as
77 kj un -77 n 7,77 l;/ hi,\

\ n q e)
rn 7777 ?-i? kx. het voortklinken, van een toon vaneen

muziekinstrument; ook een uitroep om aan te dal-
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den, dat iemand eensklaps voortgaat of weggaat

zonder iets te zeggen.

arnamiEiji Of cuh mi om c&ijj \ zva. cuh aaa op cz i\r. \

rmari} \kn. mimh mi aaii \ met een heldere, krachti
CO Cd

g°>

luide stem spreken of zingen. — cuh cm arn \ luid,
Cd

fiksen uit de keel zingen. — cmarncGtaoji\ een

Javaanscli gezang, zangstuk; ook te zamen tëmbangs

zingen.

miriamn kn. aaneen; aan elkander verbonden, teza-
' Cd

mengekoppeld; aaneengeschakeld; geboegseerd, op

het sleeptouw achteraan gehecht; arm in arm met

een ander {vrg. mi n arn tisnn bij thiirnapi osnn). —
cuh anen afn \ twee of meer dingen met elkander ver-

binden; iets, zooals een schuit of balk, achter aan

een vaartuig , of wagens achter aan een locomotief;

hechten, op sleeptouw nemen, boegseren; fig.

zamen verbonden, van harten; en iemand meesle-

pen, meetrekken, bv. op een togt of wandeling. —
cun ariimj arn mi \ mv. — tvi on r> mm \ het aaneen bin-

den of schakelen, enz. — rmii arn cm on /i\ zamen

aan elkander gebonden of verbonden; aangescha-

keld, achteraan gehaakt of gehecht, op sleep-

touw genomen. cm r> ani cm op cm cmjj\ gearmd, hand

aan hand {vrg. arn na aan cm,i).

mi aprn \ kn. simpel, dom, dwaas; domoor, botterik;

simpelheid (vrg. a3iari\ en micE.inx.h\):

amanm\E,TS. wijze, melodie, air, op de gamelan of een

muziekinstrument; ook naam van een distrikt in

Kraksan. tarn hu cm aiii \ of enkel diimii\ ganiëlan-

o o ")

maker. \M<uutM<mairn\ een gamëlanmaker in dienst

van den Vorst. .?_?? ,u?m mi \ te Probolinggo naam

van een sterken oostewind , die van Gending komt

en door het opgewaaide fijne stuifzand veel oog-

ziekten veroorzaakt. cKidnmiï\ al de wijzen van

spelen van iemand, fig. voor al wat iemand vermag,

in het werk kan stellen. Zoo ook ojnnaca^tuncrncnn

07 tm \ en ca en on mi ~n 77 ^-77 mi mn 77 u? w — cun cm

arij\ een air of deuntje spelen of zingen; ook zva.

ai aj\ 2 mi <n aji cm cei cru apn \ — mi arm m aan \ een ge-

zang bij de gamelan; een deuntje, airtje; een deun-

tje of airtje spelen of zingen.

&ncmi\ kn. zucht tot ijdele bluf; ijdel, verwaand;

ijdelheid. — micEicmi\ een ijdele bluf slaan, ver-

waand zich gedragen.

anmimii'- kn. steeuen dakpan; volgeus J. nok- en

vorstpan, versierd met opstaande krullen, die een

griffioen met zijn kuikens voorstellen (vrg. m«o77n

en aZi na ajin ) . dn on erna mi en arn x de ste tn verheffen on-

der het spreken o/zingen.— mi ,£? rt arfns eenluidehoo-

ge stem hebben, arj g 1 en arfnm ttn 2m 11 cm 2r>ni\ spr.

mi 77 arn ? \KN. het geluid van een slaan in het rijstblok

op een van de titir verschillende wijze; het sein dat

daarmee gegeven wordt, wanneer in een dorp iemand

vee kwijt geraakt is of onbeheerd gevonden heeft

(om namelijk niet van diefstal beschuldigd te kun-

nen worden); als ook bij een brand, en om de be-

volking zamen te roepen tot het maken van een

dam (vrg . ai n en afn 2\). mi on miii 2 en arn 2 ai cm arnn \ verk.

<^a^drnapaoi^\ bepaald het sein dat men eenig on-

beheerd vee gevonden heeft. — ahncrn<nanhi^\ door

op die wijze in het rijstblok te slaan de buren

bijeenroepen. — !Lncmcnmmici\ om tets op ge-

noemde wijze in het rijstblok slaan.

crnmrrr\ zva. (ncrmam\, —
l Cd ' Cc

mii\ zva. curnmri\ van
Cd l 6.

arn^i\ spr.

nmn\ of criiaii

1 arn \\

'Cd
> om mi am cki

l Ca)

<77ar><77ormNKN. een draagband of draagriem, om iets,

bv. een jagtgeweer of opgerold matje, over den

schouder op den rug te dragen (vrg. rntuniiarnzs)-,
'

' CxJ

volgens G. een knapzak. xsn aan en mi 77 arn 2 \ pakke-

drager, de drager of sjouwer van wat er te dragen

is, bv. van een kind als het op den rug gedragen

wordt, on (of ny xrii 2 aain) rnmirnir)i2\ de pakke-

dragersvrouw. — clv 77 mi 77 afn 2 \ iets als een pak
' ' Cd

op den rug dragen. ,tii ^m rn mii 2 ^1 kh ^i\ spr. —
ft/77 77 aai en arn 2 n \ iemand iets op den rug te dra-

gen geven. — clv ri ma on arn 2 :ca en im \ iets op den

rug te dragen geven aan iemand. — en mi -n arn z cm

chtj^\ vracht op den rug; de rug, als de plaats van

den rug, waar een vracht gedragen wordt. tJiiuiarn

on aai 2 arn \ KN
' Cd

Cc

1. het keelgat. 2. naam van een groo-

ten boom, waarvan het hout alleen tot brandhout

gebruikt wordt, en de roodachtige vrucht veel op

die van den lo-boom gelijkt, w 11120171*01 i^i?\ spr.

voor afsteken, van elkander verschillen van kleur

of geslacht, zooals een blanke Chinees met zijn

bruine Javaansche vrouw , of een mensch met een

vrouwelijke boetd gepaard. — cLvriom?orn\ zie bij

111 afn w
l Cx,
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art cm art -an z \

frj om n arm \ KN. 1. een kliergezwel op zijde van den

hals (vrg. aiomaionizaoiji). 2. de naam van een

rond stokje bij het weefgetouw in gebruik. — n om

rncmiia^(Hin\ een kliergezwel aan den hals hebben

of daaraan lijden.

omnri(cm\ of onnaan\ kn. naam, van een heester ,

waarvan de bladen door aamborstigen gerookt wor-

den ; en van de vruchtknoppen en bladen wordt

een bedwelmende olie bereid {volgens J. zva. het

Ml. gandja, hennip).

O

cnoman\KN. het bovenstuk, kapiteel van eenpilaar

of kolom ; het (breedere) bovenstuk aan het lem-

mer van een kris, dat aan het lemmer vast geklon-

ken zit en soms met goud versierd is; ook naam

van een soort van slingerplant of klimop , daar

touw van gemaakt wordt (Skr. goendja, festoen;

goendjd, naam van een slingerplant. pk.), najm

no ai ooi 2 asm : n-M)2 rn li7n(Wi,WM spr.

onan^\ KN. het nest en de eijeren of jongen verla-
te

ten, van vogels, die verstoord worden.

aocm<anq\KN. vroeg rijp, vroeg vruchtgevend, bv.van

een vruchtboom ; fig. van een meisje dat vroeg de

maandslonden krijgt; spoedig vruchtdragend, bv.

van een vrouw , die spoedig na haar h moelijk kin-

keren krijgt, ajinon cm aan ?\ vroege, vroeg vrucht-

gevende padi (vrg. bij .ki?ti2\). n cm ; m ? iuiajj^\

spoedig met schelden klaar. ai on tan ^(aiaxi\ wis-

pelturig, ongestadig van aard. tuil on on aan y \ een

sawahveld met ajmo ai cm an <> beplanten. a_,ii oo on

aan?aj)asn\ spr. , zie bij ccn(Ei^i\ en bij ajiixuw

*>
. s . .

ê

cm <an \ KN .
; ajn cm ir?r> \ ieman cl schenken tot be-

looning of uit gunst, van de Godheid of een meer-

dere aan een mindere, om on aan (of cm ra mi) arn

iV)^naj)^A(Hi/j\ met gezondheid gezegend worden.

run cm aan arm no \ gezegeud worden met een ziekte,

een uitdrukking van het vroom gemoed, dat alles

wat de Voorzienigheid over den mensch beschikt,

als goed en als een gunst beschouwt. — aJhcmrrm

-n\ mv. — cm <anno (mn\ geschenk tot belooning of

uit gunst, rn cai i i&i -^i cm (an no(hnno\ voor een ziek-

te krijgen. aj)(^cma7rriniimn\ de natuurlijke pok-

ken (vrg. bij n aan urn asn/i).

on Di)\KW. zva. rn asm on ajii Miy\\ volgens anderen zva.

(is)ifntêi\ maar dan moet het een schild zijn met

een spitse punt in het midden, waarmee gestoken

kon worden.

ai an ai iemnKN.; rncmno an z no on n on i \ slap en week,

iets diks of gezwollens, pappig of paftig, bv. van

het niet vaste vleesch van een dik mensch of van

het vleesch van opgezwollen beenen door water-

zucht ; ook lillig of lillen, zooals van gelei.

cm ri)ino\ zie hoiannow

oiiaanni\ zie arnaannow

cm an jr,ijj\ kn. big, bigge
,
jong van een varken. —

iuh om aan frnji\ gelijk een jong varken.

ao onzoon 001/1 \ kn. gekheid maken, stoeijen, gew. van

, . Q
mannen met vrouwen. — aai ai on zaaniuns mv., en

met iemand gekheid maken of stoeijen. — nam
rnizm aai aaji\ met elkander gekheid maken of stoeijen.

cm an (injj\ KW. zva. oa iu ^h of on aai w

aoinionzasiiji\KN. 1. een schokkende beweging, bewe-

ging door schokking, zooals in een stootend rijtuig

.

2. afnemen, verminderen, van iemands krachten,

vleesch, goederen en bezittingen , van iemands

werk , als het minder goed wordt; en tp. zva. run

'/ <i? ><>ia\ (vrg. f,-j'r
)l

"£[/))• — oai ia ai aan zasnji\

schokken, van een schokkende

anaaii osn aa ui \ kw. de afgrond van de zee, ook de
Cl b

zee zelf, dè oceaan. G.

ooi,anrnjin\ kn. iets wat ergens ondergestoken of on-

dergeschoven wordt, om het vast te doen staan of

ook om het aan de eene kant hooger te doen staan;

ook iets hinderlijks dat ergens ondergeraakt is, bv.

onder een poot van een tafel, zoodat hij wibbelt

,

van iets onder de voet of onder een ooglid; wib-

belend staan, bv. van een tafel; ook cmétnarvin of

(LTi on xmi rujp een hinderlijk gevoel hebben alsof

er iets onder zat. — (uhcmaananjin en run om an ara \

onder iets het een of ander leggen of schuiven, om

het vast te doen staan, ajh ooi aan (raji fig.
nietregt

tevreden, niet gesticht, verstoord, van het hart.

nrujj\ KN. oneven, van een getal (vrg. anaiapm a

asiiji en ancthajiji).

O O Q
cm aan aruin \ KN. : on asm n i aym

G> on
I/ï^n kjn.; cm aan n i arm (tliji\ met een of beide

beenen aanhoudend in de lucht spartelen. — aJhcm

arm an,iji\ met een of beide beenen in de lucht spartelen.

Spritsan(anaa/i\ kn. de milt, v anderen de nieren.

o O
van beesten (vrg. aa sï ^? \ ). ru no cm tan aiji/j
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ziekte van buffels of rundvee, waarbij de buik pijn-

lijke knobbels of opzettingen heeft.

oirmicnuTrmtn.inMUtf. verharding, knobbel, op plaat-

sen daar bij trekbeesten het juk gedrukt heeft, of

op den schouder van lastdragers ; ook een daaruit

ontstaan ettergezwel; ook over of te veel, bij het

toetellen van geld , meer dan iemand toekomt.

ain~m/i7ink\Kia. een klinkend geluid, zoodis door het

stooten van metaal op een hard voorwerp, zooals

een steen. — oooc^ixmu^7^ik\ of cej\\t<i om ce,i rnrnji

ondk\ klinken, een klinkend geluid geven {vrg. cis:

(Ejicm\).

O ! . * O
'

.

cm 7] vim \ KW. zva. fl.?<M/»\\ — (Lncni7inm\ zva.

tn cói z a-Ji iiii w

<ricmtrin\ kn. kantelen, over één zijde kantelen, bv.

van een boot in het water. rncrmrrrn an-Lrrn\ heen

en weer kantelen , wankelen ; ook naam van een

melodie. — tuh vi cm ? i~in \ iets, zooals een schuitje,

in een kantelende beweging brengen. — itiirjarm

a~rh cm nq un \ iets doen kantelen of waggelen.

nioimiiizrn\ kn. ; ich ri am i >i zon \ van achteren vast-

houden, aanhouden. G.; iemand aanklampen of las-

tigvallen om een schuld {vrg. asnas:? en ckicis:?\).

m cm z ri ccin z \ KN. zva. on tui <ri (cm z asi > n en rui ieo tut cuin \

kn. een soort van gebatikt. G.

cmo<u)?\ zva. ^cmcmn^\ — clw oio (trui i\ KN. iets, dat

anders als toespijs gegeten wordt, zoo maar opeten,

opknabbelen, snoepen (vrg. oiicihn\). — rncmn^mn

!Hiji\ wat zoo maar opgesnoept wordt, iets voor een

lekkeren mond.

ai ctm rn ihnjj ^ \ kn. 1. dun van vel, dun van schil, bv.

van aardappelen. 2. van binnen niet goed gaar,

van gekookte aardvruchten.

am <hoji^ kn. ; curi mi n-nji\ iets met den duim, den hand-

palm of bal van den voet drukken en er mee heen

en weer draaijen.

cni3hn\ kn.; cvh aii ahji\ iets knauwen; iets opknau-

wen; ook fig. iemand knauwen (vrg. itkeji?\ van

a-m i&i $\). — on cthn m ann \ wat geknauwd of opge-

knauwd wordt; iets te knauwen of op te knau-

wen ; ook figuurlijk.

cm tui cm iki\ zie bij ooi or>\ o.

cmcmi\ kn. naam van een boom, waarvan de vrucht
GJ

tot medicijn gebruikt wordt (Skr. gantd, naam

van verscheidene planten. PK.).

cmarn\ kn. klok, in onderscheiding van den klepel;

bel, klokje, zooals aan den hals van weidend rund-

vee; duikersklok; klokje voor de walm boven een

lamp (vrg. (toiain.\). — cm crm an p.\ naam van dé
^ GJ GJ c-y'

vertrekken in de bijgebouwen achter de prabajasa,

waar de bijzitten van den Vorst haar verblijf

hebben.

annooniz\ kn. schelm, schurk, schavuit, boef, voora.
<JÜ

als scheldwoord

,

schavuiterij , boevestreken (vrg

<g|).

cmcmi cm/i\ zie bij aiiomw
GJ GJ

o

GJVon 7i oni (isnji \ tm oiirt oin ,tsiiji en cl n cm rt crm asn

arn ti oin asn n\

cm7icmi2 7ijiji\ kn. een haak waarmee men iets naar

zich toe haalt of waaraan iets vastgehaakt wordt;

ook een brandhaak (vrg. tui ri amz n.in en cunriorm

ru/i). — iuham<ncïm9.(nji^\ iets met een haak naar

zich toe of omver halen ; ergens met arm of been

zich hakende en vastklemmende hangen. — (uhan

ai arm m\ aan iets vasthaken, iels met arm of
' GJ '*-

been als een haak omklemmen.

O Ocm irrirt tliz s oiioniTo rvi zon aniTi au z\ goed in
GJ

het vleesch, frisch en gladjes, van een naakt kin-

derlichaam, abu ooiam Ti 7ijit\ van verscheidene kin-

cun art arn Ti Tm \ er goed ge-deren bij elkander

vald, frisch en gladjes uitzien

miarri7ri\ kn. naam van een klein vogeltje met een

kuif.

on orn cuuj
(

\ kn . naam van een zekeren vogel in de wa-

jangverhalen.

cni oioi ri niji asiiji\ KN.; on apin rui asu am ort cili (uiiji of

cisücm am 7i ei li asiui\ oneens, van verscheidene per-

sonen , die bij het dragen of behandelen van een

werk ieder zijn eigen zin of meening wil volgen. J

.

O
G)

tarnTiTricisriji, zich oneens betoonen. J.

ooiounKN. een gespannen lijn; een lange regte reeks;

een bergketen (vrg. !uiiam\ en Miam\). — tman6 v y
GJ CJ

J

afn\ zich in een lange regte reeks uitstrekken.
~ GJ „O O . Ton7iani\ zva. oriTioniw J.

1 GJ < GJ

cm /n arn

z

\kn. groote aarden pot of kruik, om water,

O
of ook wel rauwe rijst in te bewaren (vrg. cm on

iKnn en on Tiarm (Kii n)

.

onith\KW. zva. ui auiw kn. de eetbare wortel o/knol

van de iasii7iasn\ ook de binnensteel of het hart van

sommige vruchten , als de nangka , srikaja en ananas

54
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imM\ n. , aj)(ia\ K. , av

kleiner berg, gebergte (vr$r. cmaq\

poet., berg, grooter o/

o o

r~n\); ook zva. aii ahcciaon hij de wajangvertooning;

verder benaming van magistraatspersonen in het

dorpsland, politiebeambten, tevens kantonregters

,

en ook belast met het toezigt over de wegen en

bruggen; als Tj. sengk. zeven. tuii ai ten iagn»tt\ of

enkel cnian\KN. een vleijende benaming voor lieve!

nm ahoji rtjj?^7 (ri///)\ kn. benaming van een soort van

ringen met drie steenen op ee?i rij , waarvan de

middelste grooter is dan de twee andere. iMim ob.\

spr. — artiahoyi ah\ boogsgewijze versieringen,

eerepoortjes. J. — cuhcm aha-i\ arr
t

naxi!hn\ bergsch,

als een bergbewoner in zijn manieren zich voor-

doen. cmah!Ciafijj\K^i. 1. , ook cmcrnthhaci }r>,i\ eer-

ste, voornaamste, aanvoerder, van een troep {vrg.

aji cci (ui (ui/! en tui arrncuji ). 2. piramidale figuur;

een naar boven spits toeloopende, met uitgesneden

boomen , bloemwerk, apen en wilde dieren bosch-

achtigeu berg, maar ook tevens door de figuur van

een poort een paleis, voorstellende wajangfiguur

(anders anon m> htji genoemd), die door den Dalang

vóór en na liet spel, en ook tusscfaen de bedrijven,

tot een teeken in den onder tegen het scherm lig-

genden pisaugstam gestoken wordt. 3., ook in Kra-

ma tui <n <w on n\ piramiden, als het ware bergen,

van rijst met toebehooren, waarop, tot offerhande

op de groote feesten, door den Vorst zijn ambtena-

ren onthaald worden, en iu ronde, piramidale van

bamboe gevlochtene machines iu staatsie naar de

pagëlaran gedragen wordeu. 4. n. , \ i >> i.i i,i •>
. k.,

het gebied van een Goenoeug of dorpsmagistraat.

— tvi ui hj ui /v7 1 x (ut xji on xin (hiji\ gebergte, berg-

land, berg- en woudstreek (in tegenstelling van xn

<nni\); het voor de Goenoengs op te brengen geld,

één reaal per dj'oeng. ctn tli ikj ^i cm ah u7<ht/j\ bosch-

rijke bergen.

cmaéi\ Ml. kn. een verglaasde pot of kruik.

aicmzaia<nz\ KW. zva. (K,i(uimin\\ \ a^i cun on cm zn act z \

KN., zie bij iKiKnw — ilti on nmz on act z \ KN., iemand

met de vuist of met een wapentuig een stoot ge-

ven, stompen.

cmao\ kn. ; ajhmao\ iemand naloopen, vervolgen,

van een mensch of beest, dat boos getvorde?i iemand

O^To^^^ klanknabootsend woord voor het ge-

luid, dat door het werken met een patjoel, wa-

doeng of petèl veroorzaakt wordt, ai aai rt act im <n ut
• ( on I \ j

o ^nm act ihayi of crti ia amfl \ kn. ; tuh ,rrj ooi urt* of nJn > n

aj) ih'iijj\ iets, zooals een stuk bamboe, zoo door

kloppen aan het eene eind kneuzen, dat het tot

splinters of rafels wordt; iets te pletter slaan; fig.

een vijand zoo slaan, dat hem alle magt benomen is.

O O . O O -Ocmaoaatjj\ ajn cm na anii\ zie cmaciaain\

)

crn^oj)Zhr^/]\K-$. naam van een soort gekruide vleesch-

spijs.

on cm zon ao) kiijj > KW . zva. wiium/|\ \ act aai ai cm zat iwi

i~nj\ kopje met een handvatsel (oor). — x.haicmz

anict!Ku\ iets of iemand met de hand vasthouden

(zva. ,i:nt i.n ;

;y \). — on cm z on act aai aajj\ iets daar

men zich met de hand aan vasthoudt; handvatsel.

irj m^aoitasmji kn. scheef van vorm, aan de eene kant

dikker of breeder dan aan de andere (vrg. ai cm

iii.ifinj en ii ui 7> i >? n in). J.

fruna tz > 1

1

. kn. klanknabootsend woord voor het ge-

luid van een houw in iets weeks (vrg. ai acizaci/i)

cmat i^yi i \' i \i\ spr. er maar inhakken.

in i i/m^ KN. zva. li i; lii ?\ maar bepaald van het

hoofd en de hals- en nekspieren. — am<mtn}<njin

- O O a a > ) o . ,
en ?tn mi*:) it i\ zva. fHKm en (Eiaez a±n\ in de-

zelfde bepaalde beteekenis.

• iiiinii, ongeveer zva. k/ticmarun of ajii cm rvi ~/n

ni!ii),ii\ iemand die zich door groffe en lompe

snakerijen ten koste van een auder vermaakt, cm

i/ m 7j >:>?. n i ) kn. ongelijk, oneven, niet gelijk, niet

gelijk verdeeld (vrg. rmcmarvtn en n a^iriirm zix}jt).

m a3) \ K8 . naam een bloem.

rr»>j)\KN. zva. njncmap* \,vrrri ai arm z avi i:i\ spr.

icm\ KW. zva. !lh ir,iw

/ Q» S j. - / O / Ci /
cm\ KW. zva. ajncm of iii.ncm\ ajicrn\ en amemw
cy
an\ KN. klanknabootsend woord voor het geluid van

cy cy
een luid algemeen gelach. — cmcm^iia-n^ luid al-

gemeen gelach. Zoo ook eni 'Z-iajii cm cm nrmnn\

o/ C> . , o o/ a o/ .

rm\KW. zva. <uiarui*m\ (vrg. cm cm en ajncm).

1. kw. zva. (Kjjacnw — 2. n. Md. zva. im\

vervolgt.

T
den zin van (èyw

a]?m\ 1. zie bij a^ii ai cmw — 2. verkorting van ??

on cm \ OV. ai rm no (ui a^.i \\
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mmnKN. 1. zie amonoinzw — 2. net (precies) gelijk

met iets anders; precies in hetzelfde geval zijn.

<m ti \ in mim aai oji ^ \ zie bij ajh cmn w — cmn
cmni\ zie beneden.

cmn \ zie bij 11 cm zn w

odtinkn. 1. eg, egge {vrg. cmnn\); volgens J. in de

volkstaal ook voor haarkam, om het haar uit te„

kammen {vrg. akcmasna en (uin asnn) . 2. cmnn\ of

van een welriekend hout: aloë-aai run) cm ti >

hout, agallochum (Skr. agaroe). — aJimiii\ eg-

gen; volgens J. ook kammen, het haar uitkammen.

— ajimirnnzaajj\

cm ai m\ KN. schraal, van grond, daar weinig en

niets welig op groeit, bv. nmn ojyi ti cm ain \ (vrg.

1T L^^)-
rmriTW kn. gebrul, zooals van een tijger (vrg. cm

rn ti z aairi en cm (ui\). miaiiizmiainz\ of asn cm

Timzcmainzs brullend, bv. van een hard en luid

geschrei. — aJh cmonnz\ brullen. — ajicmoni/iz\

het brullen. — n i \ overal

.

alle(ui asii cm asiai •

kanten ,
gebrul.

odt)\kw. zva. miaa\ als Tj. sengk. zeven (Skr. gi-

.. . a a o o o o q
ri). (unncmn\ oj(pT)oDT)\ cm una asn \ en cm

nna^\ bijnamen van Batara Goeroe. — trim

on tin kn.; <ri (ui 2 cmn cmn \ iemand die groot-

spreekt o/" pocht, om te imponeren of bang te ma-

ken. — aJhcmiimin\ tegen iemand grootspreken.

— aai cm tj cmn \ ontzettend groot of dik, om bang

voor te worden (vrg. aJii micmn^ji^i^). — ajiimi

rnn aai ~m ai kii \ een lastdier of werkvolk aandrij-

ven (vrg. asn cm tut cm ai om \ en asn cm ii\).

cm ain 2 , en crn ai ti ? cm rnm z \ KN . van angst of schrik

schreeuwen, angstgeschreeuw. — asii cm cm onn z \

iemand van angst o/" schrik aan het schreeuwen zoe-

ken te brengen (e;;y. <uhmnmiaui\).

otiti\ kn. 1. de (of het) uitstekendste «;#» £é??x soort.

2. leermeester, leeraar, onderwijzer; ook voor leer-

aar van toovermiddelen en tooverspreuken, om langs

een bovennatuurlijken weg iets te erlangen. (Skr.

goeroe, zwaar, gewigtig, groot, uitstekend, eer-

waardig, en leermeester, leeraar), mi 11 aaoi tui z asn

cuuj\ uitstekendste van de schoonen. mi 11 oa asn asi

asin\ allersterkst vergif. asi mi ii\ de hoofdtak of

hoofdtakken van een boom. asn asim cm ti \ of en-

kel tftJ>Ti\ eign. van den oppergod, den Vorst van

de goden , iu de Javaansche mythologie, mi ti iun

((;-> (En aan\ verb. van asrn 11 asn asn (sa aa n\ lof bejagend,

van iemand dien het om loftuitingen te doen is.

naam van het teeken anderf,(ui asi cni ti \ naam van nev teeicen n o 11

asiimiasnmi genoemd, cm tt\(cn aai oruin \ onbewerkte

stof, daar iets nog van gemaakt moet worden, iets

in natura; mi ti
t

axi asi \ bewerkte stof, wat van een

stof vervaardigd is. miii(uiaijiasiaajj\ het bepaald

getal lettergrepen van ieder vers in een strophe

van een Javaansche zangwijze; mi ti rui cm \ de be-

paalde eindvocaal, waarop ieder vers in zulk een

strophe moet uitgaan. (Wat het woord mini in de

laatste voorbeelden beteekenen moet, is niet dui-

delijk). — (uhmimi rri\ iemand tot leermeester

gaan nemen, bij iemand onderwijs krijgen; iets (bij

een leermeester) gaan leeren ; iemand zijn leermees-

ter noemen. — asn mi ai iizaa^ iemand tot leer-

meester nemen; iemand zijn leermeester noemen;

ergens, aan een school, of va een vak als goeroe

fungeren of les geven. — iuh mi n ti z aai ~m on aai \

iemand, bv. zijn kind, laten leeren bij een meester;

in iets les gaan nemen. — (&imiii\ of (uimiiis

- O * n
zva. ajncmmiiiw \oimiz (s/imi no m cm z (Kj) \ de gong

die de maat slaat bij de gamelan. — (uiminrj\ lust

en vatbaarheid om te leeren. G. (zie ook hier bo-

ven). — (ui mi rri iiz on n\ onderwijzerswoning; school,

de plaats waar onderwijs gegeven wordt; en de per-

soon bij wien men onderwijs gaat nemen, leermees-

ter. ashcm(nji~jimitnniz(H>ji\ van denzelfden mees-

ter onderwijs krijgen.

ti cm z ni \ kw. 1. zva. asn on tui z aan (waarschijnlijk de

aSDonajiz ah\); als Tj. . zeven. 2.
O

zva. cmri(U)\

mi'rj(ij)\ (vrg. ai cmzmajui\). 3. zva. (Kammi

O
rn&j}\ of (ij)m a-m cm asn/j (Skr. gora, schrikkelijk,

O
schrik aanjagend), ai cm zn raji on ooi z om \ een ver-

schrikkelijke storm, on cm zn o-ji om , woest geschreeuw.

O o O o o
on cm z ti cm asn ^an (fjihh (hJin \ spr.

rnmizn\ ook wel cmn\KN. een onrijpe nangkavrucht,

die als groente gekookt en gegeten, grooter dan

acn on asn on oji auin )

.

{cm ?\ zva. min^w — [crn^ om asij)\ KW. zva. omarm

niHin\ (een spr. zie bij ancm\).

cmainz^KTi. hard, rauw, onaangenaam om te kau-

wen. J. i(Kn(Efiai/ia]ii2?\ een kokosnoot, daar mentainz?
i f

weinig pit in vindt.

54*
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cmii?\ 1. KW. zva. art rvi (toiaftin en <M

m

amii ai ohi

w

ook kn. gebulder, geraas, in cmm^ (of (<w.^) w«

(uiasrin\ geraas (onweer en stormgehuil) van de

vierde inangsa ; en crnnnytHrnK/icms onweer van de

negende mangsa. — 2. kn. benauwd warm of keet,

door benauwde , drukkende lucht ; het benauwd warm

hebben (vrg. ojkhtojij) en ck^i <ei t^in). — 3. KI., zie

avmrt\~L. — iki) ikyi ^A.mn ai <an z arm (of .lnicjam) cm
' C\J v (aJ-O o .O

t?;>\ spr. — cun cm ^n ^ (L/ii \ en a^u cmn ^<Liiai,hii\

KL, zie bij au-ns I. — (m'u^i'nM^ kn. het be-

nauwd warm hebben.

O o O -

cmni^\ zva. <rï)iin^j\\

cm w 11 ^ \ kn . gezouten en gedroogde visch, vooral zee-

visch, niet open gespouwen (vrg. ai cm yjiKo^nn).

„ , n O O
Zoo ook (tmcnj) ceirini ^w — ajuruitfnaini^ , spr. —
cuhcmrini^ gërèh maken.

cmniq\ kn.; rijiiam^n^\ iets, zooals lijnwaad, Mee-

ren, het lijf of een gedeelte er van, in water spoe-

len, uitspoeleu, afspoelen (vrg. ic^mojins nnm^\
CV o

Kin asn \ ari.'Ki q tuil \ en ot? 11 ^ \ ).

Cioipi^Ki., zie ihr»(Ei\ — d/n ani t? q

\

K"W. eva. <ci «r? ^\

en
«Jg»^

{vg. cmnï^).

iwti^kn. zacht zoet, de tong streeleud, van smaak,

zooals de smaak van amandelen , kokosnoot , boter,

melk, enz.; ook lekker toebereid, gekruid en gesausd.

(ncmrnnii )\ in de spreektaal zva. ai on z ai <->->
z ^ w

t) cmi ti -77 <> \ kn . beweeglijk, niet stil kunnen zijn, zit-

ten of liggen , onrustig , ook van een vaartuig, dat

niet vast in het water ligt, en fig. van het gemoed

(vrg. ii(Lm<rjn^^\ en (nnmaicct'^\).

oricmz ïini $\~s., tn tui i nn \ k. , leugen , onwaarheid; lie-

gen, onwaarheid spreken; leugenachtig; valsch

,

niet trouw teruggevend, van een spiegel (vrg. ao

(ftav). ai cóit ai om ai niz^\ een leugenaar. djiiLncoi

tnfwïcqmi^ een leugenachtig schepsel, aartsleuge-

naar. r]<immi^m\ kn. leugenachtig, lasterachtig,

bv. ai <i5i z ai tin zn uim \ en !unasrjri(iaz'-nocjino\ (vrg.

z • • / x G)&n ooin \ oij <ts)^j- cntioin (si cmtru\ naam van een

bijzonder fatsoen van piek. tnncizmcui (&icui\ wat

zooveel men weet of meent getrouw is, al is het

mogelijk niet geheel waar.— ncmz^n^aicmiviiiz^

leugen en bedrog. — <uh ai on i aim i .? ajn \ tunaiajiz

ii(hn\ iema?id beliegen of voorliegen , tegen iemand

onwaarheid spreken. — (uhtncmz<n-rrt2q<un<naoi\

lii ij.hizm ihh ^7i(hoi anjt\ iets als een leugen of on-

waarheid beschouwen; iemand een leugenaar noe-

men, van leugen beschuldigen.

^mi,;;\KW. 1. zva. (nmnz(^i^\ arn uxnft,?/ ? (hri n, aja^iz

,£^\ a^anzaioKz\ of cm,vi\ (Skr. gr e ha, huis,

woning; en huisvrouw. Vrg. io )it.i)\ en cm tui ,).

2. zva. <viirri\ en ïn.ip (Skr. gr aha en gr aha,

nemen, vatten), tniuni^ni^i .o??.i/n\ spr.

icm mi >hi\ kn. eklips, zons- of maansverduistering

(Skr. gr ah a 7i a). ^mi-iM,u£j,t,m^ RN . ) >77 1/?

im»Ji(KJi\ en tarr^vn im tuimji an^\ poet., maansver-

duistering. — ^u^rn.Ln^^p verduisterd, ver-

duisterd worden, van zon of maan; door den in-

vloed van een eklips gebrekkig geboren. — ,or><iv?j

cHi^ar>jl\ door een verduistering van zon of maan

getroffen of schade lijden, van vruchtdragende boo-

men en gewassen.

nmiut^-njf^ kn.; ^^jj^^n met de nagels krab-

ben, van een mensch , ook toel van een kat (vrg.

amajnihns mv.

^^'l"^ïï. verheugd, verblijd, zich verheugen. G.

/
S a

\ - o
(vrg. ui 1^ c/i\). — Mi^m lii^i<\ kn. vatten, be-

grijpen, beseffen, vermoeden, bij zich zelf denken,

van een gedachte die bij iemand opkomt; een voor-

gevoel van iets hébben (Skr. grahztd, vatteud,

grijpend; gr e hit a, gevat, begrepen). — (unicmaJr)

b/y ui\ van iemand of een zaak iets denken, ver-

moeden. — iCi i cm\tun iisi i\ het vatten, begrijpen,

enz.; gedachte; voorgevoel; doorzigt. aji.cmivti lu

wip de gedachte kwam bij mij op, ik dacht bij mij

zelf...

cm nn mn asn » kn. naam van een geurige welriekende

pisang.

; .Tn 7) a/n \ KW. zva. {nrnuntL/nw

mmffOflxKN. hecht of steel, bv. van een mes en van

een pajoeng ; gevest, bv. van een sabel ofkris(vi-g.

o" O
!Ünii\2.). — ern in mmijis middel tot tets, mid-

del dat men aanvat of gebruikt tot iets (vrg. cóh

f) ,
. o

iKiiriibhfi en (kjih ihi\). —r (un ern ni !hi\ iets vaneen

hecht, steel of gevest voorzien.— ivh crn^n:iati!hni\

iets van een hecht , steel of gevest laten voorzien

,

geven of bezorgen om daarvan te voorzieu. — 077

7wiM|\ iets dat tot hecht of steel dient; steel,

bv. van een .kt? ccnasnjt\



O Q
cm T7 uvï \

/
nm an astin 853

o o

)0
> ei

KN. ; (uninrnpi

KW. 2##. )»:n\ (Prakrët garini, Skr.

greJiin'i, huisvrouw, pk.).

oiianann\ kn lust aan of tot i<?A? hebben (vrg.

Wjg-MJI^ ^§*™jl Of Snnyu]^ KN.; */77_
^"// of (Lm amin<toiji\ uit ontevredenheid pruttelen

q/ brommen (tf/y. aiq ei ili ^rnaza ruiji)

.

O - O 'O
{ x̂

f)a !H
^J) °f crnn

}Q
a{
^A"-

zie ^J^^/T
(777^-KN. halfluid gepraat, gemompel binnensmonds;

ooh gepruttel of gemor (vrg. [crnith^ en aniLcikji

o (F)

ba i

avj))- rm(H2(rnihi\ prevelen, mompelen. — mharn

fi,j\ hetzelfde.

G) i , G) . (?)
i^ro /' KN. gemompel; gemor (vr^. cmfn\). — 'SDIJü

O
an anj\ zva. nm an tnji anji\

ai tcrnri ah \ kn. tandjes, fijn getand, tot sierraad aan

een kris onder de ri -yn ? znn \\ ook rn Tt an cm asiij) ^ J.

— ? hrj [on r)(Hi\ een kris met tandjes invijlen tot

G

jo-rom, ge-

a
cmxn\ z\ niihfiw

;cmiHi\ of 777 ni lm \ kn. ronde slijpsteen, draaislijp-

steen (vrg. üjiiKrirvtji). (k>i a^iihjmimi n \ het overge-

blevene van den slijpsteen, voor een gesiepen wa-

pen. — ajhunriH) iets op een draaislijpsteeu

slijpen.

mi(hft(ia\ naam van een soort van grof geschut, on-

derscheiden van ern an asiifi > misschien wel houwitzer.

ciii
;

Ti an (ia \ kn. de hoogste gezagvoerder, zooals de

man in zijn huis en een meester in zijn school (van

077T7N en anaci\ 3.). — (uhcni'~nafi(La\ het hoogste

gezag voeren.

um an ii i/i of amnrjapnrLijt\ KN. gemor

murmureer (vrg. \^riian\). — Lhrman ir in mor

ren, grommen, murmureren. — tun [cm an ijt?\ over

iets of iemand morren, grommen of murmureren.

— (Li^^mfKi mn\ het morren, enz.; murmureerden.

— nni a^n ixian/i\ loopen of zitten te morren, te

grommen of te murmureren.

O • Ocm -n an n ?#\ zie eni m irxin \

cmnnan lui of rn nri axi om \ KN. een benaming van de

klipzwaluw, die de eetbare vogelnestjes maaht (vrg.

iff.'ftj»N ^w %.> a.i l?i\); ook naam van een zehere

slagorde.

crnapiEyi^ kn.; cuh ernan
(&ifi\

op een doffen toon spre-

ken, brommend prevelen (vlg. cmdntEijj).

O

ti <K7 (Exn \ KW. ; a h cm •n an Eia \ «6

cmanasii/i of nian iliiji\ Holl. granaat, soort van

geschulkogel (vrg. Dianaxi^)

enjan asnjj\ zie cm (Hi asn n\

an-j/Hi asii\ kw. een geluid als van een rollenden don-

der (Shr. goérnita, rollend). — aJi rri an asti \

zulk een geluid maken.

«map (mji\ kn.; ih i/mahn(ii/)\ leed gevoelen, bezwaar

of bedenking tegen iets gevoelen; tegen iets heb-

ben. ajn z n~i i_n
O

nrn ophijs er niets tegen hebben.

O
(Ln ri nm zria^ri ? nq (L/h cni (ni i.i /j\ zonder bezwaar of

bedenking er tegen — tui icrnan i-./iji\ het gevoelen

van leed, bezwaar of bedenking.

an icm z ai an 2 ai.ia\ kn. naam van een host van gepelde

en gekookte djagoeng met geraspte kokosnoot be-

strooid. — xm ri rm ? ri (hi i (tli n\ grbntól bereiden;

en zva. n-mi^i? non

z

tli,r. als gróntöl, als gröntöl

zieh vertoonen, voor een boel, van wat bv. op

eenige wijze gekregen, bijeengekregen, gevonden of

opgehaald wordt.

- ri o
/OT> iHl \ Of 777 ni iHl \ KW. ZVa. 0517 Obli 0S11

f
Ojll (Hl

f)
en cm (EjI \\

ook, volgens G., naam van een Kawische zangwijze.

icmaa\KN. naam van een fijn soort van gras.

(Yi[cmiim\ kn. ; l 11 77 , o77 ï7 %h \ onophoudelijk , of ge-

durig, of tot vervelens toe zich laten hooren of

luiden , van een geluid; iets tot vervelens toe zeg-

gen of herhalen; zanikken, zeuren.

vi cmrim<riah\ kn. een kermend geluid, dat des nachts

gehoord wordt, zonder dat men weet vanwaar het

komt. G.

n777T777^ kn. ; (crnmn {Lm (Hij)\ goederen zonder orde,

als een rommel, bij elkander pakken of inpakken

en wegdragen of meenemen; zulk als eeu rommel

meêgepakt goed.

(ïl 777 07 (7777 l (IU1JI of OOI 77 ni 77 (7777 l 1 1 ?
f)

\ Zie bij 11 Cm

TTn2TL^
Q

cmm{i~m\ zva. an jnix^ w

miéiriasii/iKN. kleine trekkingen, bv. van een beest,

dat voor dood ligt; fig. het bij iemand opkomen

van een gedachte of voornemen om iets te gaan

doen. Zoo ook cm i:ni asiia:m asii /i\ J.
t* <F^ -'il <s> Ul

cmriii x\iri\ kn. het gevoel van iets hards, oneffens,

hobbeligs of ruws , zooals bij betasting of van een

steentje onder den voel. — crii ce^ltui an^ijj\ zulk een

gevoel geven. — cmicmaxp.KijiS rollend, zich be-

wegend, onder iets. J.



854 O
cfn a.?:io/

on rrrn mtn (ruin of cm on ti ? xtiti iruin\ zva.ori(Hn2xrm (rviji\

ook het lichaam of een gedeelte van het lichaam

on itmaiOT) ruin \ zva. ni 1 xn

2

trekken van pijn. -

9~rptnjin\ •— nui on 1cm 2 urn ruiji\ sparteling. — onmnrn

min rui cm n of cm 01 ti 2 umi rui (hn/i\ zva. on un 2 um rut

(ki/)\ ook op en neer schokken, horten en stooten,

van een rijtuig over een oneffene weg ; en volgens

G. stuiptrekkingen van het lichaam.

ti t crnri umi \ kn. klatergoud, dun blad valsch goud. —
xm ti icrn on rmi \ een balk ofplank een eind inhak-

ken en dan met een wig splijten; ook klaterend

stroomen. J. — crnonuejiriuin\ klateren, kletteren,

zooals van regen op een blikken goot. — riiarn

rn xmi (ir; aan\ stukjes klatergoud; kletterende stroom;

wat gespleten wordt.

(rm/HT^\KN.; tuh um (Nyi ^ \ snoepachtig, snoepzuchtig

(vrg. cm (Kin ? \). — xji icm xnji > \ snoepzucht, snoep-

achtigheid.

X . O ) s
on (kin KW. zva. x/ntèis ni:eiTi^\ (is:wrri\ en** in?

/ o (F) O
(vrg. cm -n xsnji en ^ mi tj asiifp. — a/n cm cm xap

een kerf of ingekerfde groef maken.

O
amcuiitxin\ zva. cmxjixaji' rimpel; plooi in de huid

van een jong kind.

oncmonTixaji\ kn. gesleep, het gesleept of langs den

grond getrokken worden {vrg. ri xm 71m xaji en riD-ji

on Tiran). — xjhricmoriTixan\ iets slepen, langs

den grond trekken, wegsiepen. xm 77 cm n -n cq xa ^m

2

ti !ko tuil uw ui aji icrifi \ spr. (vrg. bij onnu 71 nri xan )

.

— xjiono-nonTixan\ het slepen, enz.

cm onnriz xan \ xAi on cm on t\

zva. oncm<ri^nzasiiji\ enz.

oncni2Tixa\ of on cm ? txwj \ KW. zva. cm rui tui cmji {vrg.

rn anzTi cm xai\).

cy /
crn ta u 11 \ zva. 011 ia ,jv>» \

011 xa hoi \ KW . zva. (N-n<wn of Htixoi\ (Skr. kroedda,

met het aanhechtsel ka. pk.).

on 1.1 uuun\ naam van een Vorst van Kasapta of

Kapitoe , een bondgenoot van de Korawas (verb.

^jiiuiiji\ ook volgens G. een oorlogsbekken, de van 1 asn cm asn cui asn n Skr. Trigartapaii, de Vorst
co

gong.

on tern on aj) 2 aain\ KN.; ajh tn ,arn<n oji 2ama\ iemand fop-

pen, voor de mal houden; bv. aAinmn/vnajizriitmi

cm rn Ti 2 mi n\ KN. een schrapend of schor keelgeluid

maked, met de keel schrapen; ook schor brullen,

schor gebrul (vrg. (Knannmaain en <n rnzriT)? .?.-» 1).

tri cm 2 on ti 001,1 \ KN.; on cm ? on no tm xan \ gemeen, bv.

on (vi 2 on cm 2 on t, aai tui n\ een gemeen mensch, iemand

van geringen stand.

oti 011 2 on ti 2 (Miin\K$.-, icrn wc ri cm 2 onm 2 nm n\ een hand-

zaag. — x.<iion cm 2 <n Ti 2 <Hn n\ een beest keelen, de

keel afsnijden {vrg. xmn kiri(rui^\). — on cm 2 onnriz

urn (kiji\ de gorgel , keel (vrg. cititi\ en t^wnerm

Knji). — on cm 2 on Ti 2 arriji\ reutelen, met een reute-

lend geluid, bv. ademhalen of spreken {vrg. cfn mi

xrnji).

cm Ti (hmap/j\ benaming van een zeer mager beest. G.

crn on Ti 2 orn (uin kn. een soort van vlieg of tor. J.

cm ^>7 uu (Ki q \ zie bij tun on to w

cn-ixa\ KW. zva. xji asn ti xti anji\ (Skr. ny agroda);

kn. naam van een soort van waringinboom met

dikker en breeder bladen.

cm(uixaji\ kn. kerf, een ingesneden groef; voeg van

metselwerk ; groef of rimpel, bv. in het aangezigt

van het landschap Trigarta).

*n 1.1 1 1 1 zie onnr
m 1.) VA °f

c) 1cm (uixacm/j en ,rn (zixcicmji\ zie [fjri'^l.

7^r
O - )

cm xa cmji of cm xjixa

cm/j\ KN. het geluid of gedreun van de stappen van

een drom menschen of beesten ; een zich bewegende

drom (vrg. on xam/j). — ai]'^ !U
li

c

™JI
en fr,

/
ï£
j
U)

rnj)\ een dof gedreun maken, van de stappen van

een menigte; met een menigte te gelijk of in een

drom toestormen, instormen of bestormen. — tri

umd.7 7T)\ ergens, bv. in een huis, met een menig-
l v crn

te te gelijk indringen.

Ocm xjixa cm,i\ zie {J23} (tc
li

arn /}^

cm ti xn cm/i \ zie [^cni xn cm n \

~mi,i en \ ook cmxa.cn\ zva. xrncmuri\ (Skr.

gardab-a, ezel).

icmasnjt of cfnTixsnji\ kn. een door schuring veroor-

zaakt knarsend, piepend, ratelend of krakend ge-

luid, geschuur, geknars, gepiep, enz., zooals van

een piepend karrewiel, een met gepiep of gekraak

opengaande deur , van een ratel, maar ook van het

geschetter van een trompet ; ook in gaten of kokers

van boven en onder draaijen, van een deur of iets

dergelijks {vrg. cfn xji asnji en cmriTiz asnji). — cm
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kn*nasnji\ zulk een schurend geluid geven, knar-

sen, kraken, piepen, enz. — tun mrm asnji of ojii cm

^nasnay zulk een geluid maken, zooals een bam-

boebosch , als het riet tegen elkander schuurt;

maar ook van alle kanten omgeven, zooals vaneen

bosch, dat een of meer desa's omgeeft of insluit;

ook een wijze van jagen op een hert, door op een

kar, of ook wel te paard, rondom een hert, dat er

naar Wij ft kijken, zich al nader en nader te be-

wegen, totdat men het onder het schot heeft. —
amnnaspiHrn^ 1. wat in kokers of gaten draait;

bv. mjiiê)am^n(^niNij\ — 2. een op een in den

grond staande spil draaijende kruk, waaraan een

kind leert loopen. (vri(njt^nr>asnaan\ een groot

bosch {doch vrg. cmoinizosii onjj). — oji asiïcm oyrin

osiijj\ van alle kanten gekraak.

cm tui asnn \ zva. cm tui axin\

cmnnosnjj\ kn. kerf, inkerving, een door inkerving-

gemaakte streep , zooals met een nagel of iets pun-

... a . a CV
tigs {vrg. cm oji aan en cmniojiji). cmniapion\ een

door inkerving, bv. met de punt van een passer
,

gemaakte cirkel. — tuh cm n^ asnji\ een inkerving of

streep door inkerving maken; fig. iets ergens in

griffen, bv. in het hart.

cm-n asnji \ kn. 1. krab, gekrab, met de nagels {vrg.

icniajiiasnn en fannriasnji\. 2. zie ajirio,nnoo5i>n). —
(uncm rrt lv,ïij}\ met de nagels krabben. — a^ricmni

tt,n \ mv. — (Cl m ni tisn/)\ het krabben. — cm-n

asiiann\ krabsel; elkander krabben; met krabben.

cmoinizasnn kn. elkander aan den bek vast hebben

en bijtende vasthouden, van vechtende kwartels of

krekels. — turi cm or> nm thn n\ iets tusschen de tan-

den knabbelend kauwen, zooals een stuk suikerriet

om het uit te zuigen. — cmcnnizasn ann\ wat zoo

tusschen de tanden geknabbeld of gekauwd wordt;

een knauw.

O
wa. cm ajiaxin\ 2. kn. een door

") o
schuring veroorzaakt geluid, zachter dan onm asnji \

bv. als men met den top van den vinger op een

tafel drukt en dien vooruit duwt. — cm iei oji asnn\

zacht geknars met de tanden. — cm cui asnanj)\ in

de plooijen van de huid gesmet, van eenkleinkind.

O o

zien [Cfrtasn

O o O o O o

V3'
mni asn /i\ zva. <m oi

•

tasnji\ maar minder hard.

O O O o
cm r) Ti asn n en 111 aior}m asnn\ zva. anmitisno en gij

ccimosnjix maar iets zwaarder {vrg. ook cmri^m

tsnji).

Ocm <n->~> 2a5n/i \ kn. een door schuring veroorzaakt knar-

send geluid, zwaarder als aiini asnn encmor>r-ti asnn\

bv. het geknars van de zware deur van een poort

O O
cni (El 01 Ti 2 0511ïïr zulk

ocm oi Ti i om on o

den

{vrg. ook den 01 nm 05110 )

.

een geluid geven, zwaar kraken. —
of ojiioxiSnrinidosii onp een zware, door har<

wind gedreven regen, dat alles kraakt, ojtioojicm

onm t osii ooji\ een digt bosch, waarin het bij wat

harden wind aanhoudend kraakt {vrg. chmn asn,}nj).

Q O.O
cmmo^nn\ KW. zva. 01^1 1,11 \ asn 00.1 (Kin {vrg. cmni

0511 \) en (urj/-nasnji\ volgens G. verhaal, gedicht;

en berispen, verwijtingen doen. — om nm <n asnn

\

kn. iets in dicht brengen; een kinderdeuntje ma-

ken, zooals "paardjes in de haver, schaapjes in de

«klaver," enz. — om ani Ti 0511 ori oni \ voor iemand

iets in dicht brengen; voor een kind een kinder-

deuntje maken en zingen.

vi cm 01 t) osiifi \ om 01 cin rt ti 051111 \ zva. on cm on n-> axin . enz.

orjoyiorimz asnn \ KN. ; ojii ricmoinm asnn \ iets , daar men

tegen aan leunt, schuren; de tanden op elkander

schuren ; de tanden tegen elkander drukken ; ook

van een zogend kind dat in de tepel van de zoogster

bijt {vrg. 0.11 cm 11 n 1 z 05110 ) . — 01 cm 01 -11 zasii ann

\

tegen iets aan zitten te schuren.

icnii5n\ ongebr.; icmasoiicrriosrix of cmni osn on Ti asn\\

KN. doldriftig {'nominoojiionruzarifi).

cninio5ii\ KW. zva. osn nrvi ajiji en (unnr\asnjt\ volgens

de Dasd-nama schrift op metaal {vrg. cniniosiiji).

CY O
cm 0511 oai/j\ ori om on10 of cm oji 0511 oni/i\ zie bij cm asn

o7i ri asm 0x1 o\ kn. naam van een fatsoen van een haar-

wrong.

cm ajKtJtji \kn. onvruchtbaar van den grond daar niets

in groeijen wal; ook door uitputting, uitgeput;

scheen van een been. om 000 am oji oji n\ het scheen-

been. — 0.111 cm ojioj)/i\ geheel onvruchtbaar zijn;

van het hart, ten uiterste verstoord, zijn geduld is

uit. J.; ligt geraakt, zeer gevoelig zijn. G-. ; ook

door merg en been gaan, van een scherpe, treffen-

de taal.

ann^(KJ)j\ kn. lijn, linie, streep {vrg. ojnnnajijj en

vnji). ni(uij\ een lijn trekken.
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tuhcmnri(Ki-zA\ ''ergens lijnen op trekken; liniëren.

cm

n

-k ) ^ in/(htj)\ getrokken lijn; gelinieerd; lini-

aal; liniëermacliine {vrg. a^tion ihnn).

rnnri(Kyi\ kn.; cuh mi n~icKHj>\ 1. iets met een steen,

lepel of iets dergelijks wrijven, wrijvende fijn ma-

ken, gelijk strijken, uitstrijken; met een strijkijzer

strijken ; met een gladsteen of iets dergelijks glan-

, O Q Cl Q Cl v ozen {vrg. ceji oji ayip vni i asn hd\ en anrnjiMji). 2.

glad, tot den bodem toe, op of weg, bv. van een

voorraad zout of olie ; tot den bodem toe opge-

droogd , van het water van een rivier ; geheel leeg,

van de luik. — tuh cm -n <ki „yj <ri ihd \ tot den bodem

toe droog doen loopen, nitdroogen, leêgspoelen,

wegbranden. — tui cm nnajin\ het wrijvende fijnma-

ken, enz. — (Li rn
nj

(ki ^khi ^ \ iets, een werktuig,

om iets wrijvende fijn te maken of glad te strijken;

een steen om verw mee te wrijven; strijkijzer.

nm -~n iKiji •. kn. schuw, schuw geworden of nog schuw,

van een beest.

cmnuin\ kn vervaard, vau schrik bevangen of ont-

steld; vervaard, van schrik bevangen of ontsteld

worden; gruwen. — imam mniip iemand ver-

vaard zoeken te maken,

vaarlijk, verschrikkelijk, gruwelijk

yjmi\ maken dat iemand vervaard wordt, iemand

vervaard doen worden, doen gruwen.

o a o o . o o . . ,

icrnaji\ zva. "~niK')\ — tunicrnojis kn. ijverig of werk-

zaam zijn; met lust en ijver te werk gaan. J. {vrg.

G) C o . . o o .. -, .

,

o^imiicii en asr)aznm\). — >Litnii\ nijverheid,

noeste vlijt. J.

^n^\ ongebr.; ina^iiiiK^ of [SP^^n^p kn.

wild, onbesuisd, zonder overleg, te werk gaan.

a o a q ") Cicmmu)\ kw. zva. cm^a^in en tot ikh a~Jin\ kn. naam

van een Kawische zangwijze, die evenwel ook on-

der de tembang-matjapat gebruikt wordt,

cmm q\ KN. ; (t<h rn a^i q \ klagen , uit ontevredenheid of

over zijn werk {vrg. mcuianjis en <£i<k,i^\).

o . o (D
cn^cKi irn/j of cm d l.i Mia\N. , hn cnn i^ji k. , naam van

een plaats aan de monding van de Solorivier
,
gew.

Grissee genoemd.

m.cm-nfh) ïrnn kn. hier en daar gestrooid liggen voor

de nalezing. J. — iuh rj iiion ,%.) io)jj\ zva. xn(Kicm,}\

naleven; ook nasnuffelen, napluizen, nazoeken, van

het overblijfsel nemen. — (L,iiiicm<riij)L,r)jj^ het na-

lezen; de nalezing. — <n urn <n a-jt-am\apji \ wat op te

. o o
Ml cm 11 (KI

lezen of opgelezen is, gevallen aren, enz.; restje

dat nog opgenomen kan worden, opraapsel. J.

/< , , cv
cm(V)\ ook ioel m li\ en [iii c) \ KL van nrta-Jiz(&iz\WM.

s
n izrt z<r>ï&:i\ en m iltti \ zie bij «~n nfn \\ — (im cm

KI. van ti:inr)x,ntKi\\

CV . /
cmu)\ zie cmuiw
o -CO a

tcm.«J}\Kl., zie <kd éi axin en au i) a^i i mni

\

/
zie cm.utw

icmaj}\:

crmnou)\K^v. zva. crric,)j(U)i)\ volgens anderen

1*T
i ui o) ; \ of ui usi vi ;\kn. gedruisch maken , druischen

of bruischen, van water , bv. van een bergstroom

bij stortregen {vrg. rrfmrniniae:icrnn). OfynirmtU)^

o o
(ïiiLm^ri <an iu \ spr.

<n\ meting kn. de toestand van iets, daar een stuk

van af of uit is {vrg. mcrnzricuiirvin). rj «rrid aui q ajiï

tunasn\ een gevoel van gebrokenheid of ledigheid

van het hart, bv. ah iets daar men aan gehecht is

of een geliefd voorwerp als het ware van het hart

gescheurd is; ook van een kemphaan of mensch ,

wiens moed gebroken is, die niet meer vol moed is.

ni 1)1,111 zie bij >ij iS).i.nj)\

/o Q O
omaJiasns KW. zva. hmx.} > dj) om il) is ui ld ^j.n\ en

>n iDihiyi {Skr. garwita, trotsch, hooghartig, in-

gebeeld).

«moJinruji of cmii xj),iu^ zie uidu) iLyj\

O r O O r
,n i) il)/) of rit il (O itu/j . KN. ; (ui) ,oiiiU run oj (hn

ai ii.li )u/j\ overal de handen naar uitsteken, hei-

melijk overal aankomen, sluipsgewijze in het voor-

bijgaan stelen. J.

2)> o tui en yn{i£naj)irujj\KN. door elkander woelen,

wriemelen of kriselen, bv. van kleine vischjes, wor-

men, enz.; ook van den buik {vrg. (htj ib) irun) . tuï

\cmhnr\jin\ vol gekrieuwel, overal een wriemelend

gevoel hebben.

rnicrr)U)HJ}/j\Kü. zich eensklaps kantelend loslaten, bv.

van een straatsteen, wanneer die aan één kant

uit den grond gehaald en gewipt wordt. ,o> ru i^Ln

(U}tnjijt\ wëlit van alangalang op een bijzondere,

maar niet stevige wijze geregen en tusschen latten

gebonden —
>/ «:> ca rf

^ru ast iu/j en ojw^wti/uj

auj)\ van den grond, als de ploeg door de hard-

heid van den grond al op en neer gaat en soms er

uitspringt. Ook xm iyxm(a) ru}ji\ iets, zooals een

steen of kluit , kantelend uit den grond halen of
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aan de eene kant er uitwippen; en <üi,rïi>ri,aj>i ui

O o
'l;/ï niaken, alangalang tot rui aui rn ,asii (uuuin rij-

en binden. — "7O'uiruijj\ kantelend uit

den grond raken of wippen, bv. een steen uit den

grond als de ploeg er tegenaan komt. — nnrrinji

(iLiiHijp er uitgewipt; tot iüi rui ri , asn tui aruiji gere-

gen en gebonden.

mmii^uju,^ kn. ligt (gemakkelijk) losgaan, afbre-

ken of uit de hand glijden of vallen {vrg. en, on rt on

»l^). — '17|7i iEV/ lU' iUf hetz., en fig. goed-

geefsch, gul, al te goed {vrg.
(

iu.ui^\).

«pi tui er vin \ KN. : vh cm ti tui imn \ aJicm ti ,uj /} in of

iuh .ernru) inan\ zich re|ipen met iets zonder toeven

te doen. — ct»ti tun trui aan enz. zicb reppend, met

haast, zonder te willen wachten, bv. naar huis

loopen.

o o
cm tj tui rein \ zie ion ui nruin

\

O - O
[cm ui onji . a^ii ^cm ,ui onn\ zva. \cm (uiamns ajnxnmiui

2/T
\<rn(i3i.\}LT$. zonder neus, geen neus hebben.

Il v

riirtmn üa\ kn. hol, uitgehold, zooals een holle

boom; holte. — ri [cmzri uie ui orin\ iets dat hol is,

een hol of holte, tn uizai omenajiza^i (hnn\ een dom-

oor, weetniet. — ajinriicrnznajiz* of ajiencmz 11 ,uiz\

totale zon- of maan- eclips.

cm^iiuijj, kn. 1. wijze van behandeld worden, wijze

waarop men iets onder handen neemt. 2. in drift

tot iemand spreken. G. — (uhcrnni tmnv iets onder

handen hebben, aan iets werken; werk verrigten;

een vrouw aan het lijf komen, door betasten, zoe-

nen , enz. ; ook zva. cun 11 eiojiw aJh cm ti (lj^to\'
f co

KI. , zie bij (K-i ti \\ — aJh on n ; oji ~ji <n <h n , een werk

te veriïgten geven; iets, bv. een rijstveld, laten be-

werken, te bewerken geven aan iemand. •— ^ioti

ti ajijt\ het onder handen hebben, enz. — omniaji

aojj\ wat iemand onder handen of te verrigten

heeft; wat iemand verrigt, iemands werk.

cminajinx kn.; om),vm(U/iv opspringen, heen en

weer springen, bv. van een paard dat schrikt; ook

zva. > n in £i hi <Ei
/j
van een mensch.

rnnmino tuijj\ kn. naam van een soort van vaartuig

{vrg. ajivi a/n z ajt\).

ti ionz (ui h n/j of on enm z (ui ncinn \ kn. gekrak van iets

dat breekt; met gekrak breken {vrg. amcnnozcuiij

'h>ijj). — un rj lornz cu (hnnn\ iets krakken, krakken

dat het breekt; suikerriet krakken, met een ruk

van den stoel afknakken, niet behoorlijk snijden

{ui si \); fig. een werk of vasten voor een tijd af-

breken. — iin on ueiii aji iHnn \ een krakkend geluid

geven bij het breken.

urn (ui(Kiiji\ kn. aan den kant of rand door roest, ver-

molming , afknaging door insecten, ingevreten.

loooajnihoi/j^ zie bij om iuijii<iijj\

cniaiiKuiniHiiji of on <r> ti ? ajin unn \ KN. het geluid van

een slag tegen den grond, zooals van een lange

dunne plank {vrg. n ,anz ojkkh/j).

ii^mz^i oji n zm iji \KN. een val voor wilde varkens, be-

staande uit een nauw toeloopende omheining met

een diepe overdekte kuil aan het einde , waar het

varken instort {vrg. i^eui\).

mi(ioj,\ of on(vjj,\ 1. zie itmajiw — 2. kn. wacht,

wachthuisje aan de wegen; ook schilderhuis {waarsch.

verb. van het Port. guarda, of het Iransche g ar-

de); de wacht aan de wegen houden.

cmnnajix KN. griffioen, naam van een fabelachtigen

vogel, den koning van de vogels, het voertuig van

God Wisnoe {Skr. Garoeda); ook een gouden of

vergulden vogel tot sierraad in het kapsel van dan-

seressen, om ti dj) (l. KLii > of enkel onnrj(icn\ naam

van een zekere slagorde, om ti &<n < (ki \ naam van

een pijl bij de wajangvertooning.

en om z ti ui \ zie encmz n tin w

\arn iuji onji of on ti mi, min \ KN. ; (uri \om /hjj. on \ iemand,

of een huis , met zijn velen overvallen. J. (doch

vergelijk wn^^^).
(or> is: \ kn. zaag {Ml. kargadji, Skr. krak atjt).

o , .. o— (L/ïi(on.'üc\ zagen, tets zagen. — <uii icrnn as: <hn\

mv. — {crnrj(iK(hnn\ gezaagd; het gezaagde; zaag-

sneê. — (uiurniiti^: (Hijj\ middel om te zagen.

anaM\ of ern *fr\KN. kleermaker, snijder.

Q
ion ie; \ zie <ri ion az: w

nrjiomiw:\ \crnn&:\ of cm^uum\ kn. kerk, Christen-

kerk, {Port. igredia). — tej(Hiari,iirna&;\ een

musch.

/ o j. . / a -, a
on as; asn \ of cun om is: (uu \ KW. 1 . zva. (Ci(Hi(aihoi\ tui

n r> a o/
tui tui ui (Hi n \ tuiihn\ en z>. zva. ccncci^ maar in

beide beteekenissen nog wel in gebruik {Skr. gar-

djita, gebrul en gejuich). — ouiam /uk asn \ het zich

l , . X o q„ o
verheugen, bv. oji om as (unthnonaui^w

,omajKcrrin\Kix. klanknabootsend woord voor het geluid



858 >!3

van neêrplassend water {vrg. [groo^omn}.— xh cm,

x^cm.p. zwaar lekken, zoodat het plast, van een

dak; ook een zware diarrhee of bloedvloeijing heb-

ben. — ojnmmtiKcms op iets neêrplassen. — ui

eiisiii,^ neêrplassen, van water bij een

cm a?r oma of majia^cmjt\ KN. il h in is 777 n \ iemand™>

met geweld tot iets noodzaken {vrg. <&i <wn -&\)

mi Eixsrrn/j^ kibbelen. — inism in/j\ gekibbel;

met eea ander of elkander kibbelen (vrg. ajicmoéz

^7777^771,7 of cm nrtae:crnn\ kn. 2##. rmiscm/i\ \x.n

xnCi^xscm^ een stortbad gebruiken (^ry. 77 du

mafsGcmji). rri iéc mm 777? >? l-c? 777 kii . hetgedruisch

van een waterval. — im\cma^cmjt\ op iemands

hoofd of lijf water storten; ^. iemand overstor-

ten, overstroomen , overladen. — ^'/w^ 771
/ °f

nu j?-j ism,p het gedruisch maken van een water-

val of van het storten van water; ruischen, brui-

schen of klateren, van xcater; gedruisch maken,

ook bv. van een rommelenden buik (vrg. uii jj is

711,7 en aii/ei-n.)\).

riicrriTixscriix\K.7<i.; eert ti <nr>i 11 is 111 j\ aanhoudend lach-

en en gekheden maken, vol malligheden zijn, lache-

bekken. J.

f) 777 1 71 tfc ? 777 ? of 777 ?? ni? 77 is ? 777 ?\ KX.; th il 777?

^isi inn\ met geplas en gedruisch zich neerstor-

ten, van het water van een waterval; breed en

krachtig neêrstroomen (vrg. 777 ?_s- 111? en om ae:

Om
f).

' .777 77 Ei? 7) Ls 2 777 7 0/ 777 77 TLll 77 IS t cm ft\

zva. cmuBia^cmn of 111 j=i is: 777 ?\ — n 111? 11 is?

cm on p een waterval; met kracht en gedruisch

neerstortende stroom, h'n isi un >.i m n 777 ? ?i l-^; 777

o O o .00*0 D
'771 7_U\ 377 777 1-U\ 1.77 77]1,11} Kl\ X.V lil til hll ~Ï7 hl)

anji en XjI cinxn xn/i\ K. , zie 77 7.77 ? .£? <p. (vrg. 777

7 \ O o
X.ll\ 1.). 771 71711? 30,7 \ K. , XI X.71 2 El J

X.11 XTI X\ N. ,

nagebootst huis; huisje als kinderspeelgoed.

(ƒ771 .lu ^>\ of 111 11 in ?\ kn.; isiï ui ui > \ volgekrie-

bel o/" jeukend en kruipend gevoel. J". — nh in

(uuiq\ tasten, naar 2>£? tasten, iemand met de hand

<?ƒ handen aan het lijf komen (vrg. <uhumaAit\ en

in ii ei hii ?). — ih niiu>iv\ mv., i^s betasten.

— .777 zixu?\ in menigte bij en door elkander

krielen, krioelen, kriebelend kruipen, krieuwelen;

ook volgens Gr. door een grooten hoop omringd

worden (vrg. rna&i&iastM). — 771 m > 111 &n ?\ met

de handen rondtasten; futselen.

'^cm tuut q \ of 777 ti xlj > \ kn. ; T77 ni ,111 > 077 77 mui q \ over-

al met de handen rondtasten. — xh 111x11 >\ tas-

tende zich voortbewegen, van een zicakke oude;

ook zva. hii m^V — tuiKonoam^ gekerm, zooals

van gekioetsten op het slagveld.

umi 111 hii/i\ zie bij iiiiiiunn\

111 77 -77 LU 7/77,7 \ ZVa. 077 1) in hli «>

1 rrkzmaAJIia™Jl °f ir>77ni?77.m?hii
l
>i\

kn. hakkelen,

stotteren, stamelen, zooals van een dronkene, ook

zilt vrees of verlegenheid (vrg. cmcmiuii en ?? xa

xiixiz\).

o o , , , ,
rnmaAJiaann\ en 7777771? un -n euui ld i\ het knarsend

zangerig geluid van de draaijev.de as van een

pedati, als het bij tusschenpoozen is (vrg. cm

7707 x).

777 iu\ of 7)uu,)\KW. zva. wri nmasnn\

"'j ll
J
n
J.V

KX '-: L? '
7 ' ;T- l

/
7I '/ x iemand onder den

voet komen en voortrollen of kantelen, bv. een los-

se rondachtige steen; onder het kauwen tusschen

de tanden komen, bv. een steentje (vrg. ri cmaji

rwjj)- — '" "iiijiiip op iets ronds ofkantelends

komen te trappen, zoodat de voet uitglijdt; op iets

hards komen te bijten, iets hards tusschen de tan-

den krijgen. — 1)) 111 71 1 r,i 1 , iets ronds of kante-

lends, dat men onder den voet krijgt; iets hards

dat men tusschen de tanden krijgt.

(OTininKN.; ih rnajui\ tasten, voelen; naar iets tas-

tende voelen; den pols voelen; iemand verdenken;

volgens G. ook hebben, bezitten. — II) 777 7.1/ U7\

mv., iets betasten, bevoelen; naar iets zoekende

tasten; in het bezit van iets trachten te komen,

il? xn (Hin\ vermoeden. tCih2Viets opspeuren. — oji mn

cnamü <G7 aa ~m an,%\ kwaad vermoeden, verdenking.

het vermoeden

opperen, dat enz.

cm ni il? \ t_ 77 777 nn xii \ en

enz.

111 -71X11 \ .L77

^3
IU\ (177 777 lil3'

777-77 7_i?\ enz. , zva. !cniiii\ x.n 7777.1?'

enz.

cy
777 £?\ 717

/
£?\ of 077 £?\kn. jager, jager van beroep,

geoefend jager (Skr. mrega, jagt, het jagen. Vrg.

oji p-77\); ook een opspoorder en aanwijzer van
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ontuchtige vrouwen (op Java jagthond genoemd;

ook wel voor hoerewaard).

/ CY
ui £/\ zie rm.Eiw

tmaji fi,i\KW. zva. tunnif en tui tui (eiji \

cm<tiit&yi\ kn. eenheel kleine kippevloo (vrg. ttmi&i

ihni\).

icniS^K. van <ioot?nKN. (waarsch. van het Sier. wa-

nig-grdma, handelaarsgezelschap, pk.). — mi\

01 (tl on
/f
of cmicrn n !Eitma\K. van tun cm ;{_rj ihi /t\ bv.

aan tun asn ern >cm oi e? ann \ een koopvaardijschip.

777 /ƒ te/i $\ of mim on ieji q\ kn. naam van een smake-

lijke, kostbare visch , die alleen in hard rivierwa-

ter leeft en met zorg in vijvers geteeld wordt,

Mal. go er ami. — ajii icm ti (Ei ? \ zijn handen niet

thuis kunnen houden, alles moeten aanraken of in

de handen nemen wat men ziet (vrg. tun cm tuhiji

OT>,?).

mier, en

O

?7 ti 7i (Eji%\ zie mtiion <zn > \\

nceiiasrin\ kn. kruipend, van kruipende insecten met

kleine pootjes, zooals een rups, duizendbeen of

'er, en van een krab; ook cmtEitmiji of cm iei asn

tun/i\ kriebelen, een kriebelend gevoel, op of in

het lichaam (vrg. [orntsjiasnn\ tfn on tuj ? on (Kji z \ en a<n

y / N o j. . o
mjj\ van tui /rep). 01 ikii ui tm'ten asn/i of tuil 07? te? is?

asnjj\ kruipende insecten. — tuhcmtEiasnj)\ krui-

pen, kruipend zich bewegen, van insecten; fig.

langzaam vorderen, treuzelen. — cun cmt&i asn\ naar

iets toe, op, over, in of om iets heen kruipen. —
^>pEj(Èiasnji\ kruipend zich bewegen; krielen, we-

melen (vrg. KYji^idJiasiin).

\qii(ei asn /i\ kn.; [cm tea (am <eji t*snji\ voortkruipen, ge-

bukt en als het ware kruipende, voetje voor voetje

zich voortbewegen, door ouderdom of zwakheid

)n). — (Lii[cï7ii^jaai/j\ iemand of iets

zachtjes en stilletjes naderen, bv. om iets stilletjes

weg te pakken. — \mii(EiasntHiji\ in een gebukte

houding, als het ware al kruipende, zich voortbe-

(vrg. cmtEiasn,

wegend; ook met verachting voor gaan of loopen;

bv. ani ti tui (Ei (éjlm (ei asii on tmjj on asÜi z cm \ je doet niet

anders dan bij de buren te loopen o/rond te loopen.

. icmtEi tutjp kn. een los buitje of losse bui regen; ook

voor stofregen en motregen; een buitje regenen;

stofregeneu (vrg. ojii on on n\ 11 ooi ^\ en "ncuiojin).

o a O 1 1 -1 •-

•

o o O
&itut(uioJin\ een hard buitje. \amtEiiajirnaji\ eenC3 c-

zwaar buitje.

71
f
cm?- rn (Bi 2 cuiji\ KN.; tLm 71 [ciii z on (Ei z (Kij)\ maar alles

naar binnen slaan , of het lekker is of niet.

7] mnz i>7 (El —i z trui rp Tinten zon (ei ^iztui1
1H

ook

benaming van een zeker fatsoen van oorkrabben

met juwelen; en van een wilden boom, waarvan

het hout alleen tot grof timmerhout , zooals van

kisten, en tot brandhout gebruikt wordt.

^rïi(Ei.n.i/j\ kn. het digt met loof en bladen zijn, van

een plant (vrg. [cwjb/i truiij). cm ei Tinui 71 cm z w tih z

\

de bladerkronem — tuh cm ieji trui n\ digt van loof of

bladen, digt gebladerd.

,a?i eitui/]\kn. klein kreupelboschje (vrg. \nrn (ei tui n)

.

71 tunz^i tun tm icm ten, trui iei tuiji \ er is in het geheel geen

kreupelboschje. of struikgewas.

(^?r>p,?x7fl\KN. een groep struiken, struikgewas; kreu-

pelhout, kreupelbosch.

mmp p KN. waterig, waterachtig. G. (vrg. cm^i/j\).

— (uhmrné/i/)\ roffelen, op de gamelan spelen of

een zangwijze zingen zonder gevoel.

um (Ei \ kn. een klein soort van roode mieren met

lange pooten (vrg. to/«5j\ bij ni\ en [(ukckkiiï).

2. cm (Bi \ en tut cm tin \111 (ui \ kn. 1. zva. cmthiw

zich onduide-

(P>

het schemerachtig in het halfdonker op een afstand

zich vertoonen van iets (vrg. cukei\ entmtens). om

i£iamtEii\ zva. cm hj cm thh\ en iets schemerends in

, . G) n G)
de verte. — tun 017 ei \ en ca cm iei \

lijk in een schemerend licht vertoonen. — cnifEit&i'

(?)
,zva. cm iEi\ 1.

mrn ei \ KN
.
; um 01 mm ieji \ of mm (ei urn iei \ inwendig

rillen of huiveren of een prikkelend gevoel hebben

van koude; ook een onaangenaam prikkelend, ste-

kend, tintelend gevoel, bv. in een been.

\cm(Ei\ of oTTTic^ra. gegons van een menigte stem-

men of van een menigte pratende metischen (freq.

van (uniÈp). — (uiiumrêp tegen iemand met zijn

velen tegelijk praten; volgens G. aankeffen, aanbas-

sen; van alle kanten aanvallen, omsingelen. — aii

(3% ép <rr,lS4<èp of cmcEinrifèp gonzen, van- een

menigte stemmen.

TjmmT) ^&?\kn. wartaal, onverstaanbare taal.

cm nntEp zie [am cèi v\

7)<cmzcmjj\ kn. 1. klanknabootsend woord voor het

geknor van een varken. 2. Eng. grog.

cmtuicmji\ kn. het voortdrijven, aandrijven, aanspo-

- tui cmn\ zva. iun ieji <

co
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o o

.17? ti 777 r
o a

777 77? JO J\

cm on <n tyrn \ zva. x.n 777 77 ni 70? ^?? 77 k?? \ {van onn \ ).

071n om 7 \ *##. jv?j 07 777 7 \ Ir.

77777 777? kx. 1. niet vast; niet met een vaste hand,

bv. iets aanvatten ; nu eens sus en dan eens zoo;

ook naam van een visch. 2. grof, bv. veen een Mei-

mengsel voor het steenbakken ; grof van vezel, van

hout : ook grof, wild, ruw, van handelwijze.

777 77 777 jvkx. rank van sommige slingerplanten, zoo-

als de icaloeh en pare, die om den tak van een

boom, daar zulk een plant bij opgroeit, zich heen

krult {anders dan een rïh ). — l?'7 ??? ?? t?? <> de

hand of handen uitsteken {vrg. xh ncm^\). — 77?

E/»«<?m?\ uitgestoken gehouden, van de hand; de

hand uitgestoken houden, bv. om iets te grijpen.

rnam?\ kx.; 7-77777? 777777-". aarzelen, niet vastbe-

raden zijn.

7? ; VI 77 -7-77 J \ 77? 77 11 all ? \ Of 77? 7? ~>1 777 7 \ KN. eeilS-

klaps oprijzen, overeind komen, van iemand die

ligt te slapen; eensklaps opvliegen; eensklaps ont-

waken, van iemands gedachten , tot regte bezinning

komeu.

<??? 11 11 r) 777 £\ Zie 11 -777 77 177 .? \\

inmn "77 \kx. een buitengewoon oproer in de natuur,

zooals bij storm met zwaar onweer, zware regenen

overstrooming , veelal toegeschreven aan den in-

vloed, van vorsten of heilige personen, bv. bij hun

afsterven {vrg. iiini^\).

CYry . 7 .. CY
077 77707 hl 1\ Zie O IJ 777 W

1377 77? 7,77 ?\ KX. ; 71/7 J77 777 7,77 7 dl 7. 77 77 77? ? 77? hll 7

vermagerd, uitgeteerd zijn; uitteren, verkwijnen. J.

77 777/777K77V Zie OTQ Cm OOI
ff'

O , 7)

*"
") D • t..ememasnn of cma/Kmasnn en ??? ??? \sn ut ?- -ae oy

n d
*

cm 77? ?i?7 7 \

v

cy , s
77????b77?N 111 111 hll 1\ 111 hll!) hll) O' 777 777 b???

£ï£ //(ƒ ??? ??? hiin\

o 3 y'o o ,

wrn<rnasnn\ KN.; i^ ai ??? ??? hii.i\ naam van een niet

eetbare paddestoel.

777 ??? k? ?n kx. het verdord zijn van al de bladen van

een boom door hitte en droogte en door ziekte

;

groote magerheid, verdorriug, van het lichaam van

een mensch {vrg. nrtcmaJiff). — w? ??? ?/? ?o ? 1.

verdorren. 2. onverzadelijk gulzig, vraatzuchtig:

hebzuchtig {vrg. ihihiiai?^ en noci20JimxmzoJi\).

— hi ????????7 vlammende begeerte, hebzucht.

?77 ?7? k?) of ?7? ?7?7.7? kx. naam van een soort van

CY
hi in -n ???? 77 ??7? ?7_? p een

L?'? >7 77? ? 7? 777? ?L? h

boschschildpad {vrg. i.)jn\). — vricrncrnitJtn\ ril-

len, een rilling krijgen, een weiuig bibberen, van

koude koorts {vrg. tihiih.ii). J.

o i . 7 .. 1 o
77? ?7? 7.7 1- zie o ij ?????? ) in\

777 ??? i~i\ naam van een grooten, onbekenden vogel

[311. een soort van demons of booze geesten).

77 77? ?? ??7 ??? ?\ kx. uit de hand glijden {vrg. ii ???

)) t) ??-? 7 eil JE? 7.7 h)\ ?). h ï1 77 77? 77 777 77.7 \ ergOlS

af o/ tusschenuit valleu; iemand uit de hand glij-

den of ontzinken, zooals uit krachteloosheid van

de hand of door ontsteltenis.

?? ?7? t n ??? } rui ? kx. palisade, palisadering, omheining

van paalwerk; een met palen of palisaden omheind

perk {vrg. \gSQOJLtfnjt)

omheining van paalwerk

iets met paleu of palisaden omheinen. — 7? ????

n m i ?7_7 h.i ? of hi ?? ??? i ii 77? ? ihi ?,7 ?\ met paal-

werk omheinde plaats, park.

??? ??? hi)- kx. bedremmeling {vrg. 7????? ?_??). —
?_?? rncmaJin zich bedremmeld voelen, bedremmeld

zijn. t-7? ??? ??? hi ???,??? ?.7 ? bedremmeld vrageu. i??

77? 7? ??? T.?^-? hii n n\ bedremmeld antwoorden. —
?7? ?7? l?_? ha

i
of ui ii ??? 7.7 „? ui ]\ bedremmeld;

ook van iemand die nog half in de slaap en nog

niet goed bij de stukken is. ?? ? mn hni mi ??? n
m oji -Ji tHin\ zonder bedremmeldheid. — ??? ??? ,t7

??? beteuterd, geheel van zijn stuk zijn.

Ollll 111 hl/j\ 77? "7? 77? L7 ^ 7 7.7 ? Zie bij 777 777L7 7N

inrn KW. zva. utasn\ en C? hu l? hi i KX. zamen-

voeging, zamentrekking van twee woorden tot één;

algemeene term voor verschillende daaronder be-

grepene zaken of personen {Skr. g ar b-a, de buik,

een foetus, kind in de baarmoeder; het binnenste,

een binnenkamer, enz. ; ook zamenvoeging, vereeni-

ging). 77? o 77? ir?? \ Kx. de buikholte ; de baarmoe-

der. — 7.7? ?7? e?? kx. twee woorden tot één zamen-

trekken; veel zaken onder één algemeenen term te-

zamenvatten.

cnii~n\ hi) 777 7j77 n zva. ??? ?r?? > en Lwinvnw
^ P
???i-7??\KX. grof aardewerk, potten en pannen; aar-

den schotel, enz. {vrg. hii viji hi i bij uzkii). .l??j,j

777 ij?? ^ \ grofschaaf , om de eerste ergste ruwheid af te

schaven {vrg. 77 ?????? hi) ?,;>). — in rn(Gn>tun\ van

iets met de grofschaaf de eerste ruwheid afschaven.

yorncen^. of m 11 vrj • kx. algemeen gevecht van ge-
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teele legers tegen elkander, in tegenstelling

van 9A«snanrn\ (vrg. j,y < y^)- Zoo ook xhaJhcm

)» m?ijt.n> ; kn. grot' van maaksel; slordig, kuoeije-

rig gemaakt; ook slordig, niet netjes aangekleed.

in i ii i.i of in 777 i ,i ijj \ kw. zwanger, zwanger zijn

of worden, ook wel, evenals viKnnintcnzasnji , KI.

van t).un\ (Skr. garbini, een zwangere vronw).

iiiLiii.ij en arnxmantHin kn. algemeene benaming-

voor allerlei benoodigdheden voor liet bereiden van

eetwaren of voor de tafel, als koopwaar, run nam

>

}

i

n
> i ii i.i jx zulke waren verkoopen. m rnn i m

i.ijx een koopvrouw in zulke waren.

III Lil 11 l\ ZU' 0/J III Vil )\\

niiniKuj\ kx.; t'n miriji.ii). in massa of met

groote golven aan komen stroomen, bv. van het

Kater van een cw.cwï> of van een branding naar

het strand, hu rntcrjnih'nay door een massa water

bestroomd of overstroomd worden. — nmxmngrn

wip overstroomende golf of vloed van water; ook

vlaag van harden wind ; plotseling opkomende druk-

te van werkzaamheden 3 algemeene oproeping bij

een plotseling opkomende drukte, k; rnicrjn om ooj\

een aanstroomende golf, vloed, stroom of vlaag;

een plotseling opkomen, de drukte.

V ~>>y i
jj]

h »p of m >? m ijjj hu p eva. n n>>iiii

777 ?\

V v'^ V
L
'.2J)'

k '/ KN. het ougemeeu sterk uitbrekeu

van het zweet (verwant met tmaznaJin). — ari

7
/

l V '/ i3,

/
? M

/
ougemeeu sterk uitbreken, van

• het zweet.

[tm vrn i 777 j\ zva. ij 777 e (erg 7 777 ƒ
\

^po eg 1 777 7 o/" 777 -n eg 7 777 r kx. bet dreunend geluid

vau bet getrappel van een menigte draveude men-

schen of paarden (vrg. 77 777 ? erg 1 777 1 en 377 ui

~> n /)- \1V V2) 1 1,1)
bl

?
N *" ^' ^7,; «-J? J77 C7.7 ) 77j 7 7) L7Ï?

O Q« ,

T) O IJ ;
IL/W L7 f? 777 7\ 5/7;'. ,777 {!£& U77 7 777 7 met

zijn velen aan komen draven, dat de grond er van

dreunt. — ga ni ? 777 m ;n al draveude, £y. ?i? £?

ll
J^ VP ] ]])

hl /)^ van een menigte mensehen te

doeu, om het naderhand te verbeteren ; de eerste

baud aan iets leggen; eukel de groote en beste ne-

men, bij het piaki en of stelen ; van een zaakvoov-

loopige kennisgave doen aan die bij de band ziju

;

ook zva. 111 iiiiici>7i>) en 111 sj l:77<>\ (vra. 7 // m
o

e» > 1 n \ en n 777 7).

77 17V tIL?/">^/ o/ 777 77 07? 1:77 7 777 ?\ kx. het dreunend

geluid door bet valleu o/" tegen elkander stooten van

harde voorwerpen.

777 177 777 7\ KX. ; t 77 111 lil 11 1 \ 1'UW- of grofweg iets

in i n in i\ zie in i) ui ui i\

^f
l

'I'L.I
en "/J/ l

'/
} "]' zva

-
rQ l&n(r

PJI
C/l 1

'/

.•-/ C77.777^\ maar met sterker geluid: loeijen, van

den wind en van een sterk vuur, zooals bij een

zwaren brand.

77 777> i 7) >77 ?n kx. een vrachtkar op twee wielen (vrg.

1
' Q Q- O O

rihi)\ ïii mi ii hi }\ i)iiin\ en n mzinxmtamn).

— in ii mzasrj 777 7\ iets met een kar vervoeren.

—

i/w Ti in > 1 u rii ij hn een trekbeest vóór eeu kar ge-

bruiken, zetten of laten trekken; tot karrepaard

maken of houdeu.

ij 777?7^u77> m^\M. groote kist tot voornaamste berg-

plaats van kleéren en goederen in een Javaanseh

huishouden , veelal op rollen, om, bv. bij brand,

spoedig weggesleept te kunnen worden; kistvormig

hok om een gevangen tijger te vervoeren en waar-

in ook een tijger zit bij het rampokken; tp. een

tijgerval {vrg. mi. 111.11 ). — tmnn YYizv)<cnzamn y

iets in de goederekist bergen of bewareu; tp. een

tijger in een grobog vaugeu; eeu grobog zetten. —
Q

7 77 77 777? 77 C77? )/j\ ÜiV. ?ƒ 777 > 77 i:71 ? 777 hl 7 gl'OO-

te kist op rollen gelijk een goederekist; ook naam

van een distrikt in de residentie Samarang.

(77 (77 777 7\ Zie 1)1 UI l II )77 7

777 L) 7 77 777 ƒ
777 l 77 777 7 Of 777 (7) 7/7 7\ KX. 1. geSUJS

of gezoes, het suizen of soezen van den wind; ge-

suis of gezoes in de ooren; het soezen of loeijen

van een groot vuur (vrg. ji) rij mi). 2. benaming

van de drie groote jaarlijksche feesten (den twaalf-

den Móeloed, den dertigsten Ramelan en den tien-

den JBësdr), waarop de Vorst, omstuwd van zijn

gevolg , op de Sitinggil komt, en waarop alle amb-

tenaren, ook de dorpshoofden, op de hoofdplaats

moeten verschijnen om den Vorst hun hulde te

bewijzen. — t.?"? majixmamn\ een vorst ofaanzien-

lijk persoon, ook een bruid, met een grooten stoet

omstuwen of begeleiden. — mrtGE^ccn cmn , suizen,

soezen, loeijen. 777,U7? 777 UI p op garëbëg ver-

schijueu om het feest mee te viereu.
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cr .

cm n tan z
• T

CY
cm r/ iuh z \ kn . een met doek of gordijnen omhangen rij-

tuig: een huifkar; een tentwagen {vrg. oq[(Hnzcq(chz\).

cy . , . cy . o
urn rj ^n asti cm n tan z \ een Koets, irn onmm (n~n arm ten n\

benaming van een wijze- van dienstkleeding van Ja-

cy
vaansche ambtenaren. — ruil crnr>(uhz\ iets, dat

open is, met doek of zeil geheel omhangen, cm (tri

ontchz^ van een Javaansche letter, omhangen met

al de sandangans op één na, terwijljuist deze ééne uit-

gesproken moet worden , een soort van geheim schrift.

tem ïi osiznrnn\ zie bij cm en np z arn n \

\cm np ruin \ zie on tem z np ruin

\

rnicrrioncci ruifi\'SJS. weerhaak. — cuh on cm on op rui n\ ge-

lijk een weerhaak; een weerhaak of weerhaken heb-

ben. — r^(am(naprui(Kin\ met weerhaken. Zoo ook

acioiarmon icm rt op rui anj\

en icm z op ruyi of'\am op ruin KN.; rj temz op on <rui z ap rui n\

lomp, ongemanierd; vrijpostig; waaghals (vrg. uun

o o .

cmai:ncm\).

crh\ 1. KW. zva. (uncmrimz\ (vrg. cmaji\). iiuïtjiunz

ton on urn z r> <rm z asn an n en ^tirn nci n\ — 2. KN. in

runrui^n^ (vioncm\ een digt of statig bosch, ook

van bamboebosch (vrg. (KJio'ri\). (Vil Clll " wa. (lii

rnicmz\ G.

on icm \kw. zva. (un(Kiasnn (vrg. cm^n\) en ojimw

cm to \ kn. ; (uii cm tq \ iets boven het vuur , of ook

in een aarden of metalen pan, droog (zonder olie

of vet) bakken of braden, opbakken of opbraden

(vrg. (uiirncmz'n <~h\); ook iets boven of digt aan

het vuur droogen. — cm'~n (ui ann^ wat zoo gebak-

ken wordt; en naam van een soort van kleiue vos

(met dezelfde kleur en looze streken als de vos).

— cm(z>i^ri\ o-ji tui arn (Ei ni \ een rund met groote

horens van de kleur van een cmnitun ann\ Zulk een

rund komt ook te pas bij de woekoerekening , en

is in de wajang het rijbeest van Batara Goeroe.

Ook zou volgens sommigen zulk een oji cu cm (ei ni

de aarde op één van zijn horens dragen, maar som-

tijds dien horen met den anderen verwisselen en

zoo de aardbevingen veroorzaken.

amnri\ kn. droog, van iets dat vochtig geweest is,

opgedroogd, uitgedroogd, verdroogd, verdord, dor

, a„ O Q* os a«
(vrg. ajnarn\ nmnn\ en asn rui n\ 2.). — iun cm t? asn

oqam\ iets droogen, laten droogen, maken dat iets

droog wordt. — cm nnt asn <htj\ droog gelaten, ge-

maakt, gehouden, enz.

cm -n \ tp. zva. cm -n \ egge. — am cm ni \ zva. iuh cm

cmri^js kn. naam van een klein vliegend insect, een

boomkrekel, die tegen het einde van de regenmoe-

son (in de on rèi z cui un (Kn asn) zich aanhoudend in de

boomen laai hooren en naar het geluid , dat hij

maakt, ook cun on cm on nr> r> ashz genoemd wordt. Het

wordt ook cmon'haji genoemd — iuïi cm<n^h\ als

een gareng aanhoudend met een lang gerekt schel

geluid zich laten hooren; aanhoudend huilen, drein

-

zen, grienen, zanikken, enz.

otttqxkn. door langdurig gebruik gesleten, afgesleten,

uitgesleten, versleten, van min ofmeer harde ding

-

en, zooals messen, beitels, bezems, hakborden.

braadpannen en dergelijk gerei (vrg. run rj (eh z ^ \ en

cn^i oii (unjj) ; van een mensch afgeleefd, oud. (&iasn

cm rn\ van ouderdom sterven, on rui z cm t> urn tpjiuri

'vloekte oude ! vervloekt oud vel !
—O Oom asm >hn <

<uham'ri(!£ir on'KYi\ iets afslijten, maken dat iets ver-

sleten wordt.

O
kn. gebi aanhoudend brom-

O o, Q„
cmn'i\ KN., (unicm\ poet

men, bv. van een hond die kwaad is; erg kreunen

of stenen, van een zieke, of van pijn. iajcm(ui\

naam van een soort van bamboe.— iuficm(ui\ brom-
s

men, zooals een hond of tijger; ook van een

mensch: met den mond een brommend geluid ma-

ken, brommen. — cm (uiïcm(ui(ui\ overal, aan alle

kanten , gebrom.

heerschende ziekte; een

heerschende ziekte hebben; kwijnend en schraal,

van planten of plantsoen; uitgeteerd, schraal en

mager van huid, van menschen en dieren; ookweg-

kwijning door verdriet (vrg. mtTn en <rwn\). ten

ng van verdriet.

een besmettelijke

ziekte (vrg. (uchiiun cmn). — cm^i(uiorin\ ligt vat-

baar voor ziekte; volgens G. hartzeer, — cmniaïi

<m/i\ ziekelijk.

cmrjih\ kn.; cm en «tj cm ri tq \ zangerig knarsen, van

de draaijende as van een pedati, als het aanhou-

dend is (vrg. (crrirnibviiisrin en cmrini\).

!
cmrn rriz\K.N. een diep gat in den grond ; hol, hol staan,

van de oogen. — xjnri\criiz\ in wijde kleêren ge-

kleed, zooals een Chinees in staatsiegewaad; boven

anderen in grootte uitstekende, bv. van een groot

(uncmni\ sterven door wegkwijning van verdriet

C~) O Q- • (O Q-
cm cm tï\ een ziekte. — (uicmno
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///ds; ook volgens G. boven het water uitstekende

rots. (urn <n icrh z tun tn icm

z

\ van velen.

fmT'i\KN. uitgelaten blij, groote blijdschap, door ver-

rassing; ook naam van een struik {vrg. amaziq\ en

O 'S v
(un ij cm \ )

.

cninü\ kn.; 9Jxmni\ een gewigt van twintig kati's,

bij handelaren in sommige verwwaren zooals san-

delhout en andere boombasten, cisn (ei cm ni\ naam

van een wortel, die tot medicijn gebruikt wordt.

— ruiicm^h vee drijven naar huis of naar stal of

naar de weide {vrg. cmnncmji en cuh cm rn tiihti ~m

tniuii\). cumcmcm%\ opdrijven, zooals wild bij de

jagt.

o?itï\kn. de strot, de luchtpijp; ook het keelgat, de

slokdarm {vrg. ihii rui iei mirt \ mi rm z ri ni i nm noji en

cm trui \ ). — crn t^ rui aan \ hetzelfde.

>n lmz<r)'r)\KN. gebraden, gebakkeu, gefrijt, zooals in

ik]cm <ri crnz on ni\ in de pan gebakken rijst, koude

rijst met zout, trasi, uijen, lombok, eijeren en

kokosolie gefrijt. tui ayirn(rLizrnni\ gefrijte sambël,

waarvan verschillende soorten, als (ki (sn/ntruzarini

a O - - O
tn(unicn\ (ki <ei <ri 11 n ii^iirn ioricmi\ en wöfliu?
/ cd I <rh ( t ( Qj co ' nn

tn *-h cun (un \ gefrijte kippelever. — (uhiicmz m <rj \

iets in een pan braden, bakken of frijten {vrg. tuh

cm*~ïi\ en cun (Ei aai

\

). — ajiir)<mzrin>\ het braden,

enz. — rn<mz<n^hcci(hfij}\ wat gebraden is; gebra-

den; bv. rn cm z rt ni a aa *ji n en aai aai m cm z n to oji

aan\ — (uiincmznn^haci (hi/j- braadpan {vrg. ,vm^

aan) ; volgens Gr. ook braadspit.

gretig schranzen, gulzig eten.

— qii\(Èi(ki\ zva. aoiiiÈicKiv — icm(iJi(ui(Hijj\ gul-

zig {vrg. i(hikki{ci(hi/j bij ^ri(Ki\ cm (ki ckji^ aa n\ 11

cm^nicm^\ en trui tuin (El %\)

.

larriMsKN. naam van een soort van batiksel.

tn tem

m

ckji \ kn . ; tuii m tarn tn (ki \ olie uitbraden om ze te

zuiveren; reuzel in een pan braden om ze te smelten.

cm tnnh (U)\ zie bij cm ri to w

crha^aain\ zva. cm 11 ok

z

aai/j \ G.

crhtnti^ztioin\ kn. zich snel wegbegeven, schielijk op-

staan en heengaan.

lcrhcmiEijj\KN. weifeling in zijn oordeel of besluit {zva.

cmcmEin). — cuh icrhcm (eiji\ weifelen; wantrou-

wen ; een zaak of iemand nog niet regt vertrouwen,

er een vooroordeel tegen hebben, er nog geen zin

in hebben.— tui urhcni iei/i\ het weifelen, wantrouwen.

[miM\KN.; (Lm inruil

(criicrii\ of rmormNKN. een gepunte bamboe, die tot

lans dient; ook naam van een visch.

T)
zwakker encrn cm \ kn. zva. [cm<rn\ maar

(m(Eicïn\ hol en dof klinkend, van een geluid of

stem.

[cmcm\ kn. het tintelen en prikkelen of zoogenaam-

de slapen van een lid {vrg. aezri (e?_?\). larïcrrï.trri

ori\ erg huiverig om iets te doen, bv. om, ergens

naartoe te gaan. — icmcmao aan\ slapen, van een

lid van het lichaam.

'^mcm\KN. een hol brommend geluid, zooals van een

bromtol; een hol klinkend geluid, zooals in een le-

dig vertrek; ook naam van een klokvormig zee-

kwal, ook \am arii rrvi omi ni aan genoemd {vrg. ajj(Ui\).

— o-rj{jèicm\ zwaar en hol klinkend, van een ge-

luid of stem.

m;crïiztncmz\ KN. holligheid, zoodat iets ergens een

opene ruimte heeft {vrg.mniz\ 2., en.rn\cniztr)(óiz\).

— (Lmtnicn)Ztnar)iz\ hol zijn, bv. van den grond

onder een vloer; met holligheden zijn of opene

ruimten hebben, bv. van de pannen van een dak,

die niet goed aan elkander sluiten {vrg . nri nh zm tó z

cci mn). — m[trriz<n oiiz (cinnjjs de borstholte, rib-

bekast, van een mensch of beest.

O

déz (Lnt.n,

crna-nin\ KN. zva. (i/n cm(unji\

(Ln cm itrr>/} \ — 6. (cicmanin en ai cmtH~ii/)\ zva. an

cm (Kin {vrg. cun cm cm
/j).

<rn(Km.i\ kn. in de spreektaal zva. kant, in den zin

van windstreek , bv. cmtnnrnz\ aan de noordkant.

tiicm(Knji\ kn. een uitroep van tvjijfelende verwonde-

ring, bv. 6^A^iicmnrnn\ och kom! cki run (on un tuil

o /" o n ,

cm (Kun tuii <n (iciz (ki ~j\ (ui tui on thn ui aan \ noe

zullen de mannen er dan wel uitzien! {als de vrou-

wen er al zoo wild en woest uitzien).

cmna\ kn. 1. knods, strijdknods. 2. tros van sommi-

ge vruchten, zooals van den arenboom; en stapel

van kokosnoten twee aan twee gebonden en rond-

om een in den grond gezette staak opgestapeld;

bv. tn^fizcmaciw — (uhemans met een strijdknods

slaan of vechten; iemand met den strijdknods slaan.

— cm(Lci(Hiji\ bij trossen of stapels.

O O
cm tn (ia rn (crn z \ Ml. de Maleische gamelan. .— cl

tn (ia rn (cïri z \ die bespelen. -

iets daarmee accompagneren.

cm (Ui (Hi (uin oj cm

- O

O
tui (Hi (ui n \ en ihii iui (hi oji

6- MW °f
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oer
mi oxi \

(MMfKN. hevige ontsteltenis met beweging van het

hoofd (vrg. i.nticm asn/i en cmosnoxi/j). — oxhcmaxi

O
cmcuin\ enz., hevig ontstellen. — mi oxi oxi tui ^iaxin\

enz., hevig ontsteld.

O CY j i 4. / O O"
<rnnn\KN. druk gepraat (p?y. cmasn\ axnzioxnn en oxn

ocy . o y - l

(E.in\). nn !tm iK.i'n !hrn mi oxi 01 ui z oxi tui osii 11 oxi n\ den

volgenden morgen ging het gerucht onder de men-

senen. — cmr&icin\ gerucht, geraas, leven maken,

luidruchtig zijn, zooals van menschen in een leven-

dig gesprek of lij een twist, en van een rumoerig

spelende troep hinderen.

cy
mi oxi \ kn. 1. naam van een soort van lekkernij. G.

o/
{vrg. mioxi\). 2. levendige strijd en inspanning, bv.

om elkander iets afterukken, of om iemand te grij-

pen, vooral wanneer het met geschreeuw vergezeld

o cy
gaat; ook groot rumoer (vrg. cm oxi \ en -nno\).

mi oxi \ kn. een soort van zeemos , dat of koraalban-

ken groeit , koraalmoes; daarvan gekookte gelei (vrg.

oruiasn^\). — oxn mi oxi ^ zulke gelei maken.

O ' O Q - O O
cm oi taxi z \ KN

.
; cm il [oxiz cm >n loxizs of cm i oxi cm ri m ? \

stampvoeten en met de armen slaan, bv. van een

kind dat zijn zin niet kan krijgen, van iemand die

zich woedend driftig maakt, van een wanhopig be-

droefde, van schrik en ontsteltenis j ook van een

vurig paard , dat als hei bestegen wordt , ongedul-

dig veel beweging met de poten maakt (vrg. cm[oxi

O O O \
gri'v^'m-/ en cmox< cmaxxmr^o).

Q
tn cm z uin \ KW. zva. oxn trui tjijjs

cm taxi ?\ kn. in opgewonden vrolijkheid veel dartele

beweging maken en huppelen (vrg. axnnui^ en or>

ioxn? \ ). — (ui cbn om oi_ iuixi ^\ of mi rxixtxi ^ \ hetzelf-

de van velen, bv. in een opgewonden vrolijk ge-

zelschap.

en arm loxi ^>\KN. ruchtbaar (vrg. cm oxi \ axntuiaxi^ iejioj)

O Y v
iüj\ en orn (Kn(ijj.\)

.

cmoxitnmoxi\^N. bijstand, het bijstaan van iemand tot

het een of ander (vrg. osnau<i\ en n/iosn ox/i\). a^onoxni

rui mi oxioino an\ om iemands bijstand verzoeken.

ari cm zoit oxi tui n\ KN. bemorst, bevlekt, met eigen bloed

(vrg. cmiarniKi/j).

miiaxiomp Holl. gedrukt, in tegenstelling van ge-

7 , o . .. O o
schreven (vrg. oxn op oxn n en oxnaxin). — oxnmiioxi

amj\ drukken; iets drukken. — cm i oxi cm anji\ ge-

drukt stuk of geschrift; drukwerk.

O '") omi'^oiins kn. ; mi [oxi cm [on cm/j\ bij herhaling met

den voet op den grond stampen; stampvoeten, trap-

pelen (vrg. öii rn ztiiz cm oytijizcmjj). — tuh om[oxi on/j \

met den voet op den grond stampen. — luhcm^u)

arnrnnm\ met den voet of de voeten op den grond

stampen, bv. om het stof van de schoenen te

krijgen.

Y . Y
cm nn oxn \ KW. , zie cm oxi xxn \\

cm oxi oxi cm n \N. zijn behoefte doen. G.

O ^ Ocm on rut \ zva. om in tco w

cmrqoxi ouij^\ kn. een jonge, nog niet volwassen, buf-

fel,
O O

, een buffelkalf (vrg. oxnoioxnz\ en tuioitui asnjj).

oni oi TT? z osii oxi miiiaxioruin \ twee buffels en een jong.

O Q .
oxi (Ei arn oi oxi oruin en cm r> oxi n. > oxi \ spr.

cm oxi (e.1 oxi on \ naam van de kluis van Panembahan

Kapi-Djëmbawan (Skr. Gandamddana, naam

van een berg. pk.).

cm oxi cm n\ KN.; aJh cm oxi cm n\ zich verspreiden, van

i Of
^

Y .

een geur (vrg. k? (.
ei oxi cmji en 021 ter).

cmojicmji of cmajvioaij)\ kn. ver genoeg reiken, iets

kunnen bereiken, er toe kunnen reiken; toereikend

zijn (vrg. oxn oxn mio\
O
Eiihn\ en '1^>-

(in cm><&) <n oxn > met zijn piek kunnen bereiken, cm

Bittrnji\ onder het bereik van de piek.

oxi rn cm \ zooveel als bij bereiken kan.

<u
l'
n cm

0^1 cm
II

( cm

cm 0x1 cmji\ kn.; o_ii eni 0x1 cm i\ op iemand afkomen of

iemand nazitten of vervolgen, om hem te stooten

met den kop of horens, van een gehorend beest

, 00 . ...
(vrg. ojxi (Eios:cmji\ axrnanrn\ en ajnoiicrm\).

O -Ocm 0x1 om n\ oxn 011 <ixicm/j\ zva. cm 0x1 cmji\ o^ncmoxi

cm/}\

tncrmri 0x1 z om n\ KN. ; mi 11mm 01 axizri 0x1 z cmji\ slegge

,

slei, groote houten hamer met langen steel. J. —
tLrniicmzofiaxizamo\ rukken, hard of met geweld

aan iets trekken.

O o O o
cm on on \ zva. oxn nn nrn w

O O
cmaxirimizcmji\KN.; aJh mi oxi on

(

cm 2 cmjj \ er maar bij

zitten of staan, zonder de hand meê uit te steken,

er bij staau of zitten te kijken, als de anderen aan

het werk zijn. J.

cm 0x1 ax\\ KW. zva. oxn 11 cm osn ti\ oiaJh cma\in\ osiitEi

oui\ en ash mi oxi/Ko o\ (Skr. g adg ada, het geven

van een onbestemd of onwillekeurig geluid, zooals

gesnik. Vrg. oxn 0x1 oxi \).

O O Ocm fin 1 oxn ajin\ oxn cm nn oxn o^-iji\ zie cm 0x1 oxn^Jin\

mi on 0x1 z 01 1 oxn z ormo of fen ri vn z 01
,
oxn z ^i/) y KN. een wind,
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veest; een wind, een veest laten (vrg. ajnaaasnj^);

T 7 , 7 ° O" 'O
ook plat woord voor anw\ — ajn cm <rt axiz on ucmz

iTD/t of knr)iiazrj{caYnruji\ spr. voor dingen ver-

grootend vertellen; groote beloften doen, zonder dat

er iets van komt; sprookjes vertellen {vrg. onmm

ni inm z aruin).— cm ai axi z ai lornz arvi anji\ verdichte naam

van een plaats , in een verdichte vertelling.

cmaxiasnoJiji en cmaxi(a^n(u>j)\ KN.; ajh crn axi osyiojiji en

njh cm (in [orn (kj)jj\ zva. ajri(EJia<nji of (t/i on trut z on asn z w

cm ai axiz ai oznz(uiji\ KN. de bladsteelen van den rëm-

boeloengpalm, daar vloermatten, vogelkooijen, enz.

van gemaald worden. J.

cm (vnam tn/tn en aai axi om <ruin\ KN. aarde die aan de

voetzolen vastkleeft of gepakt is; aankleven, zich

aanpakken, van aarde aan de voeten; fig. onderda-

nige dienaar of dienares, cm axi amarui^A ai ieji-jiojvi

ann\ en verlc. cmojn oui/i (of om oui/j en ook omai/i

(ia ^Arn (&i -^) (uw (hij\) Uw onderdanigste dienaar of

O O
dienares. — cm cm om orui<n\ nederigste dienaar.

O
cmc )omz\ zva. axionamzw

cm axi ai om nz^\ of cm rj axi z on oma
i

^

\ kn. lang en heel

wijd, van iemands kleed. J. (vrg. cmonnnz\).— om

cm oa ai om nz q\ of om cm ai axi z on amnz^\ lang en heel

wijd zijn, lang en breed hangen. J.

cmaiaxizaiamnz?\ zie cm oxi ai om n z ^\\

cmaxiamcmji of cm ctci'om cmjj\ ook axn axi om cmjj\ KN.

het geluid van op elkander volgende voetstappen;

ook van den gang van de raderen van een stoorn-

is
boot in het water (vrg. cm axi om cmji en {£Wa^3j}

cm axi amemn of cm axiamcmji \ ook axn axi om cmji\ KN.

het dof ploffend geluid van iets (zooals een groote

appel) dat op den grond valt; ook zva. cmaxiam

cmjj\ maar aojjer. cm cm om cm ~ ~

van zware stappen op den grond, on laxnz cui rj axn ajrï

on arn on axi * om axi om on cm omarn ar) \ spr. — cm axi am

cmimji\ door een stompen met den voet geluid ma-

ken; met de voeten te stommelen liggen, van een

slapende, die telkens de voeten heen en weer gooit:

zware stappen maken; overal loopen, bv. om de

kost te zoeken.

cm axi on om z amjj en aai axi ai (cnzomjj\E.i>(. de pisangstam,

de stam van een pisangboom; ook de schil en de

vezels van den pisangstam. asi/rji
—

spr. asnaxjicmaxionamzcmjj\ (onsterk) touw of band

'er. cm axi om cm axi amcmn\ tof, tof!

van pisangbastvezels. asn op aiji on u cm axi on om z cm n\

O é~ «a.

spr. — ajhcmaxicnamzaxnji\ gelijk een pisangstam.

O
ajn cm (tarn om zen cm zon oji zaai n\ spr. cmaxianamz

cm"^ °f ^M(rjornzcm(Hiji\ bast van pisangstam.

O
cm (ia tim cmjj\ ook verk. axiomcmji\ kn. grof vlechtsel,

grove képang; ook een mat van cm ai axiz ai amzoj)/]

(vrg. emamemn).

cm^(iarcricm/j\ zie bij oqaxiomcmji\ — om cm ai axi am

ot)^n zva. asidiaxiamcmji\

mimiaamcm/i\KN. een soort van wapentuig , een lang

breed zwaard of lang lemmet, aan den stok van

een lans vastgemaakt.

°rntim/i\ grondvorm van cmasnasnaxiji\ cmcniasnji en

^o^osnjj,

O * . ,.. o
cmaxjam\ zie bij omoxi^

on cm asnjl\ zie bij aai on cm osnji\

arjcmzasnj]\ Holl. goot, voor greppel (vrg. auiaim

an/j en axn ai out axi aan), oncmz p\KN. naam vaneen

soort van klimgewas met veel doorns en kleine

harde bolvormige vruchten, zoo groot als schietha-

gel. ^(rjcmzasnji\ doorntakje van de gótriplant.

oncmz (tii ion (ui\ naam van een klimgewas met een

dradige bast en zeer fijne blaadjes.

q o
ama5n\K~w.; ajncmasn\ zva. cmonasnaxi\\

cmasn\ 1. KW. zva. amiasn\ en asn (eji oxiji\ (Skr. ga-

ti, gang; toestand, wezen; ook middel, pk.). — 2.

OTinnnN., cm a-j asn z (Kyi\ K., belangrijk, van aange-

legenheid of aanbelang, van iets daar noodig voor

gezorgd moet worden (vrg. (u^arui^; ook zva. cmt&i

asnw \cmosiicmasn\ iets van bijzonder belang. —
3. naam van een fatsoen van kris, naar den naam

van den smid (aajnom cm asn \), door wien alleen

dat fatsoen gemaakt wierd. — aJh cm ai asn wn ~m

O t<riaan\ om cmai asnztKii -iAaai ann\ 1. zva. anmasnaai^jn

o Cl
on uu w — di. zva. geji ai aui z txn ~m ^ aai \ — eni cbi asn \

cm\(bji on asn

z

oji>/]\ uit belangstelling, liefde of gene-

genheid zorgen of zorgdragen voor iemand of iets;

zorgvuldig, zorgvuldigheid; met zorg en belangstel-

ling verplegen; ook van belang zijn, zva. oji cru/w

o o . ,— om cm (Eu on asn axi \ ajn cm (&ion asm oji ^&\ voor iemand

of iets met belangstelling zorgdragen (vrg. aianz

onajia^\) 1. KW.cmaiasn axifi\ 1. kw. zva. asntE/xHranji

O O O T 7en axn oji asn (&i artns — &. KN., ook wel cm on asn z oji

a/T^NK., belangstellend, zorgvuldig van aard.

cm asn \kn. zva. cmasn(iJiji\ ook naam van een lekker-

55



866 77777? ,U7)\

nij , een geleiacJitige pap, van widjen met suiker

gekookt.

cmxsn\ 1. o, agitatie; met agitatie, geagiteerd, met

groote, gejaagde haast. Vrg. xai ri in asn ,p crnojiq

a ~ o .

D) u { \ en m xn ,xii i) . 2. kw. zva. arn(ut\ fei a_i

<najiaaji\ ajhcmasnn en asncèi\ (Skr. gitd, lied).

o . o
077 ^77 \ KW. zva. azicmasnji\

on ,u» ^ \ KW. J/i?. .?##. asn ixi isrt ? \ xii n aa z un i en <n vrt

ot ^i .x. i _^ (wi , ? ( z>7"^ . cm asn .? \ )

.

crnasnqKTS., iij\ of feiini?\ k., bloed (vrg. iwri^);

oo£ «zV £<??2 insnijding of scheur in de last uitdrui-

pend plantesap (vrg. cm asn ^\ ). ei feu % ïn asn % \ bloed-

braken. (&tasnamasn$\ er komt bloed uit, bloeden.

laiaJfcmasn ^\ bloedafgang hebben, bloeddiarrhee.

tun>najtzarr>asn%\ bloed mengen, zijn bloed met dat

van zijn vijand mengen, bloedig zamen vechten. 777

o a . o
asn ^(unm ajin of xn xxr xm ^1 fei n\ naam van een

struikachtig heestergewas, frisch groen van schil,

waaruit bij hiakJcing een zeer bitter, kleverig,

melkachtig vocht vloeit, dat volgens sommigen

vergiftig is. aiajn2 <~ncmasii^iEiiinKii\ spr. —
ar) fon

q

(lv ïn/}\ KX
.

, ni^oLn^ip kd. , bloeden, door

verwonding ; een bloeding hebben, sooals een neus-

bloeding.

cmasnimjt\ 1. kw. genegen zijn. G. — 2. k>t ., xi vi

- (xn^Ki., getroffen zijn door leedwezen of door ver-

wondering; leed gevoelen; zich verwonderen; spijt

7

aihcm asn xn xi hu \ maken

hebben; leedwezen. Zoo ook ïninxnixnp \omas

mi ~?7 ,xn xii \ het doet mij leed. tem«7J isnasnaa\ het

doet mij erg leed, het spijt mij erg. cmasnaa~ma7i

otim.jx getroffen en aangedaan. — an asn tmasnaan\

getroffen en verwonderd. — (L/n<m«sn*Q\ a7ianitn\

van iets getroffen zijn; over iets verwonderd zijn

of leedwezen gevoelen

dat iemand getroffen wordt; verwonderen, zeer be-

vreemden; zeer bedroevend; zeer bevreemdend. —
oji asi x7) ann\ KI. van cm asn aan in den zin van leed-

wezen.

amasn(Kna\ verb. van het Holl. grootkruis, ridder

grootkruis.

cmasncrm\ zie bij x^nmw

amjasn\ kn. schets, ontwerp, project; iets dat nog

maar in een onvolkomene gedaante is en zich nog
,

eerst ontwikkelen moet, onontwikkeld lichaamsdeel '

(Skr. gat ra, lichaam, pk. Vrg. cm<m\). cm 1asn oen

ajn\ onontwikkelde armen, van een

on i_77?--n.777 asn\ niet naar een behoorlijk project

aangelegd, bv. van een woonstede.

O S
.77 077? ,e77\ KW. ZVa. 177 777} ? TO \ en .7-7 KI .7/77 ^IXCl (TUI \

(Skr. gotra, familie, klasse), ckt nn anm asxi\ zva.

x.) 77 777 ? 11 xu i xn xci ,i en ^77 77 7.777 7 \ (Skr. sag otra,

van dezelfde familie).

77 777? ,b7;\KN. hagel, schiethagel (vrg. feixjixiasn%\ en

o ,.. . Q
77 cm 2 asn \ oij vtcmzasnn). — .7.77 on cm z xi iosn xn\ op

een geiceer hagel doen.

777 asn o. sterk en wrang van smaak, onaangenamer

dan 777.b77\ (vrg. xxkxj) wix).

cm asn \ kn. geweldig geraas om van te beven; het sid-

deren of beven van angst , schrik of ontsteltenis

o cy o cy o cv cy
(vrg. 9fnasn\ en cmax)\). cmasnajiasn\ schrikbarend

gebulder door regengekletter en vreeslijk gedonder;

geweldig gebulder in de lucht, vooral als teeken

van deelneming door de goden in de lucht gegeven.

. o cy o j. . o o cy o . » , -,

7_?7 777 7_/y ^77\ Of 7_ 77 777 ,777 feil ni \ iemand SCQ.T1K,

siddering of beving aanjagen; schrikbarend, om van

o cy
te rillen en te beven. — nii.tiasn\ een geweldig ge-

raas maken; beven, sidderen, van zwakheid, on-

gesteldheid, schrik of ontsteltenis , enz. mnmanaaji

CiCYM c) L7/ spr.

rnasny kx. bitterachtig sterk van smaak, zooals de

smaak van tabak (vrg. cmasn\ en oji tun asnn). oji

o r> o/
xr, asn isn • spr.cm J

o y
77 .777 ? asn %\ KW. zva. oicmziasirw KjSt . zva. Miew.ow

\Qjnncm2ias}W\ zva. 0Jimmmmn\ — rnn rj cm 2 iasiu

\

iemand met welwillendheid en toegevendheid als lid

van zijn familie behandelen of bejegenen. — a-v

il cmz isiuxn 11 xcn\ iets verbreiden, algemeen be-

kend of openbaar maken, verkondigen; zva. (CEiasn

Kil - 77 77 KV > en t'7 7777 7J7 77 7,77 \>

o77 asn aai i kx.; aJh cm asn ama\ iemand, of bv. de vo-

gels in de rijstvelden, door een plotselingen harden

schreeuw doen schrikken of schrik aanjagen (vrg.

xmKiKiin van oji ao <htiji) ; ook een vijand of vijan-

delijke plaats stormenderhand overrompelen.

a o . o a o O ^ O O
cm feu J.77,1 of cm on asn arnn\ KN. , 077 arn cmn Of cm cm

xxncm,i\ N-., 777 ,U77 7777 of chi cm feil art/} \ K., iets,

zooals een stok, rotting of roede, om mee te slaan

(vrg. fei emi \ ). — 17.77 .777 .1577 xmn\ xjncm om cm/j en

feh cm xiii 777y7\ naar iets slaan, iemand of iets slaan
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met een stok of iets dergelijks; een vijand of vij-

andelijke plaats aantasten (vrg. ajii chi asn ttm/j) ; een

worp doen met dobbelsteenen; ook voor spelen met

speelkaarten {vrg. ajhcmasnamjj); fig. volgens J.

iets op de een of andere wijze beschouwen, nemen

of beoordeelen. am am asn aai r_J»-> gewapender hand

aantasten, den oorlog aandoen. <uh cm nm afruim $\

in het algemeen spreken, in doorslag beoordeelen;

een zaak beschouwen zooals die over het algemeen

is. (hi cni iS) (kttji\ geslagen raken, een slag krijgen.

^ o o a .O o .O o— a.m cm asn a~ai \ a_n amasnon\ asn cm asn cm \ mv.,

ossen.iemand een pak slaag geven, iemand air

. o a .O .O
asn on asn hoi 11 hii \ xn cm asn <rn n un\ xnommm

<n t^ f
ij
on ( cm

aaianj\ iets bezigen om te slaan, met iets slaan.

— ajicmasntmj\ aji cm asn on n\ oji am xrii onj>\ net

slaan , enz. ; slag. — cm asn turn aa^ cm asn crn aaji

en cmasrncmonn^ een slag, slagen, als hoeveel-

heid; voorwerp om te slaan of te rossen; elkander

slaan.

cm asn aai n\ 1. kw. iets om meê te gooijen, doch al-

leen van een steen of heel hard voorwerp , zooals

een stuk ijzer, ook van kanonkogels (vrg. xmrxi\).

2. KL, zie ai asnz ai ïei Jizw \cmasnam -jn <ui\ bom

of granaat. — a,ri rn mi hoin\ 1. iemand met een

steen gooijen. 2. voor het stuk van een aantal voor-

werpen door elkander gelijk geld geven of bieden,

bv. een cent, een halve cent of een dubbeltje, na

arti asn i<n asn \ met een steen gegooid worden, mi ->»

asnvii^ni^irn'K}\ met een steen tegen de tanden ge-

gooid worden, een steen tegen de tanden krijgen.

o / . Y oxn cm asn aai ~m OjI aui (ei \ en Ojin cm asn ai om z z om on

o
aaixnn.iji\ spr.

o
cm<nasn?M/)\K., zie cmasnw

cmasniKQ/j' kn. bros, breekbaar, van iets hards, dat

ligt breekt, zooals van glas of porcelein, ook van

harde koekjes {vrg. cmasii\) asn rh cm asn 0Jtn\ breek-

bare waar.

cmasnruf>\ kn. jeuk, jeuking, jeukend, een jeukend

gevoel hebben (vrg aaa^n\); ook onaangenaam prik-

kelend van een gevoel of een smaak; fig. van den

mond van iemand, die van klikken, kwaadspre-

ken of schelden houdt. — auiji of on ten

osïi iri^i asii rujj\ prikkelen, beginnen te steken, van

de zon of zonnehitte in den voormiddag van tien

uur tot wat over elven (vrg. (KJtiE^nanaasnji). — on

asn axjar^/i\ aan jeukte lijden, jeukte gevoelen, ook

van lust tot paren of bijslaap.

° O .... o O * a O a o Oon asn axx/i\ ajn cm asn tru
/) en a_m cm asn avi\ zie cm on

o
cmasnajij^\ kn. spoedig schrikken, spoedig verschrikt

omzien, toeloopen of toeschieten (vrg. aai ai on asnn

O O
Y~

aji~jiaaji\ schrikachtig

,

spoedig schrikkend, van aard.

otkïsï? /eï^kn.; aJi cm asn (Eyi\ op de tanden bijten; een

hartstogt of sterke begeerte verkroppen ofbedwing-

en; ook een vondst of iets lekkers, dat men ge-

kregen heeft, voor anderen verbergen of weghou-

den, voor zich zelf alleen houden. — eert on asn (E/in\
r\^ UI

zich verknijpen, bv. van iemand die lachen moet.

^'^W/^^\k.n. zich verbijten, de tanden op elkan-

der drukken, van gramschap, wraak- of strijdlust

(vrg ajnoiiasnjj en on on asnn).

cmasn\~K.V[. naam van een visch.

ai amz ai asii\ kn. een ligtbruin wild zwijn (vrg. cnasi

ai r£i\ en \to*ajn\).

oncmzcnasïïz\ kn. iets zamen met zijn tweeën of meer

te verrigten hebben; een vracht voor twee of meer

personen (vrg. iei hij ru/j). (nomzrj asiizainazaisi ajin\

een vracht voor twaalf man. ai am z <n ash z am x2i asn n\

een lijk te dragen; een lijkdrager. rui aai ai om z ai ash z

(ei xvi asn /j\ spr. voor een reis langs gevaarlijke we-

gen van niet meer dan drie personen, ai asn i£c ai cm z

o „ 7
<n asn z .£? ojui asn n\ zva. ai asn as: aai (Ei aui\ als gevaar-

' lijk. nn xn z

,

ei ^ ai cm z ai ash z ei xxi asnjj \ een huis dat

de deur niet aan één van de breedere, maar aan

één van de smallere zijden heeft, of ook een huis

waarvan het aan een breedere zijde aangebouwd bij-

gebouw de deur aan de smallere zijde heeft, beide

ook als gevaarlijk beschouwd, axi ah ri cm z ^ ash i i&i

xxi isnn\ naam van een gesternte. xa arj ai on z ai ash z

a
u

(Ei avi asn n \ of verk. aa on ai am z ai ash z \ een gevaar-

lijke dag (bv. voor een huwelijk), zooals Woensdag-

Pon en Zaturdag-Kliwon , waarvan de cijfers bij

elkander geteld een oneven getal uitmaken. ( Van

sommige verrigtingen, zooals zaaijen en planten

wordt echter zulk een dag niet als ongelukkig be-

schouwd). — ash ai cm z ri ash z\ iets of iemand met

zijn tweeën of meer te zamen dragen ofwegdragen.

— namz(riasiizasi(mjj\ wat door twee of meer per-

55*



°^A
(YY) (KD OTtl f)\\üt

sonen te zamen gedragen wordt; en te zamen aan

het dragen zijn. (crn^ rn cm 2 w ash 2 (m (m/j\ vrachtgoe-

deren {door velen gedragen), cm ocij crui rn ihiz rn nsh z uo

!hnn\ dragten en vrachten.

rrrtiKjijj of (Lmam(U)ji\ 1. KW. zva. cmrnarmcuiw — 2.

kn. een halve vadem, ongeveer een meter {vrg. nm

(u)\). -— 3. kn. gesnoef, grootspraak, snoevend ge-

dreig {vrg. amomjj). — 4. Holl. gaas, gazen, van

gaas {vrg. 'ih^ri osionj)). — anam(Kiin\ snoeven, zich

meer toonen dan men is, stoffen, hv. op zijn kracht,

vooral om bang ie maken; snoevend dreigen {vrg.

(cicmcKJij) en a^umajui).

cm (Kip kn. verk. van (cnamtKijj of mn cnj oj)/j\ betite-

ling van fatsoenlijke jonge menschen {vrg. ^iikdij).

cmoj)^\ kn. afgeslepen, uitgesleten, afgesleten, door

schuring , slepen, enz., bv. van de as van een kar

en de hoeven van een paard {vrg. cm^r)\). — aJn

am(Kfi^\ iets, zooals een geroest mes, afschuren;

iemand aanhitsen, ophitsen {vrg. (ltkki^ en cckkd

asnrnom\).

O .O - O o
cm ckd ? \ run cm (K) q \ en iurt cm ckd ^ a_m \ zie cm (ki q \\

cm(Ki)^ en cm ckd ^\ kn.; iuh cm (ko q en (uhcmcKD^s een

leest wegjagen {vrg. (urjiKyi\ tuj-^n omn en (Kiarni\).

a .O a— cun cm ikd q cun en (un cm (kd .? cun \ mv.

en cm nn (ki ^\ kn. verschil, ongelijkheid, afwijking, bv.

van de waarheid, oneenigheid; verschillend, onge-

lijk, afwijkend, anders; verschillend, niet overeen-

komen, niet strooken ; er ver van af zijn, bv. met

raden of gissen {vrg. on am <io \ ckd crvi (vvi \ ckd(kd otldij

en ojicm\). rncmcn(KD^rncmrn(Ki)^\ min of meer ver-

schillend. — (uhricmri(Kf)%(UTn\ van iemand of iets

verschillen; van iets, bv. een belofte of geuite

meening, verschillen, als het er niet mee overeen-

komt. — en cm rn ckd .? cun on n of cm on cm rn tij) ^ (un (Hi n\

met elkander verschil hebben, niet met elkander in

overeenstemming zijn. — (ij)(ncrnrn(Kj)^cLincmij\ ver-

schil, voorwerp van verschil.

O • o
cm ckd cun \ zie (Ki(Hi(Lnrj\\

cm(hj)\ Ml. kn. boos worden; ook van iemand die iets

kwalijk neemt {vrg. ojicbi chijj).

o/ . a/ o/ o .. o/
cmaj)\ cun cm ckd \ am cm aj) ^rt \ en (uicm(u)\ zie cust

o/
ckd\\

rncmrnajiz\ kn.; cun rn cm rn ckd z \ plat op den blooten

grond zitten.

(n cm rn iaj}(trn^\ kn. met klingen tegen elkander scher-

mende vechten {vrg. rn om on ,<m omj\ cun np omn en

cuy^ 2).

iw»^\kn. schoon, niet nat of modderig, van een

grond; schoone grond, schoone plek {vrg. iukkd

Omjj).

cmrncKiomn\l'P. zva. cm ckd om
\Z!'7

j, O O Q
rnij oj omomcK)

O Q j. O O O 7 O Qcm (kd om ij oj cm cm cki omn \ ook om (kd on

<*™JI\
strand, strandvlakte, zeestrand; vlakke droo-

ge kant van een rivierbedding, rivieroever {vrg.

o a„ Q/" o cv .

cm(Ki)omjj\ (U)cm\ en iukkd (kd\).

rn cm rn (kd omn\ kn. opengespouwen en gezouten en ge-

droogd, van visch. (tm rv) rn om rn (ko om ij of alleen

rncmrncKi) omj\ zulke gedroogde visch {vrg. cmrnnn^\ ).

— (uhncïr)rj(Kj)omjj\ gèsèk maken, visch openspou-

wen {vrg. cun <&j <n iru> om
ij) ; visch zouten en droogen.

rncm2fn(Kf}2omjj\KN.; (uhr>j cmzncKMomjj\ iets wrijven,

schuren; op een platten steen slijpen of aanzetten;

poetsen door schuren; ook wild opdrijven naar een

zeker punt, bij de jagt, en zva. (uh cm ,kd q \ {vrg.

rom Z rn (K) Z om firn (U) 2 rn (KD 2 om ,Ki/H 'rn (KI) Z om Ij)

.

(L/nrn cm Z rn (KD z om s

zva. (uh cmcKD^w — (Lmrncmzrn(KDZomrnom\ bouw-

steenen met water tegen elkander schuren en dan

laten droogen , in plaats van metselen met kalk.

cm(Ki)nn\KW. zva. <M<£4p {Skr. poeskara, waterkom,

vijver). — (uhcmiKD r~n\ zva. (unicsi

O
om (Lii (Kjj rej \ spr.

van God,cm(K)\ KI. van iikkitjn titel of

een Vorst en vorstelijke personen. cmiKjé^Atnj)^

de Heere God. ni rn aa on (ki ckj \ of cmiKjas)) (zi\ ti-

tel van de echte zonen van den Vorst gedurende

hun kinderjaren. omnkcm(KD\ titel van de echte

zonen van den Vorst {met uitzondering van den

Kroonprins), als zij tot den mannelijken leeftijd

gekomen en tot den titel van Pangeran verheven

zijn. cu)
cr)cm(KD\ de Goesti's; en zoo worden ook

's Vorsten vrouwen van den tweeden rang en de

hoofden {de Toemenggoengs en Kliwons) van de cu)

nrtccm(un betiteld. cm(Kjom\ mijn {of onze) Heer.

— (uhcm(K!)\ iemand Goesti noemen of als zijn

Goesti erkennen.

rn cm (Kjj(KDjj\ kn. in de war, in verlegenheid zijn; bv.

a
ajn asn rn onrn cm (KijCKDjjs

cni(Ki(KDij\KT<t. weggevaagd, zoodat er niemand of niets

overblijft, bv. van vijanden op een slagveld. cmtKi

nu)(KD(KDjj\ de een na den ander weggevaagd.

O o
cm(KD(t\j)jj\y^i. (ijhcm(Ki(njiij\ bij kleine beetjes opeten
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°f oppeuzelen ; ook bij kleine beetjes winnen. —
am &ji irvi tui/j\ iets om op te peuzelen.

<ncm(Kf)^i\ lïoll. gesp, gespen.

oD^?(M-b»iKTfl\KN. gretig, gulzig in het eten; gulzig in-

slikken, opzwelgen, verzwelgen (vrg. [crhaZiaTiaaj)).

Q

O Q
cnjpbx zva. oi cm zayiw

aicmzxyi.\ (gosti) of arri va\K~w. en KN. zva. crntiri&i

aan en (ui tpi am aan\ {Skr. gósthi, gesprek, zamen-

spraak, onderhoud). — xmoiamzpi\ zva. art (Encmn\

over iets raadplegen.

O - * O O . . O . o O .
cm ik/i *> xm cm cm ikji \ xjii cm (U) oti \ un cm aj) oti aan \ xm

o » o o . o .

cm (kq 07i aai aan\ cm (kh oti aan \ cui cm a^i xn aan en aji

CV.
*"~

. o~"
am (KjI ai aan\ K. , zie omm ojin\

amttjj\ KN. 1. zva. oi cm zoi (Ka z\ maar minder sterk of

erg, met een bruin of donker korstje gebakken, een

weinig gezengd; van de tanden zwart; ook van de

oogleden zwart (bij de Europeanen blauw). 2. oj.

en poet. zva. oiamzoixziiz\ bv. van een huis of

bosch. asn rut a_a arn aa -na/n cm (Zi \ met zwarte oogle-

den (met een paar blauw geslagene oogen). — aJh

O G)cm (kj) ivi r) i, )i \ o J. en poet., zva. orj cci z rj am z oti ri otj w

cmaJ\ kn. naam van een grooten boom en van het

hout daarvan, dat wel eens tot timmerhout ge-

bruikt wordt. J.

O O Ocmoi(u)\ KN.; diimmik'n koolzwart; bv. xmoj)xmarn

oi %ji\ en xm aj) ai iit) oi am z iki xm cm ai (Ka \\ J.

rrjcmzitJi\Ki!i. een vrucht zonder pitten. G.; ook droog,

verdroogd, van bladen en dergelijke. J.

oi cm z oi iko z \ kn. gezengd, geschroeid, aangebrand,

zwart gebrand; zengen, schroeijen, verzengen, aan-

branden, zwart branden; ook blauw, met blauwe

plekken, van de huid, door slag of stoot {vrg. mi

(ui\). — aJh ti cm z ai aji

z

\ 1. iets op het vuur zeng-

en, zwart of tot kool branden. 2. Kvr.zva. amoimiz

ai asn z \ aj)i (£>i aji/i \ en <un arn xrtin w — xm ai am zoiajiz

07) \ mv. — mi n mnz <r>(Kiiz 07) ai (mi \ iets doen ver-

zengen of aanbranden, maken dat het zengt of

aanbrandt.

cm\ verkorting van arhit»^

cm<ui\ 1. kw., zva. azna~i\\ — 2. kn. meegebracht,

aj) ok cm -jioi

het land meebrengt, de reeds van vroeger aan het

land verbondene werkzaamheden). — xii cru aj) \ n.,

xmikiaai\ (ook wel ajii (E)os)i\ of xm(&)as)i\) K., met
ca ^K K ca a£K J ca '

iets komen of gaan, iets meebrengen of meenemen;

iets bij zich hebben, van iemand die gaat of. reist,

bv. een pas, reisgeld, enz. {vrg. «j)(vi\ IV en (&i

iui\ II). aJh cm aj) gea asn \ mee naar buiten nemen,

naar buiten brengen. xa mi tui am &j)\ min of meer

meegenomen worden, er ook wat van mee (of langs)

krijgen, aai cm xji tui am xm'xnfci %\ het wordt meege-

bracht van den grond, de aard vanden*

<

~jj ou) ? Ti ajn t cm (iji cm oi tij) oi aq\N.,

oji oi xm z (ko ^jjoxa y xm aj) non cm rui on tea au) on aan\ K. de

pacht, zooveel als die wezen mag, en de meege-

brachte werkzaamheden (de werkzaamheden, die |
aanstellen, benoemen (vrg. hwm\); ook zva. aai

het mee. — x h mi cm aj) \ am (ta irn ooi \ iets, het een
ca l^K

of ander, meenemen of bij zich hebben; iets mee-

brengen; ook fig., bv. am aai oJh cm cm (Ui oTin am xji

,wi'- dat zal ook mijn persoon iets meebrengen, na-

melijk ten koste van mijn goeden naam. — aJham

a C> a . 7 . . A
(uia<i\ xm (Ef) ooi (hi\ mv., en iemand iets meegeven,

ook aan een kind bij de uithuwelijking. — amam

xji am ~m oi acn \ ojd aj\ am am ^jn am aan \ iets meegeven

aan iemandƒ iemand, of voor iemand, iets meê-

brengen. — aj)cmxj)\ tui i&i aai \ het meebrengen,

enz.; en wat iets meebrengt, wat iets als middel

teweegbrengt, wat de aard van iets meebrengt; of

wat iemand met zich voert of bij zich heeft; aan-

voer, toevoer (zva. oixmzoiaiji^oiamxmcrr)(U)\) }
' ook

zva. aj)ia<iamaj)aajj\\ — cm xj) aan of cmcmaj)aan\

en xm aai aan of xm xrn am aan . wat meegebracht of

meegenomen wordt; wat iemand, die gaat, bij zich

heeft; wat iemand met zijn geboorte meebrengt of

meegebracht heeft, wat iemand aangeboden is; aan-

voer; uitzet, wat een kind bij het huwelijk mee-

gegeven wordt, xm a-naai xji aan\ een aangetrouwd,

door man of vrouw uit een vorig huwelijk meege-

bracht, kind.

cm oi xj)\ n., (ia (Bj) irvin\ K., wat iemand te, doen of te

maken heeft; waar iemand aan bezig is; iemands

werk; iemands diensten, als beambte; een feest,

een partij, die iemand te geven heeft, zooals een

bruiloftsfeest ; een te leveren gevecht; iets te doen

of te maken hebben; bezig, bedrijvig, van werken

houden , iets doen of maken , klaar maken , vervaar-

digen, stichten, bouwen, aanleggen; iets tot iets

maken, bezigen of gebruiken ; van iets, van een

stof, iets maken; iemand iets, tot iets, maken,
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cmencui\ of (iacmii(U)\ of verk. hiervan, om te

dienen tot, voor; als Tj. sengk. vier. aJcmen(ui\

de dader, cm en cui (un oji \ waar voor? waartoe dient

het? waartoe moet het dienen? cai cm amen cui en cm

ajiitu\ wat is (of was, wat heb of had je) er te

doen? ajn ihi <rn ri iv) tri !hj\ men heeft (of ik heb) het

van doen of noodig. cun on cm en cui n cm ajicnji \ er

is (hij heeft of ik heb) iets noodzakelijks te doen.

cm<n(ui<ïui(bv)\ een brief (of acte of stuk) opstellen.

cm en .ae)) cui ah \ koffie of thee zetten (klaarmaken).

(Ujri(ij)cm<r)(V}\ een partij (feest) te geven hebben,

of bezig zijn te geven, aa cei cm en cui \ een gevecht te

leveren, of een krijg te voeren, krijgen, cm en cui cm'

(ui^knq(Hi\ hem (of haar) driftig maken. cmencuiiuh

cm asn arnn\ iets bezigen om te slaan, asn cm -^i cm

rrjtv)\ onnut, nutteloos, vergeefs. ai ajn i na a_m cm cm

cncu)cnch£i\ nergens toe te gebruiken, cm n ia uu imi

'n\ aanleiding geven tot een regtsgeschil. cm en tui

cu)cw)\ iets als gelijk beschouwen of behandelen, cm

en iui cm en &ji \ iets als een zaak van groot belang be

schouwen, cm en ca (uiaji\ genoegen doen, tevreden

maken, cun cm en ca ta tut 'txjt^\ leenen en niet terug-

geven, cm <n ca (men iaz\ na ia rui aji cm ecu \ met een

volgend telwoord, een werk voor (één, twee, drie,

twintig) man, zooveel rijstveld als bewerkt kan

worden door (één, twee, drie , twintig) man, d. i.

één (twee, drie, twintig) bouw (vrg. <mi(uu>\). Zoo

ook bv. o^i cui ^ern ai cui emaui (è) ajn a^riaJiji\ vijf hon-

derd bouw rijstveld, cun mi<cm en cu) cej]>\ dat is jouw

werk, daar heb jij voor te zorgen, im na cm en ,a cm

cv:n(uvj\ ten laste van zijn moeder zijn. cun aai\ca cm

cm en ca eeni\ dat komt voor jou rekening, daar heb

jij de moeite of last van. cm en ca cm en tui \ allerlei

verzinnen, knoeijen in een zaak, met verzinsels

,

leugens en valsch, gemaakt vertoon; geknoeid,

verzonnen, met valsch gemaakt vertoon; verzinsel, tuh

aiy cm eist) ~jt) cm en cui cm r> ta \ een valsche , verzonnene

aanklagt doen. — ieji ia cm ai ea\ ieji ca axi oeji cruijis op

slecht bedrijf (zooals stelen of rooven) uit zijn. —
tuhcmencui\ cun op c&i cruij\ iets gaan doen, maken of

tot iets bezigen; iets bewerken, veroorzaken, cruicm

cu) cm en ca \ het wordt op 't oogenblik gebezigd of

gebruikt ; of het is op 't oogenblik in de maak.

cun cm nei cui cui n arm \ of tu)ti^ntruj\ ergens twee- oj

driemaal over doen; iets, bv. een geneesmiddel , in

tweeën of drieën gebruiken. — (uhemauacm en tui \

in een zaak knoeijen, een zaak verknoeijen; iets

op een gemaakte wijze doen. avi kn ai,m om cm ai cui

cm en tui \ hij loopt gemaakt (niet eenvoudig of na-

tuurlijk). — (hT)cmcnia\ thrn cia (EJ) t)U)/)\ tot iets die-

nen. — cun cm en cui m) ^n ri <mi \ cun cm (Eiauioai cm/i\

met iets het een of ander maken; iema?id, voor

iemand, iets maken, klaar maken, enz. — ca cm

cncu)\ cui (ia i&iauijj\ gew. (ui cm ai cui\ a cm cEjiau)i)\

iemands daad, werk, bedrijf, toedoen, aiuizcinaicui

tui cm en cu) ca aa mi z ai a<a 2 \ iemand die zoo iets be-

drijft, tui cm ai (uiajn trui \ slecht bedrijf, zooals stelen,

rooven, bedriegen. cacni ai (uiaznaoi asn n\ goed bedrijf,

goede daden, ca cm 11 iui asn arn (EjIji\ betoon van hoog-

achting. — (Ejicmencu)\ of (èicmenia\ en cacuiïèj)

ctx.ij of ca op ca oruj) \ iets (kwaads) bewerken , door

eenig (slecht) bedrijf bewerken, bv. door betoove-

ring , door het ingeven van iets, enz.: ook ca cm

ai tui \ en ia (ia ca truij)\ veldarbeid verrigten met

ploeg of eg en trekbeesten.— ta cm ai cui emi ^n ai mi \

(Bi (ia (EjirL)tmi cmji\ een trekbeest tot veldarbeid voor

den ploeg of eg gebruiken. a% (a cm ai tui aai ~m on aai \

passief. — cm ai cui (tui opji of cm cm en ru) ojui apji\ en

(ia (aauiapji of &a cia a aui aaji\ wat door iemand

gemaakt of vervaardigd is; gemaakt, niet natuurlijk,

niet echt. cm en cu) ojui aaarnaui ctC) \ door mij opgestel-

de brief. (Mica asii cm en tui (tuin aaj)\ valsche eed, een

zoo geformuleerde eed, dat die voor een andere

uitlegging vatbaar is. 'jt cm ai cui (lm cmji of cu cm

* O
en ia (uij) oon \ en ia (ia ced trui aan of ca aa (a aui aan \

wat iemand tot bezigheid, bedrijf of gewoon enver-

pligt werk heeft; bezigheid, bezigheden, werkzaam-

heden, beroepsbezigheden, beroep.

cm cui \ ook en eig. cnicun\ 1. kn. hol, spelonk, grot;

ook een ergens onder gegraven gat, bv. onder een

muur of heining (Skr. goehd). 2. Ml. goea, ik,

mij (vrg. cun mi \). — cun cm ca \ ergens een gat on-

der graven, iets ondergraven. — <uhcm/atin\ mv.

,

en voor iets een hol of gat graven.

cmia\ kn. een merk of teeken, dat men ergens aan

de wegen of paden plaatst, om de voorbijgangers te

waarschuwen, dat zij onbegaanbaar of gevaarlijk

zijn^r^. (mri(Eji\). — cuhcmcumi. ergens zulk een

merk of teeken plaatsen.

cv
cmfa\KN. van eenige beteekenis ofiets noemenswaards
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zijn, iets helpen of uitmaken, eenigzins baten of

deren ; er iets van belang van voelen
;
gew. met ontken-

CY , . a j. O o vning , en in iun cm toi iun mi {of ajim of aji(wn\\)

o / . a / ...
cmui\ KN.; ivncmiuis op zij springen, een zijsprong

doen, bv. van een paard dat schrikt; op zijde wij-

ken, uitwijken, ontwijken {vrg. wotm\). — cvicm

(ui\ het op zij springen, enz.

iicmui\ KN.; cuncriem tui ^ of ti/h on ern ui TP. zva. (uh

/ o „ . o
ricniuiw — (Lm rj cm tuin^i \ zva. mn n eni :Ui im \\ —
am on cm (Ui nor) om \ zva. mh on cm tui cm on im \\

o . o
ar? <>7 * zie cm (uim w

O j. o
arn

i

iui'~n\ oj cm^n KW. zva. cmricmw

cm (ui. urnji\KYf. zva. oniEicmw

om on mi z (hrnn \ kn. verbaasd , versteld {vrg. iwn (&i n>n cm

mian/j). — (hoicmrj (uiznrnn\ hetz. — aJhcmoqtuiz

(kt)\ verbazend. — m? cm on tui z arn on n^ door verba-

zing aangegrepen en beteuterd; verbaasdheid, ver-

steldheid.

cm u)ihO)/j\ kn.; cuh cniui iHiin\ met de vingers klau-

wen, openscheuren of openklauwen {vrg. (uicuinni/i

bij arntuiiHrin). — (Lrh\cmui(irnji\ met de vingers

klauwen. — itii \arn hi irn \ mv., en iemand of iets

met de vingers klauwen.

O o
" -jV)(KH^

van jonge zwijnen of biggetjes {vrg (Kiriicmz

cm ,u) unn \ KN. ; eni ,ui M~n tui «n
fj

ren

ornjj).

oncm2iU)(Hrij)\ kn. een op een a^ixnaaiji gelijkende

nachtvogel , zoo genoemd naar het geluid, dat hij

maakt.

n.-\cmion(uit(iain\ KN. gat of holte in een boom; ook

naam van een boomgetvas en van de rinschig zoete

vrucht daarvan met een donkerblauwe schil {vrg.

on rtiz oncui z ncnn). asiioocuizonthnzonajiziKiins bijen die

in gaten van boomen haar nest maken {vrg. ii cm z

rndmcmn).

cm(uiasn/}\K?i. gevaarlijk, van een weg, die door roo-

vers of wild gedierte onveilig gemaakt wordt , en

die men vermijden en niet begaan moet; ook onbe-

grijpelijk, geheimzinnig. iui asn nai cm asnn\ een ge-

vaarlijk karakter, van iemand met wien het 't best

is zich niet in te laten.

cm ni u> (run\ kn. ; clti cm on mt <ru) n\ happen, snauwen,

een snauw geven, zooals van een hond; ingrijpen,

vatten, van een gesp {vrg. nixrmzoniHiiznsnn en cem

mniisnp \»^riap2(iniri!uirx.in\ spr.

ern /ui (run \ zva. eni rm run

\

(un cm mi ,ui rhin\ iemand

bij de kleêren vatten en vasthouden en op het lijf

hangen.

O
cmui!uvi\ zie at-jtuidjiiiw

ani(uiajhi\ of cmuiivui\ kn. het waas van het gelaat,

gezonde gelaatskleur, tun rxli cm (ui ttu on (hn\ zijn {of

haar) gelaat is verschoten.

cmui\ 1. kn. raam, zooals het hout van een venster.

2. KW. zva. (Hif&imw — errj if.kui\ duidelijk te zien,

zoodat het open en bloot voor het gezigt staat of

ligt en het gezigt door niets belemmerd wordt, bv.

am <n asm (pp (Ei tuiw — cm,uianann\ een rak op poo-

ten, om iets over te hangen, cm hji cm «ji asn ooji\ dui-

delijk en klaar te zien, (kt> on arn z ki uim ui (Ui'7

cmu>\ kn. klein overschot of restantje, bv. van rijst

of vleeseh. — t/i? cm ruï\ zoo op een rand of kant

staan, dat het er ligt afvalt; zoo ergens op liggen,

of zoo vastgehouden worden , dat een goed deel er

buiten uitsteekt {vrg. tciiuïsy

cm«j)\ kn. 1. declinatie, afwijkende beweging of af-

helling naar de een of andere zijde. 2. met hout

van een andere kleur, paarlemoer, zilver of verguld

zulk een iugelegdkoper ingelegd, bv. ajiapcmaji

kistje. rm<?j>/K7jT)\KW.

(vhn cm dJi ,kv nn w — cm (eji ui \ declineren , afbellen,

afdalen; van het toppunt afdalen, van de zon; geen

va. nauincrmnw Zoo ook

o .

stand houden, wijken, onvast; ook volgens G. zva.

eni (sidjiw — aai cm ui \ van streek of van zijn stuk

geraken of geraakt, door sterke gemoedsbeweging

,

zoodat men zijn bezinning verliest. — <rr>ui\ zie

beneden.

cm(ui\ en /vhcmu)\ in de spreektaal zva. am(ur\ en

mn (Ei (ui w

<r>irtji\KN. gespleten, van de lippen {vrg. (kjj(ui\).

rncmz ui\ KN. schaarde; een schaarde of schaarden

hebben; ook zva. rncmzwtóiw

(ncmzir)(ói\ kn. met een stuk of stukje uit den rand,

van aardewerk {vrg. onamznji\ en riem zon tui ruin).

oncmzon(uiz\ vroegere benaming van het distrikl Le-

dok in Hagelen. — (uiooamzon(uiz\ zie bij onicmz

f)l(U)Z\

arwrLi/i {'nggal) zie bij on mh om itlijys

cmruin\ zva. mn cm <ru/i\ ook volgens G. verk. van

Mian^mjy of (è|
}

arr|(nJ^^
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n
amonruz\

or) armnruijj of a/n rt amz trui n\ ook on amz ai amz out n\ KN.

hefboom, zware spaak om iets op te ligten, om te

wentelen, te verschuiven, enz. {vrg. aJttarnrutn en

ai asn z ai asn z out n). — art ai amz rut n\ iets met een

spaak of hefboom ligten , omwenden , enz. ; een

vaartuig met een roer of riem wenden of sturen.

arnai amzau/i en ajt ai aai z rut [\\ zie hoven.

in het graf gelegd wordt, om het op de regter

zijde te doen liggen. {Zeven zulke ballen worden

tot dat einde op eenigen afstand ouder het lijk ge-

legd. Vrg. (frnrui\). — am am ai rui zon ^ onder een

lijk een bal of ballen kleiaarde leggen.

i\ naam

— arnon rWl r r^r
am trui\ KN. 1. iets, zooals hars, was of lood, waar-

|

meê iets van binnen tot stevigheid, vastigheid, of !

om het sterker te maken, wordt aangevuld, zooals
j

wel een sawopit of këmirinoot , na die uitgehold te \

hellen, met de een of andere sulstantie wordt

aangevuld om hem sterker te maken lij het spel
j

daarmee, of zooals een van luiten zilveren hecht
j

of kandelaar van linnen met hars wordt aange-
j

vuld. 2. een wapen, zooals een piek of lans, dat
j

men tot zijn veiligheid meeneemt, Iv. als men lij

nacht reist. amaiirui\ hetz. in een algemeenen of

figuurlijken zin. cm out amaut\ Ml. tp. zva. a&amw

— arïi<rnruM(ui[cui(vri(Hijj\ fig. voor de dapperste

en krachtigste strijders, die de kracht van een le-

ger uitmaken in een gevecht {vrg. am itn aui ^m on

(rvif). w<*Jj<&iarn.n.i\ lood tot merg in het gebeente

hebben. — am am rui \ iets met hars, was of lood

van binnen vullen tot stevigheid en sterkte, ammi

\ iemand door hetlee-
' t QJ(J

ren van een onam<

aut {of amamamaui) on

rut sterker {ajiiun) maken. amam

au {of am am am rui) <un.^p door versterkende mid-

delen het leven verlengen. — amamauiamau\ tp.

am ru (htjj\ van binnen met galazva. ivri arm arnw

gevuld.

amnnruz\ 1. kn. een groot soort van spadel, schup

of schupje. 2' zva. (Knort ruz\ {zie lij am\ L). uut

(uut aai am n (tui z \ krisscheêmakers in dienst van den

Vorst.

aT7<rLtf\KN. leed gevoelen, van iemand die zijnwensch

niet erlangt ; en zoo ook cmamrLi\\ \an mji cun asn

(hti\ het doet mij leed, dat spijt mij!

cmru kn. een kittelend gevoel; groote lust tot lach-

en gevoelen. amruamru\ kittelen {vrg. cun aui (tan ^m

auiunn). — am am ai aui on \ kittelend. — ajiamonru

(mn\ 1. kw. het mannelijk lid {vrg. cüi aui oooti ann

Cl o O O C
en a/iaui\). £. tut am ri auian a\ gew. am am tj rut on n\

naam van een residentie en regentschap op Java.

amru kn. een bal van kleiaarde, die onder een lijk

amaiauiz\ KN. TP. zva. amaorua of asncar(Knn\

van een aardvrucht, cm <n rut i mi na no \ naam van

een soort van talës.

amru\ kn. een afgrijzen; gruwen {vrg. amnafKy)). —
<unamauiamrhi\ gruwelijk, om van te gruwen. —
(uhamamrut\ iemand aangrijnzen, zoeken te doen

gruwen. — arn re/i am (tui ann of (ten re/i am rut (ton > en

verk. i&i am rui aaji\ akelijk zijn of worden.

amrut\ kn. tp. een bergrug; een boven den water-

spiegel zich verheffende bank of klip in zee; in Ba-

gelen een weg. — amcmaui\ 1. in een onafgebro-

ken rij maar onophoudelijk op elkander volgen of

voortstroomen. 2. tp. een bergrug vormen, zich

tusschen twee laagten in de lengte verheffen; en

even boven den waterspiegel uitkomen, van een

lank of klip.

amoruis 1. n., cmcrmiKyj\ k., suiker {Skr. goela,

ruwe, ongeraffineerde suiker). 2. kn. bed, bedding

voor plantsoen, aii rut amonm anti \ arensuiker, sui-

ker van de asrat am ann van den arenpalm. arti rut

{MicEjiorutji {of aairuaji\) kokossuiker, klappersui-

ker, am rut asn am \ rietsuiker, cm ru on asti % \ meer of

min blanke suiker, fabrieksuiker. am (tut am i

kandijsuiker, cm <tui aaaji \ gesmolten suiker, amru

aui\ ook am rut tut \ en cmrui\ kokinje. \aJamru\

naam van een zeer dik soort van lamloe. on (tut z om
( ~m

O O o
on am rut a/n oq am ^ajt<Eiion asn \ enojiata asn na on am out \

spr. — amamrut\ een bedding maken voor plant-

soen. — amaiiruari\ een tuin in bedden leggen.

— amrut aon of óm art rut aan \ een bedje, tuinbed.

o, ^ o ^ a n ° /
am aui\- 1. KW. zva. a/n am a,r\ am n\ — <&. cntru}\ of

amairu^KN. Benggaalsche arnon na w

amrui\K^i., rj ak z am \ KI. , de hals, ook fig. van leven-

looze dingen {vrg. am rut \ II. , amna\ en asn am oma).

^"T -o*
ihT?/9\ het onderste gedeelte van den

hals van gevogelte, en de hals van een arnrn ajt\ bo-

et CY o O
kraag {vrg. amaotamarnw

ven de <&) asnw — amairutzan/jsKN. een kraag, hals-

ajiarnruj\ KN., ajt on

aanarnn\ kl, de tweede in rang; het tweede onmid-

dellijk op het oudste volgende kind.
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o
E ï 2 en cm 2'~mrK<)\ na CHYI CU)l/l \ rn rE ï 2 rn

{luien crn 2 crui \ zie boven.

all en (TU \ Zie om (TU N

cncmziru\ KW. zva. en'

boni) en (&i<&t-Ji^

amtrLi^KW. zva. aj)(ish\ (vrg. cmcru\ 1.).

cm<ru>\ 1. kn. het hart, het binnenste, hardste,

zware en zwart gekleurde hout van de tamarinde-

en kélor-boom, waarvan knodsen, wandelstokken

en de hamers tot het bespelen van de gamelan ge-

maakt worden (aai cru ^ cun a^i <&}/] en cm cru ^ en ihii

cnru2\). 2. KI. van cun iu)i en cun en asn chiji (zie cun

asn\ 1.). — (uhcmru^\ 1. kn. galih hebben, van

o o/
een tamarinde- of kélor-boom. 2. KI. van (zichii en

van (uncHiru^w -

o/ Q
ihii en cui cm cru <> w

cm cm tru ^\ KI.

O
crnaaa cru^run (hi/)\KI. van cun

rnasvcm st) r> as)i cm/i (zie bij cun asn \ 1.).— iui cm tu
^

O o
cun chnjt\ KI. zva. cm cm cru?^(un (hijj\ maar ook van

cun as)i en (ekhi^\ in den zin van gemoed, gemoeds-

stemming en gemoedsgesteldheid.

cmcru?\ KW. zva. (Li tcis)i\ rnnhdcui )>cic)2rn ch > nni etui cun \

en fn(iacu>\ (Skr. galoéh, een soort van edelge-

steente); kn. naam van een regentschap in de res.

Tjirebon, in oude tijden een rijkszetel.

cm cru ^\ kn. zva. cuicmctaji of cui cui chi ciaj\ <urcip chiiji

of ^^«p *™/}^ en .on') of roiroi-?) \ {vrg. oiictli^).

cmcru^cunci^cmax^\ het uitvaagsel der wereld. —
O o

cun cm ^\ zva. cuiaaicinw

O O
cmcur^\ zva. cmcru^w

cmcru^\KW. zva. aaiiui^w

<rncrvi^cmcrucmj]\ zva. (uiiam au ^Jtiaai tu chijj\

cmcru(K)n\ zie bij cmcruw

cm cru (Hyj\ zie bij cm cru w

cmcntru? rm^\ zie bij cni nui W

cmchn\ of cmiucui\ 1. kw. zva. rpiiui\ en cm ru

(ktiji (Skr. gldna, vermoeid, afgemat, verzwakt).

2. kn. naam van een roofvogel, kiekendief (vrg.

»
O o . O a . ,

n';^7'^/
?
NK'N *' <uricm

p}
h
l!^^

iemand met mooije praat-

jes of beloften tot iets zoeken te belezen (vrg. cm

njcKyj).

VPcJ^dJl^
KN

- > ^ VPp}^^ met zoete woorden van

iemand iets trachten te verkrijgen (vrg. cLmchian

*oï^); ook bij beetjes wegraken, bv. van geld.

.^mvkn. pil of balletje als een hoeveelheid (bv. a£i

rq cmn rn -n

?

cm m\) ; ook zva. tunci^\ bv. ccnasiicnniz

(Trï (K7N om een kleinere hoeveelheid uit te drukken.

<ncm>K>\ iets tot een pil, balletje of ronde

en in de vorm van een

, o o/ o
et)) >>i ihci^nx mv.

rxasL

klont draaijen of vormen

pil of ronde klont zijn. -

mnn!uin\ pillen, balletjes; ronde klout; in pillen

of ronde klonten. a^cEicm'hina (hij\ medicijn in

pillen.

r> cm en (hi\ KN. ; cun rn cm rn (hi

D

rn cm rn cni\ of cun >> en ru <rj a-n

der imcyumji zich zelf bezig houden, alleen spelen
ca

van een klein kind,

(O

alleen, zon-rn cm cij (Hl na (Hl/j

\

der (bn ceji (htji , loopen te spelen; geen oppassing heb-

ben; oningevat (zonder ctn cei cm art/j ) , van edelge-

steenten; zoo maar liggen te slingeren, zonder be-

hoorlijk opgeborgen of ingepakt te zijn, van ande-

11 rn cru 11(H1\ (Un CYll rn (TU r,l (Hl en cm rn (Hl \

a a„ j. o a„
cm(ht>\ Of ori (tu ihi ^ KN cui iüi/oti it.i (hi \ overal op den
i.^ ^

(j
,ist

(j
osl

grond gerold plat daar neerliggen. — cun cm chï\ of

(uii cm etui (hi\ op den grond gerold plat daar neer-

liggen , van een mensch en van iets dat eenige dikte

ernerm,). -
of m<kji'ctuiH)\ plat op den grond daar

neerliggend.

)(hi\ kw., zie ociiiHiw — n,7?o^,7^?\ plat daar neer-

liggen, bv. van een zieke zonder hoofdkussen (vrg.

cun cm chï\). — <rn&iah\ plat daar neerliggend.

cm errn ^ cm rn crni ^ \ kn. treuzelen, niet goed voortgaan

met iets dat gedaan moet worden, ook met het

naar toe.

of rondheid heeft (vrg. cuïicmcHn

arn (EjI chi \ Of cm (&l n

O

gaan

t) cm rnmm \ KN
.
; cuh en cm on arm \ gaan glijden of voort-

rollen, van iets dat vast staan moet blijven.

cmcrm\ KN. : cuhcmcrrn\ of cun cm ru arm \ 1. iemand

of iets met geweld weg- of voorttrekken , voortsle-

pen of voortsleuren. 2. kw. zva. ojcó) z mn <n no ? mtu

cpaarn\ KN.; cm anri cm arrti \ of en cm 2 arm cm arm \ van

het werk wegslenteren en rondslenterend zijn werk

verzuimen (vrg. aai arn cm aprn

cm art) \ of cm crrycrrti \ KN. naam

(?) O (?)

(HiiarricHiia)i)\ bij

een visch. — cm

cmicmarrn\ maar aanhoudend wat binnensmonds en

langzaam mompelen, bv. van iemand die veel weet

te zeggen. — (Liicmcrm\ mompelend, binnensmonds

en langzaam iets zeggen of praten.

cmar)i\ of cm etui au ) \ kn . een karretje op twee rollen,
""*-. CJ CO

ligtrollend karretje, door een paard getrokken, bij



874

de Chinezen en inlandsche reizigers in gebruik (vrg.

tnicrnzumonn); ook een kleine bol of bal, bv. cuii

cu) i] an ^9 aaa arn \ (vrg. ori art z na arm

z

\ en aaa (hn\). na

tui om ^ on aan \ eig. een rollende gulden, zva. nacui

(lu^(li arn ^\ een uitdrukking bij de kooplieden en

bakoels in gebruik, in onderscheiding van na>a_i iw
^

<n aoiznraiw — nm aai crrn \ rollen, voortrollen, weg-

rollen, afrollen, enz. ,
gew. van schijfvormige of

van kleine voorwerpen; een kleine bol maken; ook

volgens J. bolvormig; en een ronde schijf zijn {vrg.

cvh aaaaiii ). — arn r&icrm\ rollen, bv. van een knik-

ker of appel. — amarn rca rmji\ wiel, rad, bv. van

een rijtuig {vrg. onmza:a\); op wielen; en een rol-

wagentje (vrg. amnrrnamjj). asn cuiuti ruiarn ki >miji\

zie bij asn (ukktij)).

am a±"n\KN. arn arn aai arm \ slenteren, ledig rondloopen

(vrg. aanamaaia^).

amafn\ of am nuiam \ KN . bet rollen, van grootere bol-

vormige of cilindervormige voorwerpen (vrg. aai

O O
kil
om -(j cji O

tnj]\). decn
\

kitïui crrn\ naam van een soort van
Il

' 6 on (i Cdli

djeroek. arn arn a.n m.ï\ en aai arm ik i na ,&j iJ'iZ' spr.—
ruhaaiarm\ rollen, voortrollen, afrollen, enz.; zich

laten rollen of afrollen. — x.h am arn n~i \ iemand

iets toerollen ; op of tegen iemand of iets neêrrol-

len of aanrollen; ergens tegen iets aanrollen of wen-

telen. — ruhaancrfnxn'Y)(Hai\ iets doen rollen; iets

voortrollen, afrollen of afwentelen. •— oojr&iarns of

cna tei ruafn . rollen, rollend zich bewegen; als een

rol op den grond liggen, van een mensch. — arn

ofnorn\ komen of raken te rollen, af te rollen,

enz. — omarm (iri (Hin\ iets om meê te rollen; heen

en weer liggen te rollen, woelen. — (uicrnarn\

pacht in kokosnoten te betalen. J.

na am arm \ kn. ledig, van een voer- of vaartuig; het

ledig thuiskomen van iemand (vrg. trnrncm^\ en

<naaa zafn\). — (uhnaamafn\ zonder lading varen,

van een vaartuig ; ledig naar huis gaan of thuis

komen, niets opgehaald hebben.

na aai z aan \ of oainimjiz orgaan z\ KN. het ledig zijn, van

een vat, kist, huis zonder meubels, rijtuig daar

niemand in zit , voer- of vaartuig zonder vracht,

enz. (vrg. na am am \ en na im zri(tpz\). — ajhrtiomz

arm\ leeg, ledig zijn (vrg. run na aai z run omn).

na aai znj arm z\kn. 1. groote bol, van opium, zooals die

aan de opiumpachters geleverd wordt (vrg. aaaaan\).

Oam tn/i (ktj asn rmn \

2- ruwe balk, gevilde, maar nog ongekante boom-

of (volgens J. ook) bamboestam, 3. in Bagelen, be-

naming van een dorpshoofd, dat als de eerste of

oudste van een vier- of vijftal andere dorpshoofden

beschouwd wordt, en dat de bevelen ontvangt, om

die aan de anderen meê te deelen. — «otj^oi arn

z

cm cm/j-, in de vorm van een groote bol, als ruwe

balk, ongespleten stam, van bamboe; aan groote

bollen; aan ruwe balken; ook benaming van een

soort van gestreept goed.

an<nACKT\asntHiji\ kn. zich haasten, spoed maken (vrg.

O V

am rvi\ kn. leggers van naast elkander gelegde plan-

ken of gespleten bamboe; onderlagen van een ledi-

kant; vloering van een brug , Javaansche paardestal

of iets dergelijks; de planken van een zolderwerk

;

de zitting van gespleten bamboe een run na (E>i

/
artjj , daar de mat op ligt. am n\.n na rum ryn nj) n\ gaas

met daarin geweven digtere strepen. — aai rui na

imjis tot leggers of vloering.

cmxn.\ kn. streep of lijn in de palm van de hand of

elders in den huid; ook streep in het zand of de

aarde door het stroomen van water veroorzaakt (vrg.

am rui \ )

.

am rtp kn. lange streep, reeks of striem; geleidelijk

voortgaan en op elkander volgen, van een verhaal

of voordragt, de houten onderlaag, onderdrempel,

van de posten van een deur van een bamboezen

huis; de onderlaag van de wanden van een plan-

ken huis ; ook rolhout onder een zware balk, steen

of iets dergelijks, om die gemakkelijker voort te

trekken. — am rnjnn cmn\ een lang in den grond

gemaakt spoor, en de zigtbare sporen van den ploeg

van een geploegd veld.

cm rui \ kn. uitgespreid; in orde uitgezet; tentoonge-

spreid; vertooning die gemaakt wordt, om te mis-

leiden; list; krijgslist; slagorde, (en zoo ook cm rui

nai(L>\). aaa r> rui aaa rui \ een vertooning maken om te

misleiden. rj rum on _b« na ren z nam z rrn na run aai rtui na na \

als hij niet meer heeft in te brengen. — unoaas

poet. in orde, ieder op zijn plaats naar rang, geze-

ten. — clii aai rui \ iets, zooals een mat op den

vloer , uitspreiden; een bed spreiden; dingen in or-

de uitzetten of schikken; de stukken op het schaak-

bord in orde zetten; en vervolgens uitzetten met
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een doel; iets tentoonstellen. — iuii cm rui ti \ iets

,

zooals een vloer met matten, bespreiden ; ergens

iets uitspreiden, in orde uitzetten of schikken;

iemand iels tentoonspreiden; tegen iemand een list

gebruiken om hem te vangen of te verschalken;

iemand listig begoochelen of verlokken, — uu cm

irunirn<Kr)\ met iets bespreiden; met iets begooche-

len of verlokken; iets ontwikkelen of ontvouwen.

cuh cm rui notnihfn ttfn aai un <S_y* a-nj den Koran ont-

vouwen, de leer daarvan ontwikkelen en verkondi-

gen. iun cm rui ni rn ten tui osn osri \ leering en verma-

ning ontwikkelen, prediken. — cm<&i(nji\ uitge-

spreid; in orde geschikt, uitgestald of gereed ge-

zet; tentoongespreid; opengelegd; voor oogen ge-

steld om te begoochelen of te verlokken. — tuttin

tru\ het uitspreiden, enz. •— cm rui in cmn\ wat uit-

gespreid of tentoongespreid wordt; ki., zie wim
— cucim lum^t a<yi\ I. KW. zva. tui (uchi-^ji uu cv;i aaji\

— 2. kn. naam van een plaats ten noorden aan

de oostzijde beneden de Silïnggil, met een plat

dak van bamboe overdekt, waar vroeger de ambte-

naren op Maandag , Donderdag en Zaturdag , op

hun matjes naar rang en orde gezeten, hun op-

wachting maakten bij den Vorst, die dan naar

buiten kwam en gezeten was op de Bangsal-pan-

grawit, ook dan wanneer de Vorst op die dagen

niet buiten kwam. — (zicrn tuin cm'i\ naar de pa-

gëlaran zich begeven.

a / a S o / a /" „ ,

amiui\KN.; cm oui cm rui\ en 011 tairu\ flonkeren, van

de oogen, bv. van blijdschap (vrg. amarut\).

amiu\KN. geregelde afwisseling, bv. van land- en zee-

wind op Java; geregeld op zijn beurt dienst doen;

geregeld elkander afwisselen en aflossen, bv. van

wachten; op haar beurt één van zijn vrouwen be-

zoeken. — aJrt cm rui ni \ iemand op zijn beurt ver-

vangen en aflossen. — uh cm rui nn ash cm tKnn\ op

zijn beurt de wacht betrekken. —: uti cm rui <n ri nni \

menschen of beesten, op zijn beurt anders doen of

laten vervangen of aflossen,

geregelde beurten; om beurten met een ander of

anderen; beurt houden of bij beurten afwisselen

met een ander; iemands beurt; de tijd, dag of het

uur, waarop iets geregeld gebeurt of plaats heeft.

cmnn\ of cmruinn\ kn. gewarrel door elkander, zoo-

als van het in massa met geweld afstroomende

o o/" , ..

cmruinnK)/j\ bij

water van een bergstroom ; verwarring of verward

door elkander, zoodat nergens geregelde orde be-

staat, bv. van verwarde gedachten en van een

land, waar alle maatschappelijke orde verbroken

is, geheele regeringloosheid; alles, de Leele boel,

in de war.

cm artri noz\ zie bij cm <n t# ? w

cmaxijni\ zie crnniw

cm^ti<>\ kn. gekerm, met een fijne stem; bv. van een

zieke {vrg. cpinj?\). cmni^cmm^\ en unernnn^

zoo kermen. ,h,iï<rn trwy-)?\ algemeen gekerm.

<rr> ti <>

\

kn. gekerm, met een zware stem {vrg. wrn^
en uh arnaAri j\). cm ti ^ om ttj ^ \ en uhcm^ny\ zoo

kermen. uh cm nr> %\ ook met een schorre stem spre-

ken van zware verkoudheid, zoodat het reutelt in

de keel.

cmiuihiiji of am(uri(utuvji\ KN.; cm aji(ioc)uiajiiiaij)\

rochelen, zooals van iemands stem door slijm in

de keel, en van een stervende {vrg. ^icrnzminnzuciin

en uh cm ti ? \ ). — uhem ui tHnji\ gerochel maken

,

rochelend, van de stem.

rt cmirnn-,2 ,K)i,i\ zie bij ri cm z nq <~m nai n\

cmni (u/j\KN.; rjiicmna (un\ schrikkend en stuipachtig

de oogen opsperren, vooral van een kind, maar

ook van een volwassene , die schrikt , als men he?n

onverwacht hard toeschreeuwt. — cmni oji^i ihtjj\

stuipachtig schrikken.

O
cmuraji\ zie bij cmajiw

cmruiihmjj\ kn. onrustig, levendig, opgewekt (aufge-

regt); met opgewekte lust, bv. geslachtslust ; vurig

geworden; heftig of wild, bv. van een zwaren brand

of opvliegende vlammen {vrg. cm rui min), cm rui

imi ^jnru asiiji\ levendig van gelaat, un &pm rui ncnn\

een levendig flikkerende diamant. — cuh cm cm rui

min\ opwekken, opzettelijk onrustig, opgewekt of

vurig maken, aanvuren {vrg. faihn(ui\). cuh cm cm

nu (hrn cu) Kiiji \ spr. — uh or> rui tien r> tmi \ maken dat

iemand of een beest onrustig wordt, enz. — cm rui

<hm(Hi/j\ opgewekt, wild geworden, bv. van een tij-

ger door honger of geslachtsdrift.

cm rt rui z urn i) \ KN . ; cm rt rui z tn~n 71 au z nrn n \ aanhoudend

luidkeels schreeuwen of zingen.

art rui iirnji\ kn. met rusteloozen spoed; zich rusteloos

spoeden {vrg. cm trui ar>in\ luruiiHru) en crrjnjj^).—
cuh dn rui iKnji\ iemand tot spoed aanzetten, aan-
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drijven; iets, zooals een mensch, met allen spoed

voortzetten. — (uhcmarvinrninftais iemand spoed

doen maken, maken dat men zich haast, zeggen

dat men zich haasten moet; met iets allen spoed

maken, ganw voortmaken, gauw gedaan maken. —
out orn rui *nij\\ het aanzetten tot spoed, enz. — om

(njiarntHTjtx in haast gedaan of gemaakt.

cm(rui(Hnn kn.; rninji*waan\ het gangboord van een

vaartuig, voor zoo ver het buiten de verschansing

uitsteekt. J.

on on zon rui aai n\ 1. KN. pop (vrg. tun naam ann en dp

(Ejtruijt). 2. N., xmajitnaxizoJtji ookverk. (uirinazcK/ins

en (in tui rj (Lm ikijj\ K. , zoeken, zoeken iets te ver-

krijgen of te bekomen, naar iets rondzien (vrg. on

(r^mjnnrin\ amarviasnn \ II. , en rutni). oji ciri ,e? ?

riruiaai.p naam van een groote soort van mangga.

ononzonruaai^i aaaji\ de kost zoeken te krijgen,

te winnen of te verdienen. vi<rnznn.injitiramzriinji

*o?^\ aanhoudend zoeken, het een of ander of bij

deze of gene zoeken. — amvicimzvinruitiai\ en mi mi

^.W2w^j\ ook &iriaxizoJi^A.\ naar iets of iemand

zoeken, iemand of iets opzoeken, zoeken te krijgen.

— (uhonornzri rui mi on aai \ an oji oiaaz oji _b» aai aan \

naar iets laten zoeken; voor iemand of iets het een

of ander zoeken of naar iets rondzien. — (uiricrm

ti nrut Miyi\ cm rei tui tn tin i iKip het zoeken, enz. —
rqorn 2rj rui,uniHT^\ 1. iets dat naar een pop gelijkt,

zooals een St. Niclaaspop. 2. en urn tui ri cun z (ki ^a

aajj\K. iets of iemand daar naar gezocht wordt.

iqcmz(q(ruiziHrin\ kn. een dolkmes in een schee, dat

tusschen den gordel gestoken als wapen door pries-

ters en Maleijers gedragen wordt.

^^3 N of cmorui [axi\ ook uk n.i ia\ Holl. galderij,

galerij, buiten- of binnen- of achter-galerij van een

Europeesch huis (vrg. cm(aa\).

èm n.1 [xa ?\ of cm rui aa j \ kn. ; aJh cm rui tan <? \ ergens

op den grond neerleggen, bv. voor de deur van een

tempel; ook van velen die op den grond liggen te

slapen (vrg. on ro n oji asui). — 011 aui win ^ cun aan \ op

den grond liggen te wentelen. G.

O) a - 7 .. o
cmtTLiiaji^ zie bij cm lan^w

Omi trui ((in ?\ zie oonui[(ici%\\

aV rui taxi? \ zie bij onidcifw

cm rui(unfi\ kn. lid van de ledematen (vrg. <nm

z

(ki n) ;

ook volgens G. afdeeling; en kerf, insnede (vrg.

Ocm ru

om ip iisrin) . — cm «ut msn aaji of cm on im asii aan\ ge-

wricht van de ledematen (vrg. cun cm ivi~m cm rti

n

en cun ei mi _9) ei hoicHTji) ; verband, zamenhang, van

een verhaal; volgens G. ook oorsprong, begin.

,iasiin\ kn. worstelen door elkander om het lijf te

pakken en op den grond zoeken te krijgen (vrg. cm

iuiuo)jj). — (uh 011 rui,uiijj\ iemand om het lijf of

om den hals vatten, om hem op den grond te krij-

gen, of uit angst om bescherming bij hem te zoe-

ken. — oiorhiasn(t<yi\ elkander om het lijf vatten;

met elkander worstelen.

cm (rui asnji\ KN. ; cuh cm rti asn/i^ 1. KI. van (ekeijw —
2. poet. iets verslinden. — 3. kn. iets overwegen

(eig. bekauwen), bv. na on rut mi ^ayi a^zaaojn asn\\

— (ut om rui osnji\ KI. het kauwen; kn. het overwe-

gen, overweging.

cmxnasnji\K8. om elkander geslingerd, zooals bij een

worsteling (vrg. uiciuaift en <rnanjiasnn)i door elk-

ander heen geslingerd of gestrengeld, van vriend

en vijand in èen gevecht , wanneer de vijandelijke

legers door elkander geraken; gemeenzaam met an-

deren door familiaren omgang.

ni rui iswyfl\KN. zva. 011 rti\ 2., bed, bedding. J. (utorn

ruiasrifp eensgezind, eendragtig. — (uficm<njiasnj^\

een bed maken, den grond ophoogen voor plant-

soen. J.

irnasii ceiii\ (Lii cm isiuei j\ zie bij cm tun (Eaji\

cmrui(tJiji\ Holl. kn. glas; van glas, glazen; ook

voor beker van zilver of goud.

cmruiajiji\ poet., en in de spreektaal N., in poëzie

ook mncmoJin\ zva. no uri om iuijj\ spoedig, dra,

gauw. in cm 7t,iikjij\ onaata -ju cm iu/i \ spoedig !
gauw

!

cm «ZL<MJl of cm w^\KN. ; (Lil 011 m^J\ °f «>» cni ,L '

ojiji\ iets rollen, bv. tusschen de handen of vingers

om het dunner of compresser te maken; over iets

met iets heen rollen, bv. om het te kneuzen of te

pletten. — uh cmm_OJt Si\ mv. — oji cm a^rtKa ^aoo^\

rolmachine; een mangel.

o
(hJi/i\ amcmaxna-Jijis zie omcrtKyi^

\on imzri(Kjiz\ KN.; cün om 00 trut z on

i

neêrgooijen, op den grond of op een bed; zoo maar

O
heengegooid ergens liggen, van goed (vrg. cm rui

cm rui (ui %\ en xmrutui $\ KN. ; ruh on rei oji % \ of <un

oii tui mi ?\ en ojncutaxnojt^s op den grond daar

cmaxaaJifi\ cuh om<ru(Kiji\ zie cnuci

on ri tui z r) (Ki z \ kn.; ich cm on rut z on (ki z \ zich zoo maar
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cm tli \ sr

neerliggen, vooral van vele voorwerpen, zooals

bloemen, appels en van lijken op een slagveld {vrg.

. O
71 Tl.ll 71 (KI z) Oll 7U1 (KI ^71 TC1 7 \ Op den

grond daar neerliggend, of zva. oninuii
/

cm tui ,kji^\ oJharti tui x?^\ zie cmTUicK/i^w

O \ Ocm 71 tui r> ui .? \ cun cm r> tli rjui ^\ ongev. zva. a/n cm

tukkijw crii ri ,^i 71 ki ^ \ of èmviiEJiriaJi^ op den

grond gevallen daar verspreid liggend. J.

cm,rui ui ^ of cmanaoji* KN.; cmrtMKini a-nn of cm ïxi

umonfiiy ook cmui^nihi/] of cmruumn 9fi/i\ op

den grond liggen te woelen of zich te wentelen,

bv. van een gewonde {vrg. cmwiaji^\ un<tui out ui

bon\ uiitituitiuiui a<in en r/ cm im cm nn ,i) ; ook

daagsch, alledaagsch ; iets voor dagelijksch gebruik,

zooals Meeren of borden, die men niet behoeft te

om -in tli ui \ kn. metLrr

ontzien {van anuioJi\).

cm trui (Ki v KN. ; (lti cm tli q^.i \ of

de hand over iets heen strijken of strijkende tas-

ten en voelen, zva. TriTuiirjiw

s s . o /
Clll 7U1 !K 1 \ Clll TLKKI^Tl (Hl n \ Zie Clll 71. 1 UI \\

cm tli ri ui
f

\ KN. ; cm ui q m rt ui % \ mal en gekkelijk

,

van iemands praten {vrg. ui(cei qn ).— cm ei 11 ui q \

of mi ei n ui u ouachtzaam, achteloos, achteloos-

heid, uit ligtzinnigheid; ligtzinnig. — ti on 71 ui ^\

onachtzaamheid. — <ui cm 11 ui ^ cun anj\ mal, bv.

Ti un i ia ; m cm ri ui jajn (hiji\ een malle jonge.

cnj tli ui crm % \ KN. ; *.?? rn trut ui nn q > een kind opvoe-

den, grootbrengen {vrg. (Eaorvi oJinns en (&joo\). —
tui om axn ui crm % \ het opvoeden, het grootbrengen.

tri cm ui \ aj7iricmui\ enz., zie bij tj cm ui \\

cm ui (mi,'] of cm rui ui asnn\ KN. ; (uh nn ui asni of ruh

an tli u> asnji\ een arm of hand of de handen, of

een been, bewegen, verroeren of uitsteken; een

hand of de handen uitsteken om te werken of te

helpen.

cm tli tji asnjj\ (uh cm rui ui asn /j\ zie cm ui asn n\

cmui\ of 7icmu)\~sj&. benaming van de tijd van den

dag dat de zon na den middag zigtbaar aan het

hellen is, zon wat om één nur {vrg. cma5i\).— ruh

cmui\ of nmvtrmajts omkantelen, omslaan, bv.

van een rijtuig of vaartuig ; weifelen, van iemands

hart. — (L7i7icmuiui7i(hrri\ iets doen omkantelen;

iemands hart doen weifelen. — cmm(&taji\ of cm

rn(giui\ op zijde liggen, omliggen.

tj cm ui \ (cv ^ cm ui \ enz. , zie cmuiw

cm rui \ of cmruiaun zie bij cm ruw
O • 7 ..

iii tti7Li\ zie bij cm ruw

V^°^A °f crn!
^-^-°t2A

s KN -' *>"' <Bö^| of uu cm

uj_ui_ck^ wegsluipen, stilletjes weggaan, zva,. cun

ri &? z Ti (tuiz (KI,] {vrg. xa uxcurtKifj).

7i oii Ti, iu Ti cm^ri7-Li\ kn. gemaakt, onnatuurlijk, van

iemands gang.

miziuijp 1. kw. zva. ic7i7]7ui7i(iji2aan en mtiw —
2. KN. zva. armiuiuij]\ zooals in cmaxa^imw —

.

cm <rui fl^ajiri^\KN, geheel verkeerd, geheel niet in

overeenstemming; in oneenigheid met elkander, bv.

van man en vrouw.

cmrhjiuijj\K^. de bliksem, voorgesteld als een vurige

of gloeijende, uit een donderwolk vliegende keil,

en de ergens inslaande of iets treffende bliksem

{vrg. f-yijicirrij]). il,ti McmruiM/j\ donderkeil, don-

dersteen, cun Kn ui ki re» ni t_ iï cm ru ui/}\ de bliksem
t!7

mag op mij aanvliegen (mij treffen) ! ojke» cm vut mi /t\

CD >-'»

de bliksem haal je {of hem) ! een verwensching. —
(uh cm rui ui n\ als de bliksem in eens op en weg-

vliegen, bv. van een kip, die men onverwachts na-

dert; ook van een mensch , die iemand ziet nade-

ren en zich als de bliksem uit de voeten maakt

{vrg. ruiajiji). a_ ,

;
? -m n_.' ui ,_ 1 11 ,tu i iuïtj uiit«^ het

dak van een huis openbreken, bv. van buiten door

een dief om in huis te komen, of van binnen om

er uit te komen, bv. bij watersnood.

tmrta<utjt\ kn. 1. blinkend en het blinken, bv. van

een zwaard; glans; vernis {vrg. cmrCis (haiSaaji

en tirhtiui^). 2. schichtig, schrikachtig , van een

paard {vrg. cm asii cm ~ 1 a^jf en cmn-icKij)). uuuiocm

(rui(u>/i\ een geheel vergulde zonnescherm, zooals

alleen door den Vorst, zijn echte zonen en een

Pangeran-adipati gevoerd mag worden. — cni Si

rLiuiji blinken; glanzig.

cm rui\ui (unjj of cm rui (uj\(^nj}\ kn. overal bemorst of

beklidderd, bv. met slik {vrg. cniixmasnn).

ari 7Ui{0jiasrifi\ zie cm rui\cui asn n\

O 7-- O
cmui7cnn\ zie bij cmuivnji\

cm ui asn n of crti tui ui asnn en cm ui asn n\ zva. cm imi

asnn of cm tui {ui asnn \

cmui^ zie otruuiasnji^

cm tui ui asnjj\ zie cmajiasnji\

<rnuiaji\ zie cm^iuiw

cmq-ciajjsKN., cmuiaji\ kd., meel. uiu^cmui^p een
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Ig soort van madja. (ki cm ^(u) i^i tün \ zooveel

als een meelstofje, zoo goed als niets. — (uhorxun.

aji \ meel maken ; iets tot meel maken ; ook als meel,

tot stof vermalen.

oDrtj)\ of murw &j) \ KN. exerceren, zien oefenen, in

lichaamsoefeningen , het dansen, den wapenhandel,

in het handig bedienen, enz. (vrg. (hjumiun\). tcti

•d oj] (rui&j) \ exercitie ##« troepen. — (U)icmaj)\ of

ruh cm rut (W) \ iemand oefenen; krijgsvolk exerceren,

drillen; ook iets gereed leggen of maken; voor

iemand of iets bereiden , in orde brengen, gereed

leggen.

o j. o
cmajtqs of cmttuKVJ) ^\ enz , zva. nr)cmxj)^\ enz.

rncm<ij)^s of cm w trui ij) % \ KN. nauwkeurig doorzoeken

of doorsnuffelen, (eiimmeman^ de mantri die smok-

kelwaren opspoort. — aJn r> cm (in ? \ iets, zooals een

bed, om en om keeren om er iets te zoeken {vrg.

a/n (£jion(riJ){(H~r)^\). — tuh r) cm &ji q iun \ iets, zooals

een huis of vaartuig , overal nauwkeurig doorzoe-

ken en doorsnuffelen; ergens huiszoeking doen.

O
",

cm(Lj)cmn of cm trui (ij) cm
/j

\ 1. kw. een korte lans waar-

mee men op herten of wilde dieren jaagt G. 2. kn.

gekloofde bamboe tegen een omheining aangebonden

tot stevigheid; ook volgens J. vloering van naast

elkander gelegd bamboe of hout met onderleggers.

3. kn, naam van een plaats buiten de noorder-

poort van de aloen-aloen . waar de transportmid-

delen (lastdragers , vrachtpaarden en karren) voor

de dienst van den Vorst geleverd moeten worden;

in de gouvernementslanden verzamelhuis voor de

koeli's voor 's lands dienst op elke plaats langs de

groote wegen, ook tot nachtverblijf voor doortrek-

kende militairen, rjormmcmnj) cmn\ naam van een

poort in het midden vande gladag. nrj(u>z<rn(U)cmn\

een lastdrager voor de dienst van den Vorst; koe-

lie's die aan de gladags gereedstaan voor gouverne-

mentsdiensten. iiui (in mi cm &j) cm f) of (Eji

i

on cm cu)

cmj)\ benaming van de ambtenaren die de transport-

middelen ten behoeve van den Vorst moeten leve-

ren, en daarvoor met landen in leenbezit besoldigd

worden, it» ia im cm (ij> cmjj\ het opperhoofd van die

mantri's, de opperleverancier van de transportmid-

delen ten behoeve van den Vorst.
O

(Lor) tij} am o-n rui

<w> otj^n de pasebans van genoemde ambtenaren

der pandapa's regts en links binnen de gladagpoort.

(ik^i (hn(ru)zj)cmjj\ een lastpaard voor de dienst van

den Vorst; in de gouverneme?itslanden een voor

het postwezen en gouvernementsdiensten geleverd

en aan de gladags gereed- staaud paard; ook voor

een knol, gew. een gladdakker genoemd, rqmmisi^

cm(ij)cmj)\ een huis op palen met planken vloer. J.

— (ut) en) dj) cm.. ryj\ met korte lansen op herten of

(E) IJ)wilde dieren jagen (vrg. cun (ei(ij)cmji). — cm

arr)n\' ratelen, van een zwaar rijtuig (vrg. emenca.*

(ntioicm/i); ook met een dikken langen straal hard

stroomen, van water. — cm u) cm chi ,n\ een piekerek
n^ cm ui l

(vrg. (U(nji(ó)u^iK)n)-, vroeger ook een kapstok om

linnengoed op te hangen, zva. cki (ei ^m tmji\ en

volgens J. vloering van naast elkander gelegd bam-

boe of hout met onderleggers.

ij)arnj)\ kn. 1 een ouderwetsche etenskast, laag
O O
•na- -

K
kastje op hooge pooten. 2. zacht gerommel van den

donder en van kokend water (vrg. nmcvjicmn en cm

dj)cm/i). — nmt^cincmj) of cm (ekij) cmn\ zacht rom-

melen, van den donder; ruischen, van kokend wa-

terig, koken, van het hart.

O
rr)/)\ KN.; cm O

cm/j and
™Jl'

in de verte bul-

O
deren, van den donder en kanonschoten (vrg. cm

dj) cm /) en cmrvjjcrtin).

amj) cm f> of cmaruuij) cm/>\ kn. werkman, werkvolk,

voor werkzaamheden, daar geen bijzondere kennis

of oefening toe vereischt wordt, opperman; als op-

perman werken, de kost verdienen met oppermans-

werk (vrg. ^U,^n^ ) — (uhcmij)cmn\ naar alles

wat men ziet de handen uitsteken en het in de hand

nemen, zooals kleine kinders doen; zijn handen

niet thuis kunnen houden en overal aankomen (vrg.

(uhtcrntn tEfi^\).

cm^emp cm cmj) of cm rruj &oj<cmjj\ KN. donder,

gedonder, gerommel en geratel van den donder (vrg.

O O
cmiJ,cmj

(

&., cm/
i
rn

JI
en xrn ^ri "rfi

rn
JI^-

<Hy} V M1
?

xmmn^a^rmji^^uiitia^ spr.— cm^cm^cm^

donderen, donderend; ruischen, van kokend water;

ook zoo heet zijn alsof het kookt, van het lichaam.

(ncm(ij)cm/)\KN. achterover vallen. — (uh rj cm cw cmjj\

gaan achterover vallen , zich achterover laten vallen,

bv. in een stoel.

7i cm rn ij) cm /) \ KN.; cm r> (En nn (Ut cm n of cm <r> (Ui rj aJ)

cm/j\ ratelen, bv. van een rijdenden wagen (vrg.
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crn a i ? ,o om ,? ) .
— / ) art 1 11 iji cm arin \ rolletje , wi eltj e ;

een rolwagentje {vrg. crnmm xn aan), aruxöi (of aimm

'm) ricrrt'rjaj)cni(Hiji\ openslaande deur die op rol-

letjes loopt; ook naam van twee zijpoorten van de

aloen-aloen, die vroeger waarschijnlijk op rolletjes

liepen.

ot^\kn. gestommel, zooals dat wat door een

paard op stal gemaakt wordt (vrg. fricrmtvi kiiji en

Vitr{'*'*P '"/?)• — iuhmem 2<i3) omji\ zva. timoicm2

j o o CV
(TPi^ bv. rjimdtei {(hj) iLithrn ^ji asn i/n rj cm 2 (iji cmj)\ een

klein en schaarsch van meubels voorzien huis; ook

ledig, van een veld tusschen beplante velden (vrg.

(rjmizïcnamji). — rncmzan cm tm/i\ gestommel ma-

ken, stommelen, tegen elkander klossen of ram-

melen.

orjctiiïrrjam ott/^ kn. een bamboekoker, horizontaal in een

boom opgehangen, om een rijstvogeltje of muscb

te lokken er in te nestelen; een bijèkorf, of liever

elke holle machine met gaten, horizontaal in een

boom geplaatst om de bijen er in te laten nestelen;

ook een houten, door twee personen gedragen kast,

waarin de oepatjara's van den Vorst en van den

Kroonprins gedragen worden; verder ook wel zva.

<nxmt(n(VJi2arnji\ » 112m ncn rn?,]im m,i\ bijen

die in een glodög nestelen. — tLvncn_i2rnio2cm,i\

ergens nestelen, van bijen; hol, uitgehold; hol

zijn; ook voor leeg zijn, hongerig, van de buik (vrg.

mh -n cni z ^ al -, n ). — tuii rn cm 2 rj tin 2 cm \ vervellen

,

van een mensch (vrg. (£nxi(KJ]tci\ bij oJiaTjiójis).—
c^l'^^i2nr)\d)2cmji\ zie bij rn cm 2 rnaj>2 cmyi\

—

rtcrm

r^am cm cHyt\ een gemaakt bijëhol; een groote holte,

bv. in een boom en in een mi <n crrri 2 aci ann ; de hol-

te van het lichaam van mènschen en beesten, de

borst- en buikholte, de balg; holle bak of trog

voor een gambang en andere muziekinstrumenten

cmtnj)(iu\ kn. digtvallen door slaperigheid, van de

oogen.

cmtuui\KN.; (Li^crn(vüt\ niet spreken, maar blijven zwij-

gen, geen antwoord geven op al wat men zegt of

vraagt, ook van een zieke; en niet kunnen spreken.

crruuij^ of rm^^x
rn cm i rn .lu? \ of cmrn>rLi2<ntii1r2\ en cm 2 on ilu 2 <n cm 2

s . / . Jï: ^ ,
rniwi2\ en /?_?? cm w m 2w mi ? \ zie bti tKnaJui\ ook

turrn arn 2 11 nu ? \ niet vast op zijn beenen staan,

im cm trui (uut, - zie ooi tuil, w

zwaaijen of zwenken, in een fig. zin voor niet blij-

ven bij hetgeen men gezegd heeft , onzamenhangend

spreken, geen voet bij stuk houden, niet geregeld

aan het werk blijven (vrg. .ook oji'n<mt<n(uuit\).

O
lil

jr O Q q
h
<ÜJl °J ^"^«^w^»^ KN.; (MicniïLLitKTyis

7/7 <??_; in Kii 7c; iiuui kdzaam op zijn gemak gaan. r

a O -.

017.11

Ocm ctli >ui/i\ kn. naam van

ag<^iapiK7iji\ spr. (vig. imi trui <uw awrvt aüui (urin).

°rn<iM<&>Jl\KN. onduidelijk en traag, niet flink en goed

verstaanbaar gezegd; onbetrouwbaarheid; onaan-

neemlijkheid. — icm<m (uw c&in\ op genoemde wijze

spreken; niet te vertrouwen of te gelooven zijn,

daar men niet op afgaan of zich aan houden kan

;

onaanneemlijk zijn.

boombast, die tot me-

dicijn gebruikt wordt , en ook tot werk, om mee

te breeuwen en naden te stoppen (vrg. asi^i ^n.tuui ).

— (t/n cm rn.? mn\ met gëlam de naden stoppen (vrg.

(ui mi cruiji b ij ctn am trvi/i )

.

1
'^rfl/l

N '' 1
4
n

l\

a
(lA^

K '' w^en
J
^s we^ willen,

wat door een ander verlangd, voorgesteld of ver-

zocht wordt; gewillig zijn; ook iets willen doen,

waartoe de lust of aandrang bij iemand zelf op-

komt, er toe kunnen besluiten door die lust of

aandrang o-p te volgen (vrg. ajithn\ waarvoor ook

in Krama (uinriitoji). ri tuii 2 ni cm tvn tai.p niet willen;

onwillig ziin, weigeren, iets te doen. crn arui tui
)

xn

£?7\ willen of genegen zijn. — cmiiieitm^ Mnri

tochn/ii gewillig alles doende wat rnen verlangt.

i(ixj)\ 1. kw. zva. a.maji asnji (Skr.goelma, struik,

struikgewas) 2. kn. getal van duizend millioen

(Skr. go e lm a, een legerafdeeling, bestaande uit 9

olifanten, 9 strijdkarren, 27 ruiters en 45 voet-

knechten). (ki mi (tx,^ duizend millioen.

X O
<nc>r)nczi2\ kn. ergens onder gedaan of gemengd, of

zich mengen, van iets wat er niet onder behoorde,

er onder geknoeid (vrg. runr) (ei? ). riicmceirjcm

/E7?\ er onder id ; er onder

mengen en knoeijen. — luhrjcm iei\ onder mengen,

er onder knoeijen.

cmiBiMiji\ kn. een soort van boschduif, wat grooter

dan een gewone duif, met glanzig groenen en roo-

den kop en bruinroode borst, die zich op den grond

ophoudt en niet hoog vliegen kan.

cm mi (tsnj) of cm irvi tui nm/l^ kn. doorgevlochten zoom

van mat- of vlechtwerk, zooals van een mat van



880 ar
l

tru rei (isn/)\
™>v «aT

rotting, waarvan de rietjes aan de einden aan

eilander gevlochten zijn. — nm cm (ei asnj^ of (uncm

<nji(FJiasnn\ mat- of vlechtwerk op die wijze zoomen;

fijn lat- of draadwerk aan de einden ergens in

vasthechten; fig.
iets, bv. een hevel, vermaning,

waarschuwing of Jclagt maar aanhoudend herha-

len; bij iemand er telkens weer op aandringen,

o • o

ê
o oer

cm rui on (Ei -^i n

2

\KW. zva. mniEi&ciw

cm (eiJïi\ of cm (rui (Ei ~ji \ KN

neêrgerold liggen. — tuh cfnjsi ~ji\ neêrgerold er-

gens liggen of gaan liggen; zich ergens neêrrollen;

omrollen, omkantelen (vrg. x/h (tj cmiun cmjj) . — mh

cm (Ei-^i aj)rnthm\ iets, bv. een waterkruik, doen om-

rollen of neêrrollen. — 011 (ekei-Si\ omrollen, om-

kantelen. — cm /zi -Jjfui onj\ in een rollenden toe-

stand zijn; liggen te rollen of te woelen.

o -

cm(Ei~ji\ (un on om (ei~^i\ enz., zva. cm(Ei^i.\ enz.oncm (Ei~ji\ mnvtan
^ Y . ,.. O /

cm luyon ten 2 \ zie bij cmri iei2\\

cm 01 iei 2 iki,i\ zva. ^(TO7ie2,w\KN. voos, van aard-

vruchten, als ze over den tijd in den grond staan;

ook dik en slap, sponsachtig, er ziekelijk uitzien,

van het vleesch van een ongezond menschelichaam.

voos-

on au ori iei 2 (Kil ^nan n\ in een voo-
' 'K' Ca <J*

— aJh on cm «7 /e? 2 (k/i _ïr* \ voos worden; aan
t, 'co

heid bezorgen,

zen toestand.

cmienn\ KN. ; ajhcmEii\ door flauwheid niet de ge-

wenschte uitwerking hebben; niet het gewenschte

gevolg hebben, bv. van een oproeping , dagvaarding,

toeleg, belofte, enz.; niet genoegzaam verzadigen,

van een kost; zich onverzadigd gevoelen {vrg. cm

(njj(E^ji\). — arni&i(ann\ flauw, niet de gewenschte

uitwerking of het gewenschte gevolg hebbend; niet

genoegzaam verzadigen; niet veel beteekenend; ook

onduidelijk, niet genoeg bepaald; en van het gezigt

dubbelzien.

cm (Ei ip KN.; cm ^innn(Hi/i\ waterig, niet gebonden,

van spijzen, soep, sauzen, enz.

(uhvicmi<Yi(Ejiz\ slobberig, slobberig hangen of zit-

ten, van te wijde mouwen; ook van iemands vel,

als het slap hangt (vrg. rj cm 2*11x112^).

(rj cpi 1 on (Ei 2 \ (un on cm 2 tl (El 2 \ zie on cm on (ei 2 \\

rmgjN of cmmèi\KN. hulpeloos; geen werk kunnen

krijgen om de kost te verdienen. cmÈicm^i\ zon-

der hulp of bijstand; hulpeloos zijn; ge oppe

behoeven, van een kind.

peloozen toestand.

O

ï£fil^*2r
hul-

der eens zijn. cuntni cm aui cm n^

cm.iucmji\KN. zuiver rond, zonder oneffenheden, van

iets dat zuiver cilindervormig is; langwerpig rond,

niet plat aan één of meer kanten; fig. eenstemmig,

eensgezind, eendragtig, waar allen het met elkan-

zuiver rond , van

iets dat langwerpig rond is, maar ook van iets

dat geheel rond is, zooals een bal of knikker, cm
o a„ „ . ,

(Thi cm -jn^n iei^i\ zva. xm trui xi (ei ^i\ van iemands

lichaam, als het overal schoon gevormd is. <htkkji

ap itmtnji cmn\ in ronde staven gegoten. — crrurui

cm^V *n s ^aven J °°h naam van een visch, an-

CY q o O o o o
ders (iji (ia cm n.i om/j genoemd, «ji (ki cm ru cm chi n\

ijzeren staaf, ook al is die langwerpig vierkant (vrg.

° \ - Cl o o o
cmrvioncmaoji). (Ei isii xn on (un xji (ki cm ax.i cm aan\ en

O o o o
<nn ,1,11 (ei 1511 on (ui (ki cm ,rui cm cm /i\ spr.

011 am\ of cm Kiem \ zie cm cm \\

cmcm\ of cm ,?x,?<rm KN . 1. naam van een fraai roode

verwstof, uit de vruchtpitten van de om (ka iei urn

bereid. 2 volgens G. een soort van rooden mergel,

waarvan foelie voor spiegels gemaakt wordt (vrg.

cm(cm\). 3. naam van een dikken wilden boom,

van welks schors het Javaansche papier (nanxofui)

bereid wordt, cm orvi cm (kji <^7,<M (of a^irnonjiiKj) tui

-?i\ spr. voor mooijer als mooi, allerfraaist. — nih

cmrLicm\ als gloega zoo rood; iets met gloega

verwen.

iii ni\ of cm rui cm \ KN. , cmcm\ of cmccicm\ KD.,

de stam van een kokosboom, en van andere palm-

boomen), klapa-stam (vrg. (wiajin en (uja3i\). (kkkuuj

cmcni\ klapahout. — (Èn (rij) cm cm \ drie klapa-

stammen.

cmcm^KN. naam van een hoog dik riet, dat op vocfc

tige plaatsen groeit , en veel op suikerriet gelijkt .

maar smaller van blad is. — emem^xmetnv riet-

veld, run (tli ili t\.i cm ^ ojïi an/j\ rietbosch.

cmrrjcnrKKiji of cmorwn cm(Kij\ kn. staafijzer (vrg. cm

"'frn^' 00^ ^enam ^n9 Van drie rollen van pi-

nanghout, die bij het weven gebruikt worden,

dwars voor de ketting liggende. J.

cmruicmxnri\ zva. (Kn(ruicrn<crri\\

Y
cm cm\ o

W'
ir. ; cm cm «~n (Kin

\

rek eenige stok-
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#£» o/ latten naast elkander op een stelling : droog-

rek; oo£ de ijzeren staven van een rooster {vrg.

cm tut rn (Ki n)

.

O O - CY
ooi cm\ of onrn.mi\ KN. mlder, zooals van

donder of een kanonschot, ui (uiïomirnom\ overal

gebulder. rnm(mon\ met een schorre stem bul-

derend spreke
O CY CY

2.— mi ieji on\ of mo (Et (uymi\ bulderen

.

o a/ . 7 .. o oY
cm cm \ zie bij cm cm w

cnmizrionz\ kn. 1. draagboom van een draagkast

,

op jukken vóór en achter door vier man gedragen.

2. balk van hout of bamboe onder een vloering of

zoldering {vrg. ui rn ui (mi/j). — r h tl cm z <n nm z nn \

voor een vloering of zoldering de balken leggen. J.

tt cm <n mi (inyi\ kn. oprisping van wind onmiddellijk na

't eten {vrg. mti tsnz ui/i). — rti r> on ti cm ikoi

entm\ zich oprispingen maken.— mi en 'ei en cm arn/j\

oprispingen hebben, boeren,

aan oprispingen lijden. J.

en cm z n cm z trnt\ zie bij en cm z ti cm z tain

nri cm ti cm ik» or)j)\

%H^ 2T
chicmcK.ij\ kn.; uh cm chi (k>iji\ binnensmonds lachen,

het geluid van het lachen inhouden.

ontoitui m^kn. van blijdschap al huppelend loojjen,

zooals van een kind; groote haast maken, bv. om

naar huis te gaan.

ononooij>\KN. open, bloot, ontbloot, van wat bedekt

behoorde te zijn, bv. een wond. J.

cm cm tuin of mi tui on ilj^kn. het open en digt doen

of de beweging van den mond om te spreken, zon-

der dat men nog spreekt, zooals van een hakke-

qoji{vrg. tmtoiuiji). — on mi ui ^i onji of mi<

cm mi -ji aojr\ den mond aanhoudend open en weer

digt doen; blazen, proesten, bv. in 't water, om het

uit den mond te houden.

Q j, Q - O O
cm on (Mi of on rui mo hj!/j\ un eni cm mn \ cm mi tui ~ji

o O
aoji en cm cm oji -~i\<tnji\ zva. imion uiji\ enz.

O '

.

-

x .. Ocm etui cm mi -^j doji \ zie bij om om uiji

{) ca

(ui &i tn _y* (Ei \ spr

cm rui <im^\ zie

velz-
et o s a O a O O o Ocm rm (lOji of f>r> tui rm (ia/j \ KN

.
; cm rm (ia>(iui rm ra n \

(uncmxmaxui en cmrmox\Qon\ zich heen en weer

om iemand of iets hee?i bewegen {vrg. urn on); ook

tui\ kw. zva. zjic&is en <n (Eiitcii run\ \ ooi tui orn

cm irm ? w

kruisen, heen en weer kruisen, van een schip. —
(uonrii(iatnj\ wijkplaats, van slecht volk of van

een voortvlugtige.

cmunruiji en ti cm z en rm z apj\ kn. slordig, bv. gekleed

gaan; liederlijk van gedrag {vrg. en rui ti (ia \ en rm

tsiitpj).

nn m itirmi nan \ zie cm *rn axijj \

'^ Y . o*Von j-o im/j \ zie bij ooirmn^

omrmo-rins kn. ronde schijf, rondsel, plankwiel, bv.

onder een deur ; zuigerstop in een pomp of spuit;

tp. rol, voor wiel aan een kar; rolkar, kar op rol

-

een

rolkar rijden of goederen vervoeren. J.

tncm(cricmj\TLm omkanteling. — cuhencm in om'j>\ om-

kantelen, kantelend omvallen {vrg. reh(ncm(ui\ en

un ?) ot) (Ei Jh ). — ih ti mi rm oin \ ergens tegen of

op omkantelen.— riiti mo rm ->7t ii kii \ doen omkan-

telen. — cncmroi mi(Hijj\ om en om rollen, zich

wentelen , heen en

len {vrg. cmoni ri kij). — rch om rm ooi n\ met

O
weer rollen {vrg. ti mi z rm cm aan

en ooi tui (Ki i-Khnji).

rn md!criamj)\KN.; ii omzim om mi/j\ om en om ofheen

en weer wentelen of rollen, bv. van pijn; ook van

een paard, dat zich op den grond rolt. J. {vrg.

tjcmuiioiicHij).

no oii znp\ kn. ruim, wijd, van een vertrek, een ton,

koker, enz.

cpinpmin of efini ? (ipnmj\KN. een kleine vogel, rijst-

vogeltje of rijstdiefje. — mi (ei tp mi/j\ een weinig

uit den mond uitstekend, van slagtanden.

mi ui (ktiji of cm tui tui *ar)ji\ KN. ; uh cm ui tmj\ aanhou-

dend voortgaan, ook met iets te doen.

ch .• fp (hm/j \ om troop iranj of omurrpthm fj \ rammelen

,

kletteren, bv. van wapens; run'om (urap urnji (B. J.

A. Krit. XXIX, 15, ivaar andere HSS. hebben asntrn

uotptrnjiY ui tuit on (urtp kiiji\ overal kletteren , enz.

en on rp tm n of cm ti tuuip cuyiji\ kn. neergevallen roer-

loos op den grond liggen; ook zva. ti cm en np hmji \

\ ui (én"on ti tui tp (Hiij)\ overal daar maar neêrgegooid

op den grond liggen.

on on en op (Ht)j\ kn. het bloot, ongeborgen, onbewaard

neerliggen, bv. op den grond, op een weg of veld

,

alsof het niemand toekwam {vrg.encmnpiHiiji). — mi

-n (ei ti np tm n\ zóo daar neerliggen; voor de hand

liggen, klaar en duidelijk zijn.

cnanzrni(iy)\KW. zwaar gestommel, geklop, getrappel
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(vrg. cm op khj \ nrt rn z xjt cmji en riiunz >p nsn/i). —
in cmz (vi inn cm n\ stommelen, enz.

rn cm <ri op z asnji\ zie bij ri cm ri art z asnn\

inrv)\ KN. een schuins van boven naar beneden, of

krviseling met een andere, loopende xjt ariït of cut

(namzauift\ — mh cm anui \ KN. 1. iets, als een huis

of schuit , uit planken, balken, binten enz. in el-

kaar zetten; een steiger maken, bij het bouwen.

2. losloopend vee in bewaring nemen of bij de po-

litie in bewaring geven; iets van een schuldenaar

tot pand of in beslag nemen. — cm ru «tj apji of

ooi cm tftnonui xn on n\ stutten, bij het timmeren; stei-

ger. — (utcm(ri)i(Ei (hn/}\ timmerwerf; scheepstimmer-

werf; plaats daar men met eeu steiger een huis

bouwt. J.

cmah\ kn. streep, lijn {vrg. <mxgr\ cm -n (Kin en m
-^Krui); dijkje of rug van aarde tot begrenzing of

afscheiding, xn » ki z cm c&ay xjt.cn t(iït\ spr. — ii

cmxh\ een dijkje of rug van aarde maken; gelijk

eeu dijkje of rug in de lengte verheven zijn. ? h

m (ótcm xh\ met ruggetjes
,
geribd. J. — i/h rn £t i ] \

mv., en een rijstveld van dijkjes (cm ih i t uta) voor-

zien. — m iih'xn (hiji\ dijkjes van aarde om een

rijstveld tot bedijking, en tusschen de vakken

(<rj >kii z hji tun n) , om over te kunnen loopen.

cm rvï\ kn. een klimgewas met knolwortels en prikke-

lend smakende bladen , die als geneesmiddel tegen

koorts en syphïlis gebruikt worden. /jamai"\

een gouden haan, behoorende tot de rijkssieraden

van den Vorst. — n rrrt *u m nJt waggelen, dob-

berend zich bewegen; een soort van puntkogel.

rnjxjAKN., éncmtrviji\ ki., bracelet, armring om de

polsen (vrg. kt* trui asn *>?*). — rn rei vi opji\ onder-

schenkel: gedeelte van 't been tusschen kuit en en-

kei, waar de Javaansche kinderen ringen (rt >nu

rfcpiz) dragen; twee ringen aan de zijden van een

Javaansch paardebit. J. xjv rn tu \ een armring dra-

gen. cm<ri:)(hrnM\ een soort van armbanden, met

figuren versierd, asti ia oT».?rj\KN. ringvormig. asnren

rmru\ met de einden aan elkander komen of ra-

ken, bv. van een ergens omgespannen koord, (ux&n

maand aan

maand, het jaar rond. — rtirnrCi\ naam van een

landschap ten noorden van Pranaraga, vroeger

een Vorstendom.

KI -i* (KI OSÜ (BA|OD M. / 71 Cl KI >lbllUn(HliJ\

O O

m^N 1. kw. verklaard door irr)(Hi\ (fnajt.^f\ B. J.

Krt. VII, 8—10; XLIV, 3—14. 2. kn. zva. »nj

(Ei^orurt (vrg. rtcmzrtnxjiz'). — 3. kd. zie onaruw

— (man;o\ zva. *niteen ^jtnrt ruw — (uncmajys zva.

(ei><sï -Jitnji/j\ bv. een som bij een andere som op-

trekken. — m-giKi (m,i of 'fncnrtahfci (hn/i\ zva.

<n cm 2 (tl rCi z <lj (ni/i \

m(nj\ 1. KN., nrmvh\ KD., zva. kii (Ei ~ji;n,in\ zich

vereenigen met anderen; zich bij hen voegen, ge-

meene zaak maken. — 2. intrp kn., ajnaomruitx

ki., opgebonden en opgemaakt haar, haarwrong

,

kapsel ; zich het haar opmaken , zich kappen , B. J.

VII, 10, 2. — .

o O . X
,ki (rui iwiflj ri > » \ na rij

p

overleg. — i?» 'rnrCi 1. kn., th vnah\ kd., zva.

mtHnasna\ — 2. kn., vqncrtn hpKi., 'mul. het haar

opbinden, opmaken, kappen. — in h> ru tSl , ici

ntj ii>\ iemand iets, zooals bloemen, in het haar

knoopen, bij het opmaken van het haar er iets

indoen. — tuh rn iü t t n >m\ i:thnrhi(ri(Kn\ eenan-

der het haar opmaken; iets iemand in het haar

knoopen. — l> in nlr ha xtj fm m/j\ het opmaken

van het haar; kapper, kapster. — rfnarüxnnKij\

iiihiitui.i/K zich het haar opmaken; met opge-

maakt haar ; bijzonder fatsoen van kapsel.

i h'j kn. glimmend, glanzig; glans (vrg. nifiitii).

i 1 1 ij (of ï)iiio) miCi\ een groote, zwarte,

vlakke steen, anders o imncn ,n k) (vrg. bij ki ui

kt). — mrt)mrLi\ 1. blinken, glimmen, glin-

steren. 2. ontbloot, onverzorgd liggen, van een lijk,

op den grond, in een put (Lakon, C. S.), op een

wagen (B. J. XLIV, 20, h),enz. — ctriSrLi\ schit-

teren. rnreininmiLi\ aanhoudend schitteren, schit-

terend stralen, van de zon en van een glans. —
rn (tili rn nrC/Kirt ui n\ onverzorgd, van een lijk.

rncrtii (vrg. cnimji). 2. kn. ma-

len , bv . rn i\.ï isti x,ri \ suikerriet malen ; m n.ï(ri nm i

\ji\ kofiij malen; rn(ix.i(ri<t^i(xsnjt\ verf malen (op

een steen), ^rj (of isri^xh) rnrc^ molenaar, cm

iKi(bi(K(}\ een rijk in de oude mythische geschiede-

nis van Java. — »uhcrn<n£\ iets, als een zeil, op-

rollen; iets malen; kapas in een handmolentje vau

pitten zuiveren J. ; ook volgens G. ronddraaijen. —
tuiacrtirta\ het oprollen, enz.; gaffel of boom onder

aan 't zeil van een inlandsch vaartuig , waarmee

het opgerold wordt. — m ru vi (ton\ gemalen (bv.



/; cmr) ni"

<vn<cn(hm<n,nui(hnj}\ gemalen koflij); iets dat in de

rondte draait: rad, molensteen, kraan ; molen, zoo-

als suikermolen
,
pelmolen , kapasmolentje, enz. —
iets om meê te malen, vi osri

i

cur cmtui cm hui (untHin

molensteen. (UI 077 OUI (Cl (hOKJ,r rad, mo-

len; fabriek daar met een molen gewerkt wordt. <ui

amruïo7i(hnoui\ suikermolen, suikerfabriek, ajicm

07i rn tui (Kiin\ katoenmolentjt <ui cm rui (Cl op osn -

wagenrad, B. J. XLI, 9, 3. — éicmtnJiazimji^ als

een molen draaijen.

cmrCi\Kü. oefening, ctnortiarntna\ aanhoudend leeren,

zich oefenen; een hofnar, potsemaker in dienst van

een voornaam persoon; potsen maken.— (uricm(rx,i\

of (unamanitnjis zich in iets oefenen , iets door

oefening zich eigen maken, leeren; ook

iets oefenen , africhten, itn eenm Jh cm 077 <rvi \ leer-

gierig, tun cm cni rui (ui on >

twisten, omt

zich oefenen in het rede-

o Ocmrui\ cm on rei \ en oncmcmrui\ geoe-

fend worden, ooJc door eigen oefening (vrg. cuiiki

(cm). — (uh cni rui asi ri vii \ iets onderwijzen door

oefening. — cm eni rui oti anji\ iets waarin men zich

oefent of geoefend heeft.

cm(tuï\ 1. kw. zva. asnijw — 2. kn. rolkussen, lang

rond kussen, om te bed het lijf meê te steunen of

om in de armen te houden; en zoo ook cmcmrhjw

tijKioiq (of ajicm) <rri<nJi\ heining of wand van tus-

schen staken in de lengte op elkander liggende hou-

ten. J. — cni^inJ\ 1. uitgestrekt nederliggen, zoo-

als op een bed; nederzijgen; zoo ook asniTnaijczi

ruiw (irn oqctii tBi rui ojn (Ka asii \ m zwijm op den grond

neêrzijgen. — om cm ruï\ neergezegen ofgeworpen, B.

J. XXIX, 8, 5; LX, 8, 5.— ojii 077 rui 07i ri om \ iemand

ergens op neerleggen. — tui cm rui oti a<yi\ kw. zva.

oji asYiri nm aoji\

cnirui\ kn. rol, van iets dat opgerold is, zooals een

(of meer) rol papier, laken, enz.; ook volgens G.

een soort van zoete appelen, o^njorpruis naam

van een groote djeroek. — ajfi rnj rti \ van iets een

rol maken; iets, zooals een vel papier, mat of zeil,

oprollen, ren ori (rui oni rui \ neêrgerold raken, bv.van

een steile helling. — aJhcmrui oti\ mv.; ook zich

rollend over iets uitstorten, B, J. XXXVII, 15, 1;

abs. er op losstormen, van troepen, B, J. XLI,

9, 5. — cmtE/iruis opgerold, bv. van een mat of

zeil; rollen, van wielen, steenen, golven, enz., B.

J. XXIV, 5, 5, en elders, C. S., fig. aanstormen,

bv. ten aanval, B. J. XIII, 6,5, enz.; eig. aan-

rollen: B. J. Kw. XI, 10, 3. oji on (ui ojiz arm (ai z oxi

m <ea rui tryjrj) [omcHi'oji
ij
op (ki\ ook van enkelen ge-

zegd , B. J. XVI, 2, 5; XXVIII, 2, i:

oxj eni <zi r£i \ B. J.B, Krt. XXIV, 5, 5.

O

ook "1

kt/I ofcmcnjruio7i(Hyj\ opgerold, bv. vanpapier ; op-

gerold pak; zich op den grond rollen of wentelen.

i]cmrjrui\ kn. balletje van osnrjom\ vijf of zesmaal

zoo groot als een cm an\ bv. osn ri om mi ash ri cm

rirui\\

rjcmzcnrt.iz\ kn. met elkaar vereenigd; met anderen

zamen vereenigd, bv. tot een troep of partij ; met

elkander eens geworden (zva. cmruicmji); een met

beide handen tezamen gedruktehal, bv. ositBi^r/^hz

mcrm(naruii\ twee ballen aarde. wem (of ikji om rvijj)

<ncmztnoiüiz\ in een blad gewikkelde bal gekookte

rijst. — ri cm z rui on cm z ri rui z \ gezellig verkeer; ge-

zellig verkeer hebben met iemand. — aJhricmzri

riruiz\ iets met beide lianden tot een bal maken;

menschen of dingen tot een of meer troepen of

hoopen bij elkander brengen; iemand of iets ergens

onder (bv. onder de goede menschen) rekenen; zich

met een ander tot een groep enz. vereenigen. —
cuh ri crn z ri iruiz oti ri rrii \ iets vereenigen met iets an-

ders; iemand onder een zekere (een of andere) af-

deeling of bij een zeker corps plaatsen , hem daarbij

voegen. — 077 ri t&i z ri trui z \ of erri ri (bizon rui z\ tot

een bal of tot een troep vereenigd zijn; in een troep

of in troepen bij elkander; tot een klomp zamen-

gepakt, zamenhangend, als het bovenste van in een

pan gekookte rijst. crrinricBizcnruizcuios: ofcmriavtz

ri rui z on 0x1 tui a^ \ tot één massa zamengepakt, enz.

— ricrnzriruizoTiOfijj Of cm ri cm z ri rCi z (Cl (hnn\ met

een ander of met elkander tot een troep , groep of

afdeeling vereenigd: troep, groep, klasse. Zoo wor-

den ook de vijf groote afdeelingen genoemd, waar-

in de Javaansche maatschappij van het Soerakar-

tasche vorstendom verdeeld is , namelijk de Kadi-

paten , de Kamisepoehan , deKapatian, de Pradjoe-

ritan en de Pangoelon.

cmruirJi\ mi o~ui <ui 07 m/j \ zie cm trui tui \\

r> . / . o \ s -o /
077 iujdj)\ ojti cm(rui(iji\ zie cmcruinuiw

cmcm\ of chiru'icm\ 1. kw. en kn. strijdperk (vrg.

hm rui oti (hi/i). astïcm pji trui cm \ het strijdperk ver-
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laten. — 2. kn. een soort van lang riet , een soort

van cmaniq (vrg. >; vhi n ir> ^). — %maherh\ gal-

men , weergalmen , van een geluid in een groot gebomo.

cmcrh\ kn. doode, uitgestorven boom, volgens J. be-

paald een nog overeindstaande doode djatiboom. —
hhcrnrm\ als een doode djatiboom staan, dood

staan , van geboomte J.

nri ii~t in 111 z\ kn. een groot soort van m m^\ een

op suikerriet gelijkend riet van middelbare groot-

te, dat veel gebruikt wordt om doode heiningen

te maken, en de uitspruitsels en einden voor kwast-

steelen bij het batikken. .T. Vrg. 111 ih\ 2.

m ruiciïHTjp naam van den negenden zoon van Wa-

toe-goenoeng en van de elfde woekoe. J.

.wi^iio.; lt/ om r/ mi \ iemand aanhalen, door vrien-

delijke toespraak voor zich trachten in te nemen.

fm.vïNKN.; run >n ,u\ iemand verzorgen, hulp en bij-

stand verkenen (Skr. go pa, koeherder; verzorger,

helper).

miJ\ KN. een onderdak, schuilplaats voor mensch

of dier. — ajicrntitutiaony ook in nj >> > )> >,7,i\ een

duivetil, duivehok.

rni 11 vi \ kw. verkl. door y t.> i > ,/ 1 1 B. J. XXVIII
,

12, 5, en Krit. ald. en LI, 5, 7—6, \\ LVI, 13;

LXV, 7, 2-9.

m l/.; kn. leelijke smaak in den mond van ongesteld-

heid; een leelijken smaak hebben. J.

Om lij\ zie cnjojfvi

o o
tmiuiq\ zie r,}^l{^

im ui <> \ n. , in lj
f
\ k. , m tui > s kw. , haastig , haastig

zijn, zich spoeden met iets ie doen {vrg. m >n <_/r

a .__ )i Di 111 ij iu~.n in >i > ma en ~n h» l-iii). "/ < / <f

m li > bijzondere haast maken met iets te doen,

al te haastig. ojiiEJi^jianaA^ ernmt^ niet zoo haas-

tig! B. J. XLY,10,7.— l/j in li >iun<naai\ iemand

haasten, haast doen maken.

il) tut ±,1 \ kw. zva. tui (io \\

m 1.2 ni \ kn. n 777 1 ui n > v kw. (B. J. Krt. V , 10

,

8—10), poort, groote of hooge poort, poort van

een kraton, regentswoning of vorstelijke begraaf-

plaats (Skr. g op o era, poort); volgens G. m ui

11 ook kw. een uitstekende punt; hoog, in de lucht

zweven.

CY S . / _
77 ... /T'l «- 1 to

;

\ of 1 11 ,y h.i \ ±10U. gouverneur. / n i^^l

7 ^ - /-
1 7X1

'P
Gouverneur -generaal.

771 3J m,|\KN. klanknabootsend tooord voor het geluid-

van steken, slaan ofte bersten gooijen {vrg. uu

[Mtxnn); volgens G. kletteren van tegen elkander

rakende wapens. — cliim ^xakii j\ toeslaan, toe-

hakken, toesteken. J.

rtj
)

{aj(nva\ kn. luidruchtig praten, met levendigheid

een verhaal doen, levendig gesprek. J.

>ii i_i n ti h 1 ,j of )>i i_ri> ti hi
j

Holl. gouverne-

ment; Gouvemements- of Residentiekuis. h-h &

rn.uim /sa aria\ het (Nederlandsch) gouvernement.

777 li KDflNKN. dood, van uitgestorven hout en takken:

tot molm geslagen, B. J. XX, 16, 4, van een boog

(vrg. m vt (ui e naijl en omvuiacnit).

minajHHTta^ kn. molmig, vermolmd, van hout (vrg.

m li hui).

nmuiht>i\ kn. aan een zijde plat van, dubbele fitten

van kemirinoten en mnooxHTin^ Volgens J. dubbel,

met twee pitten, van een kemiri-noot , ook mri 10 1

h>,i genaamd.

niijh.ni> KN. ZVa. >>iLjh>ij — i» m LJ h)),l\ tets

een slag geven, bv. met een steen, om het te ver-

brijzelen, te openen, week te maken, enz.; bv. een

noot met een steen of hamer stuk- of openslaan

;

een vijand of een plaats of rijk aanvallen, klop

gaan geven, gaan teisteren (vrg. imarnasnmyi). uii

ui li <rj Kjj77^rj7Ndèndèng nialsch kloppen. — l/j m
ij un\ mv.i tp. leer kloppen oin het zachter tema-

ken {vrg. i.ii.ih'n). — til Li hii hl
/j

geklopt, i/il

11 mi in ij Hti hij malsch geklopte dèndèug. — lÏi

'n^^'i zva
-
Hm <tiHA s ~ roL ni kyy^ji^

iiiijD'hii] kn.; th i>>rj li? h)i,i iets of iemand

aanraken of aanroeren; ergens, met de hand of met

het lijf, aankomen; fig. iets aanroeren, door er

van te spreken; iemand of iets raken, aangaan,

betreffen. Prncmmajizaain aangetast worden door

een heerschende ziekte (vrg. nn li n m/j); ineen

zaak betrokken of gewikkeld raken. Knamm l/?k//

u/rm aangetast raken door zelfsverhefling, als

een verderfijk kwaad. — rriri Lii.hiian/j\ elkan-

der aanraken. Zoo ook ^1 1.1 ïmj vu thiiiHijp — si

m rj lj i hii tri
ft of ii in ij lïi hii /,r

y
i\ iemand of

iets betreffen.

Tri ,li 7,77^ \ kn. bemorst, bv. met slijk of bloed; zich

bemorsen of vuil maken (vrg. hiiLjhiij en >n lïi

7-//j). ajictrn (of uiza l,i/j) ünii liu 111 .vihii/j\ spr



a
cm va asn \ 885

— i h r» v 1 kii i \ zich in een modderpoel wentelen,

van een buffel of zwijn. — <rncui»rnanji\ modder-

poel. J.

tncm tuiiHnj) kn. afgeweken. G. — vvii rn vi >»,p op

zijde gaan, wijkeu; ontwijken ; een andere weg gaan

;

fig. in meening v. imd. afwijken, verschillen {vrg.

a . .

CT77 BI -1).

n mtii vi'Kn,] kn. van slecht allooi, bv. van goud

of zilver ; valsch, van papieren geld; gemeen, van

slecht soort, onbruikbaar, ook van een mensen we-

gens onbekwaamheid of gebreken {vrg. ojt^ii en

S o.

cm <w asnn\ KN. al ivat dient om iets tusschen te klem-

men of geklemd te houden: klem, klemmachine,

klemlatten , klemstaken, tang; inklemming {vrg. im

uiasnny Kvajiasnjj en iiviinj): ook zva. o-jksi-ji

nrtasnjf\ en bamboezen steel met een spleet, waarin

de viei^i; geklemd wordt; vanwaar cmajiasn-~Ji

: i ^.i<>\ een dikker en steviger soort van tjempoerit,

daar de zioaardere wajangfiguren, zooals de (umn

>) ei ^.nzcmmn in geklemd en mee vastgehouden of

vastgezet worden ttJi cm tut asnjt\ een hoeveelheid

brandhout, die tusschen vier staken opgestapeld en

geklemd ligt , een vaam. ï i m vi vn n o\ een groote

vaam, ongeveer vijf voet hoog en breed, ut om <ui nsn

iviamjis een kleine vaam, van verschillende afme-

ting. rutaxXcmbJtosnji knipmes {vrg. Kiiirti). ilivi

{of n :M? i ni ) cm tut asn n\ naam van de eerste poort

die van de Sitinggil naar het binnenste van de Kra-

ton leidt, vóórdat men aan de vu i< ki n i komt,

de eigentlijke buitenpoort , die van buiten en bin-

nen met ijzeren banden beslagen is en 's nachts na

tien uur gesloten vjordt. in rtatnaxi uiajnrvinn a.ari

uu spr.— tvh ju v'i vu q\ iets met een gapit klemmen

of persen, in een klem vastzetten; brandhout tus-

schen klemstaken opstapelen. —- uhm ui asii \ mv.

— i/h rn vi asn ri mr iets tot gapit bezigen , met

iets vastgeklemd houden. — m ui >isn ann\ van een

gapit voorzien ;. bij vamen, van brandhout. arnaAji

mtuKisn ffOfl> brandhout dat bij vamen verkocht

wordt.

m uu) asna\ 1. kn. zva. nr\ajiasnn\ en slaapvertrek.

2. kw. zva. ti £? ^j vn {vrg. cmcuiasti). xoaruiah

cmSasna nauwe gang, sluipweg. J. cmmaihzcrnoui

isnji- de vertrekken voor de vrouwen in de Kraton.

tn rvi i as: arn m ui asnji\ de binnenkamers van een hee-

rehuis. — &i cm <ui asnn\ zva. (jvn<&i^i:irn\\

cmajiasn\ of ricmiaji osii\kw. 1. prinses. G. {waarsch.

eig. zva. ajimasrrarr/t). 2. schrikachtig. Gr. 3. zva.

1 3i vn ti asn \ a^ri cm asnji en rritsaZjiinn\ { Skr. goe-

pita of gopita, 1. bewaard, bewaakt. 2. verward,

verontrust. 3. gesproken, gezegd.) — j ?? mi cu) asn

\

zva. ui im^ (Lil Toi ti asn \ ri Til asn fi en lATf ,£/isjS

trn w \ vn 711 Li asn i.ivn

ïi mzaji asn \ zie m ui un w

tncrriinrtcuivvtnx^s. geschonden, met een stuk er af of

uit, van een aarden kom {vrg. cm ie/i ~ji auia encnmrnt

ii ; ) . tn ri i ui rn axi )
• n <hi 2 rn vi ri nm z ri (L? ruin\ $pr.

3 v. O O Q
iiii.iiii oj in l? u >\ KW. zva. urn miirhiw

nivim of ncmz<ui<tw\K.W. zva. asnasn\ {Skr. go-

pdla, koeherder; herder; beschermer der aarde;

ook bijnaam van Kresna en van Siwa.) uiiKucmaji

ni\ kn. groot monsterachtig beeld van een wachter,

vóór of bij eenouden tempel, vn i^r ri om m rvi a_rn <&i

; i hl in -zA spr.

in >i vip i. na kn. geluid van een hak op iets hards;

hak, houw {vrg. irnriA.ii un i rn v^inm/j en ni'^aji

i/ii). i/ >ii? vivrnii oj12 hm/j\ gehak en gehouw; hak-

ken en houwen ; ook terdegen en herhaaldelijk , bv. iets

uitroepen, iemand beknorren, vjaarschuwen , enz. J.

— j_?7 ni'nauii irnji- er op toehakken of toehouwen,

er op inhakken; ook er op los slaan met een knup-

pel of knods. — >>ƒ ei ai asn omji\ raak, dat het klinkt

en dreunt, bv. van V hakken; fig. kloppen, juist

uitkomen, den spijker op zijn kop slaan. J.

cm cu *rw/i\KN. soort van koekjes van meel met suiker.

— vil cm a^ unji\ knuppelen, met een dikken stok

slaan {vrg. <uh cm Morn/i). J.

nrn aji<tcnjj\ kn. een korte knuppel {vrg. werfn). —
i h ril oui 7,77,7 \ met een dik stuk hout slaan, klop-

pen, stampen {vrg. vh rn ui arnji en vii cm va arnji).

'O o— l }/ Tri vi arn \ mv.

O a
ii rn AAn en xm rirn ajia\ KW. zva. cmaaji (ka/i \

cmaJinarnn of riiaji n arnji\ kn. gemeenzaam in hvt

spreken, spraakzaam, minzaam. J.

cmAjiaarnjis kn. klanknabootsend woord of uitroep bij

het samenbotsen van zware voorwerpen. J. bv. van

lioee knodsen, B. J. LX, 3, 2; van worstelaars,

ib. XXVII, 27, 2; LX, 5, 4; 15, 2 ; bij omarming

:

ti iri i.ii iii ei jirnaw ook fig. bij de eerste ontmoe-
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Omen (uj(iz(Kr^/i\ cm en zj) i \

ting terstond goede maats zijn en met elkander sym-

pathiseren {vrg.
«=yj),

!t

™fl
en <^n MjtKnn). — cm (&i

ivi/f!hmjj\ bij de eerste ontmoeting sympathiseren. —
cuh cm tu ft kii en (mi \ twee personen met elkander in

aanraking brengen {vrg. chkui ccicn[Kii).

cmrituifjiHii^KN. iets waarmee men met een Metsend

geluid naar iets of tegen iets aan slaat {vrg. iai

O » O
en cu) /i 2 arnn en <kii cuj ixnji).— (lii cm ri xjin 1 Kni\ naar

of tegen iets op die wijs slaan , bv. met een stok

tegen de takken van een boom, om de vruchten er

af te doen vallen ; vruchten afslaan ; tegen iets aan-

kletsen, bv. van de zee tegen een steenen wal; ook

O.
uit cm -n ^ui/j z (kii \ meervoud.zva. irnoq(u}[jZ!hayi\

cm (ujiKn/isKN. veel gedruisch maken; velen die tege-

lijk een aanval doen; vereeuigen. G.

en cm z (Uj ij wnjl \ zva. en (kii l \ouikii /j\ — on : crrn m n tKnjis

zie boven.

en cm z 00 cui z mi ~i chi n\ zva. encKiiz ti 1 )> l i ~i kijj\

cmr)(ui\ of rt cm 71 (Ci \ KN. plat {vrg. nvuKnasn en

rncKncnM). vri (toenemen cli \ platrond. ki ; 1 t\ n/ u>

sambël van half gaar gebakken en met Spaansche

peper , zout en trasi plat gestampte kaijangboouen.

— (uhcmcnojis of iuh n cm en cCi \ sambël-gëpèiig be-

reiden. iE/iMVia<intCi\ platen goud. — mbanvicui

(ei en mi \ maken dat iets plat wordt, iets plat

maken.

cm(ui\ kn. een lekkernij van këtau en suiker.

. O
en cm ri x.1 \ zie cm on (ui w

cmcui \ KW. verschrikkelijk {Skr. g ddh a , hevig , streng,

hard), en cm zni cm aji\ woest en rnw, bv. van be-

handeling, ojïi ^len^imirmxzw ruw en woest geaard

of gestemd.

cmcvji\KN., cmfcn(Hij\\ kd., bebouwing van de sawahs

in de drooge moeson {vrg. <at arm tot aan) ; in de

drooge moeson sawahs bebouwen. — uh mmajuiKp

een saioahveld in de drooge moeson bewerken. J.—
cm en (in z(htji\ in de drooge moeson bebouwd of be-

bouwbaar. iKiiui^crnena.jiz(hnjj\ sawahs die de gehee-

le drooge moeson door van water voorzien en be-

bouwd kunnen worden {vrg. n ^izriioz .utitKii). cli

rt(Hiarien(iJiz(hriji\ oogst van de sawahs in de drooge

moeson.

cmcnci3i\ n. , cmeni>g2(Kiij\ k.; (ui kvtiicjix de lombard-

pachter, lombardhouder. — uncmeniji\ uhemenapd

k>,i\ in pand nemen. %Ji(uh<rntnaa>\ de pandnemer.

-m(na.ncmpTcncui\ pandingen verpanding. — cuh

<men(ij)pj\ (uh cm en (hnz (ki ^*\ iemand iets te pand

geven, verpanden. — clii cm en xji ckyi ^m 11 ikti \ mhem

er)cmz(Ki^i(H7i(Kiii\ iets verpanden aan iemand, ck/ï

cuh cm ri rui mi ^n en ihoi \ de verpander. — (Lianen

enid\ (ui cm enw z (K,in\ het in pand nemen; pand-

houder, cki (ui cm enzn en rn\ zooveel als waarvoor het

in pand genomen is. — mi tiij) 00,1 of (mntvatvu

cki^\ cm en (ui 1 (ki j^(kiji \ iets tot pand; beleend goed;

onderpand; gijzelaar. — cui cmenxjicKin of cuicmenciji

iuMiji\ cui cm en (hi ? ki ^1 hi ,p staatvan verpanding;

pandjeshuis, lombard, un (Kiajii'xn cm majiwtas te

pand staan, verpand zijn; in de lombard staan.

numi^o.; uhamtnajtg\ iels dat anders bij de rijst

gegeten wordt , zooals vleesch , visch , sambël of

lombok, alleen eten, zonder rijst er bij.

rn<n<v5i\ n., (Liicm\ k., groot van omvang of massa;

dik, bv. van een mensch , boom of slang; groot,

opgeschoten, in groei gevorderd, van een kind;

zwaar, bv. van den wind, van golven en van stem;

grof of sterk, bv. nnni 1 i.irj r-nonasn\ hij schuift

sterk (aniüoen) ; hoog, van een rivier of het water

daarin of in een put ; aanzienlijk, voornaam {het

tegenovergestelde van i^tiLi Kii n en tn ili cisnj). cm

cnajt(unci^,eui
t

\ dik en hoog {van gestalte), cmriaji

en(unencrrn(Hriij\ dik, maar kort {of klein), cunasri

m<ri ix i\ hooghartig. <vn mi smicmenciji\ zva. iun

,un sim ei na \ hoofdletter, ui ~n orn rj cui \ tuh cm ti to>

)ui/i.i\ de grooten, de aanzienlijken, emen m il ,i?>

\mn aanzienlijk en gering, xn on <ïr> rj iji \ een feest-

dag. HTjnajn rmiio titel van een aanzienlijk gees-

telijke of hoofd, cm en ijj rj ki op zijn grofst, in het

. a/cy a .. ,

ergste geval, n ) un ui asn cm 'n 10 en in \ zijn geboorte

en opvoeding (groot worden). — cuh cm ri mi <ki\ tn

cmizi\ iets grooter maken; iets op een groote schaal

, . O G) Ct .

doen. — (uncmri kïi Kn ^77 en kh \ ui cm 171 (KncHins iets

grooter maken, vergrooten; maken dat iets groot

of grooter wordt; iets aanzienlijk of aanzienlijker

maken; het vjater doen wassen; iets als iets groots

beschouwen, op hoogen prijs stellen, curi cm n ic> <kii

cniKncuncisn\ het hart groot (hoogmoedig) maken.

(t-r» cm en (ui kti ~ncn kti (un cmri ck>)<a\ een grooten kopDO
zetten, zich veel inbeelden. — cm biotoois of cm

cBiena.ji\KN. zich als een groote of aanzienlijke voor-

doen, grootsch, hoogmoedig {vrg. lti ten ? en mi m
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O in het groot.

op een groote schaal, omslagtig; grof spelen.

G) O O.
in nrt ui hi/i\ hii cm asï hui of uu (Lm cm oa (hi/j\ te groot,

overgroot. — ui nrn <ri xji \ <l/j mi cm \ voornaamste in

rang, aanvoerder, hoofd. — ówotmotn ei ui

ma \ als voornaamste, als hoofd het bevel voeren,

oy »<wj\ kn. ^w kleine boom en de peulvrucht daar-

van (bijna gelijk aan tKnmiintrvi), door de Javanen

als toespijs bij de rijst gegeten (Katjang Goede z=z

Cyanus indicus. J.).

11 cmz(ui\ kn. het in zijn gemoedsrust gestoord of ge-

kweld worden door aanvechting of verlokking tot

eenig kwaad ; aanvechting, verlokking (vrg. \>wi>

ki). — tuhm mzui\ iemand in zijn gemoedsrust

storen of kwellen door aanvechting of verlokking

tot iets verkeerds; verlokken. <uhamwtcmtaji\ zoe-

ken te verlokken. — lui cmtaji\ het aanvechten,

enz.; aanvechter, verzoeker.

rncrm(ui\KJS. omwindsel (vrg. uiiunia ->) ün uw); om-

windsel van het bovenste gedeelte van een piek om

het splijten van het hout te voorkomen.— vuhvicmi

ui\ iets, als een stok of steel, met band omwin-

den; iemand zóo binden met de armen tegen het lijf.

Q O Q O . / 1..
xiiiiaiiz ukici i,ii.ii^\ Uoee personen zoo bijeen

binden.

) . o O
cm ui <m Kium.uiJ\ (lii una j(uii\ tun crniui^ajntKnaoj

en (mM^L9)/m|\K., zie &n<n ui\\

ni(ut?\KW. zva. mooi,? (vrg. r»<w>^).

m<wi,%\ kn. in leen, in tijdelijk bezit of gebruik ver-

leend (vrg. cmimq). — <l>ii m<ioi,%\ iets in tijdelijk

bezit of gebruik, in leen, hebben.— <i/*i nm &oi ->tun

\

iemand iets, bv. een paard, in tijdelijk bezit of

gebruik geven, leeneu; iemand beleenen met iets,

bv. met land in vruchtgebruik of met een acte van

aanstelling tot een tijdelijke betrekking. — lii m
(v^^uiktihiu in tijdelijk bezit, gebruik of leen ge-

ven; ter verplegeng toevertrouwen. C. S. — cmctoi,^

xmtnyi wat iemand in tijdelijk bezit, gebruik of

leen heeft; iemands leengoed, leenbezitting , apana-

ge (vrg. irwcmq); toevertrouwde gast. Lakon: ui

ki ~n i:i $ run (hi -jiicmn ~>i ma \ CS.

rniunq\ kn. glas; van glas, bv. van een kommetje,

schaaltje, presenteerblad, enz. hii <ui cm xji ^ \ spie-

gelglas. yntJiz&jiaTïx paars gekleurd glas.— cm(ui%

> il hi/i\ lichtblauw gekleurd, van een stof.

y>-)^^\KN. hindernis, bezwaar, waardoor iemand be-

lemmerd wordt in zijn doen (vrg. iiunaxiji).— /uh

cm (wij (Lm \ iemand belemmeren of hinderen. Zoo

ook om cm (Ui, q (lcii un asn w

njcnmn^xjiz ^\kn. oorlel, van een mensch, lel van een

haan (vrg. 11 cm ? oq (uu tuin).

r)inaotg^aJn(MTA\ kn. ingewand (vrg. rèc n 11 z iun ihiji \

onder u^oiniz).

ii> iiici ann\ zie bij mnituiw

cinricui (hi/i\ zie bij cmvituiw

(m(wi(M\ KW. zva. (tlkki^ (Vrg. cm art en cmtuiHix)

cm (in on cm zji (hn\ spr.

cm i5i (ha > kw . zva . mori&m aan (vrg . ctikukhi).

777?o\KN.; cnruui cma.Ji\ trillen, schudden, van dikte,

bv. van een dik mensch met slap vleesch of slappe wa-

terzuchtige beenen; ook cniumcmccii (vrg. hii op). J.

cm:uinn/i\KYf. zva. (biixihii^r w
o ocm iji (nu rLin \ cm zji (ui luiji hii tui <kii irvi/i\ kn. met

moeite voortkomen, met moeite voortscharrelen,

in het loopen, als een leguaan of gans; volgens J.

met korte pooien haastig voortscharrelen. — aJhcïii

xai nu xLiji\ enz., niet vlug voortkunuen met iets te

doen.— rn ui nu tiLi nul \ enz. scharrelend, al schar-

relend loopen, dribbelen (vrg. cmaüi ^ï^i (iukhtji).

nm tui mi <i Li n \ zie cm xji ikii nuin \

mx3iaruin\ kn. een kleverige wortel (Pongamia Seri-

cea, Vent.), die een bedwelmende kracht heeft, als

(s:cki\ maar witachtig , ook gebruikt om visschen te

bedwelmen; wordt ook een kind om den hals ge-

hangen, dat last van wormen heeft. — uh otkui

/i^\ kleverig, smoezelig, van de handen.

i/iKia^KN.; lii m xcji aLi^\ met de slagtanden stoo-

ten , bv. van een wild zwijn.

rn&oin'Lin\ kn. het vuil van de tanden. — tLricm&oi

rui/j\ vuil zijn, van de tanden.

r> o
yri ui ii ix.1 \ z%e <Kn(L3itn.ru}\\

a ^ o
ui xci TLi \ zva. Kii x(ji nx.1 w

ui in ih ui (hi ii\ zie onder uicmiw

il cm 2 ijl ,bi/i\ kn. oude benaming van een driegulden-

stuk (rijksdaalder , J.).

cm (IJl (BI ^j'i XL.1 (Hifi \ (Kil (UI (BI ^,ï HUI IKIJI Of (Kil XJ1 (El-^1 (TL1

hi/i\ kn. met moeite voortscharrelen, met moeite^T
o

zich voortbewegen (vrg. (kti cuicCi ui chiji en on(ui(Kn

rnuiciyyi^ kn. bluf, om iemand te overbluffen (vgl.
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O
(rri rt (U) z amn\

<rrt asiithoiji). — xjh cmxj)cmji\ bluffen, iemand zoe-

ken te verbluffen, groote woorden spreken om iemand

bang te maken. inri(HimamcL^<rnj)\ zich laten over-

bluften. — cm xji cm xji cm x\ zie cm xji oryj ^\ cmxj)

O • O
cmrnxjizcmj)\ zie cmxidJtzcmjjW

O O O
iji cmji sKN. 1. zie cmx^)cmj\\ 2. niet opkomen,

van geplante zaden of pitten-, niet breken, van

een kemirinoot , bij het op elkander slaan van noten

om een weddenschap. — 3. schudden, zich zachtjes

heen en weer bewegen {vrg. 11 un

z

jo) thrnr.
) ;

popelen,

van verlangen of blijde hoop, van het hart. J. ; ook

zva. nncrnxixjiamn\ maar minder sterk. — riixjicm

(ui cmjt\ kn. zva. niamncutninmrn xji amjt\ maar min-

der sterk. — (uh<m(ijt;mj]\ 1. iets zachtjes schud-

den, schuddend bewegen. 2. volgens J. een paard

met de hielen in den buik stooten, om het aan te

sporen; en zoo ook w cmxj) cm/j\ — x,ii cm xji m \

zie bij am(Ujamn\

cmxjlcmji kn. rug van een kap- of grasmes. in> i

O o * . 1 -O
cmxjicmjj\ grot en ruw er op inslaan. — in m

<ij)amji\ met iets stomps, bv. een hamer, den rug

van een hakmes of een dikken stok, kloppen; peul-

vruchten met een stok of steel uitkloppen, dor-

schen; ook zva. ,£j^ar/7\ smedeu {vrg. x/h rn<na.<M

nrnjf).

cmxjjcmji en cm xji cmjt\ kn. uiterste grens, waarop

iets stuit en niet verder kan; tot de uiterste grens

gekomen, ten einde toe. crrt cm xji cmn\ voornaamste,

eerste in rang {vrg. ajiamnan en xji xz) xji cutn) ; ook

tegen iets stooten , bv. bij het graven tegen een

inz. in kwa-steen. rn cm xji cmji\ grootste, aarts-

den zin. cm cm xji cm 'rt en zi)ijiz\ aartsdomoor, B.

J. G, Krt. XLIV, 16—17; tcriaai^n^n(Q(mjf\ B.

O
o -...on .o
cmnüj,(rnn\ zie bij cmxjiamji\ — run cm

J. DE, Krt. LIX, 7,6; vandaar ook vkl. door x^

CY -O . ,.. O O
i&i \\ — mn <

—

co
o . o o o onna

xji cm \ en un cmxj) cm\ xw au cm xji cm \ zva. xn asn

onji\ micn%(un\ geheel voltooijen, de maat geheel

volmaken.,^. B. J. XXXIX, 17; ui'S.arui cencuh <rn

o o o 7 o ncy q -„ x TT_r _
cmxjicm\ ook zva. (i/ncw^amN B. J. LIX, 3,«1 G^ CO ' '

- Cl O O o
2 : n (h/i 2 ruiïajnnih^nihn/j un cm cm xji cmxmmxnasii

(ei\\ — x/h cmxjj.cmtn hii iets met het ondereinde

op den grond stampen; iets, als een mand of vat
,

uitstooten, uitstampen, om het te ledigen; met iets,

bv. den hiel, een paard in den buik stooten. J.

O
Tja^cm/ts kn. grof vlechtwerk van breede reepen

bamboe; beschot of omheining daarvan, wand van

een Javaansch huis {vrg. (h-ix7ino\ J-m <n xp mix en

ri urn xji). xji cm cm xi xji cm x\ omheining of wand van

O

gedeg. ti (trn cm xi xji cm/i \ spr.

rn tijm (&i q cm (n ioi cm'/i\ huis met wanden van

x \ voor een onbeschaamd

gezigt, brutaal kijken.

cm (nxen z cmj^\ kn. 1. zijn grens of afperking hebben,

bv. van een land {vrg. cm aai om n). 2. stampen, van

een paard op stal. 3. soort van gestreept zijden

stof, vooral voor gordels van mannen en slendangs

van vrouwen. /ui xCi cm m xji zcniji\ benaming van de

Raden Pandji en van de wa-

daarvoor {vrg. hiajuitui

/ \ O
ipicri/j en (vi(uui<n(cnfn(cn). — crnx^xjizcm^ixjizcmji

en chi ci<n crjctrn (in z cmjt\ aanhoudend stampen, vaneen

paard op stal; trappelen {vrg. vri^vn'wcmji). —
xmcmrj ij) zcm/i\ iemand of iets afperken, binnen

O

o
u)\ <U) (lm luv arm

een bepaalde plaats houden, bv. een paard.

rj(u>zcm tmji of dm nrjiaz rn tHyj \ paardestal ; ook het

langwerpige gat van een «a.<M^ — (uimii^uizm

(htji\ plaats daar paardestallen zijn, paardestallen.

'7 ' '
' 7<^ N KN * scüul'ft (scabies) en dergelijke puistige

of klierachtige uitslag; schurftig {vrg. tnm tvi cnn

t) en i n ii i.nz ii tuz unj'i). ivnajj mdjicm/i\ schurt-

tige hond. — inzji ynti^rijp de schurft hebbeu. > >

a„ o o o O
ctrn un '~n mi ui ui inji\ spr.

(nmi^(ijicm^\ kn. hoofdschudding; het hoofd schud-

den {vrg. cm clji cmn \ 3). tncmti oj) ri cm vi xji cmn

\

aanhoudende hoofdschudding; aanhoudend het hoofd

schudden. y.innnmnq%jicrn(Hi^A(uncrm(i<rin\ spr.

rrjcrnz^jicmji^KN. vak, open vak in een besloten ruim-

te; ruim vertrek, bv. in een fabriek {vrg. iriamrap

irn/i en (uii^cmzici rr^0. <i i-ncmz iji errrp een vak.

— xriricmztJi rriji\ een vak vormen of uitmaken.

— njcmz (Ui cm (trui \ afgedeeld vak. nm zcuicmfHi-^i

<bhncmz(iJicmji\ in vier vakken afgedeeld.

ricmz-n iorm^\KN. bakkebaard; ook een koperen ver-

siersel aan de einden van een teugel, dat aan de

ringen van het gebit gehecht wordt.

irjcmzirixJizcmji^ KN. ; x.hnri cm z (n ui z cmji\ water {<aiui

(ui) of andere vloeistof, of ook spijzen in 't water

enz. koken. xJhn err

ten , als het water er voor nog gekookt moet worden

{anders met cmrrizj)). — tuh non zon ia zcmin(tai\

voor iemand iets koken. — n mzriici?cm(Hin\ ge-

riiu) z tn cm xb xm nn asn q \ thee zet-
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kookt; kooksel. — (vi ri cm i ti iwi z nm aoji . een kook-

ketel . — » >j <nt&iirniicn mj of cm en ,&i zcnajiicm^

koken, fig. van 't hoofd bij razende hoofdpijn; gloei-

jen, van 't lichaam, door koorts (vrg. cm mart amn)»

groot gedruisch maken, van velen die tezamen luid

spreken of schreeuwen (vrg. cm&imcmjj). J.

on O oo oc
' IJ) 07cm tij) cm rt iji of cm iz) cmrvi/i\ ook k» axri'cm <n.iji en

(unaojfWffU^xKN. het er tegen opkomen, er zich te-

gen verzetten, zich er niet mee kunnen vereenigen,

van het hart.

rm<tJi\KN.; vi)cmic)\ van iemand of iets hetvooruit-

zigt, de hoop of verwachting hebben, dat hij of

het dit of dat zal worden; iemand tot iets bestemd

houden; iemand vooruit tot iets bestemmen; een

akker vooruit bewerken om beplant te worden (vrg.

cma.j)\ van aojitj)). tuh cm (iJi cm x5i\ hetz. — emeih

tciarins wat men van iemand of iets vooruit ver-

wacht, dat hij of het worden zal; iemand die voor-

uit tot een waardigheid bestemd is ; wat iemand te

wachten heeft; iemands vooruit beschikt lot {vrg.

o n . .

(ei cm n pMMji en cm cm on cci (iciij). qjhwi >d ki ei !hnji\

lotgenoot. Zie ook bij cmtiïhw

cm,uï\ 1. kn. slagtand, van een olifant; elpenbeen,

ivoor. 2. kromhouten van een vaartuig. 3. ki. van

vrj(si(ix,)ji\ \<aJcm&cj)\ soort van geel eii glad bam-

boe. Mn&n <nn<V3i\ <isiim kki:Ï\ soort van kleine,

O,
gele en gladde kokosnoot J. (vrg. iErndShoha\ bij (crri)

!hn^n<£
r
>acï\ als ivoornoten, van schoone vrouwe-

borsten, B. S. 207- (rn(uhama%"\ soort Ie ba-

naan. nnz)asi)ns.cmji\ <ymc><hrn<r)ii_iz\ en cmajiagz

.uh\ verschillende kromhouten. met de

slagtanden treffen, van een olifant. — cm ïwi 'azi fhojj\

gulzig, schrokkig (vrg. \arh<M-aziarin)i ook een soort

van ongedierte of worm in het rijstgewas.

cm>wj\ kn. soort van groen (vrg. ld ii^z); een wilde

aardvrucht (Dioscorea hirsuta , J.) , een knolgewas

of soort van obi, die een bedwelmende kracht heeft,

doch wel gekookt als lekkernij , of ook als nood-

voedsel gegeten wordt; bij veel gebruik echter scha-

delijk , tenzij vooraf in kalkwater gezuiverd. — uw

;èi (of ^ï un) -mih\ gadoengbloem , zeer geurig van

reuk; ook naam van een batiksel, en oji <kii cm (tèjn kn .

van een melodie op de gamelan. iucm&j)\ slinger-

ranken van den gadoeng, B. J. XLVIII, 20, 1;

L, 8, 9. cmiu>j(Kn<j{r\ een zeer vergiftige aardvrucht

(Smilax China , J.) , die evenwel als geneesmiddel

ingenomen wordt tegen syphilis en verouderde won-

den. (i/n;ru cm &5i\ een lichtgroene slang, tui (m<mah\

een soort van mangga. moa orui ip\ de derde

achterpoort van de Kraton te Soerakarta; soort van

batiksel. vrraji,\ aji&a mtji\ een batiksel. — (L7icmaji\

iemand met om dbjaói ch\ behandelen; met gadoeng

bedwelmd maken; fig. bedriegen, opligten, afzetten

(vrg. ccKKTixrh). axicniahs spr. — art t&i i5},\ of cm (&i

<kji\ groenachtig als gadoeng: benaming van het rijst-

gewas als het ongeveer anderhalve maand oud is.

— cm ah.ini mj^\ met elkander zamenspannen om te-

gen een derde valsch te spelen, ceji ooi om tvöiaji ihïji\

een mensch die zich door tooverij in een tijger ver-

anderd heeft, en als zoodanig dikwijls zijn desa

bezoekt, de weerwolf van een desa. acn enjitrnartjotï

aan\ de wetenschap, de tooverspreuk , waarmee men

zich in een tijger veranderen kan. J.

n., (uicili\ k., banaan, pisang, 10aarvan vele

soorten, door bijnamen onderscheiden. «Jiasnajts pi-

oom. r>i io vu iii

ten, bij offeranden gebruikt, gewijde pisang (zie

bij vrifEi). m (Ei cm at) \ een soort van eetbare

champignon, nim cm dh \ een ongetrouwd meisje dat

zwanger wordt. cm(iJ)(K.orhi^i\ zie bij rvi^n x\ —
cm xj) (ei (Kyi\ tui (Kii 07i a<iji\ een nagemaakte pisang;

O .

een pisangplantage; ook cm&hïciafi

die timmerhout oplevert. J.

K7yi\KN. een boom,

cm<nzj)z\ kn. 1. gebouw van steen, kamer ineenstee-

nen huis; voorraadkamer, pakhuis, magazijn, kel-

der, gevangenis. 2. luijer, zwachtel; doek, waarin

een kind na de anaa^ met de armpjes tegen het

lijf stijf gezwachteld wordt. 3. volgens G. huisraad.

4. benaming van een beambte voor inwendige dienst

in de Kraton; volgens Gr. ook kok. — emonahzem

cm<&imji\ wapenkamer, tuighuis. cmcna^zriKnzajis

koffijpakhuis. cmt}(ij)zh)(Ki\ een kamer of huisje

van ijzer, cm on (ui z asn ca cmji en cmr>i(iJ)Z(hrn(ui\ naam

van twee gebouwen, de voorraadkamers van den

Vorst , aan de regter en linker zijde bij den ingang

van de Kraton. cui aom cm on cun z asii cci (hn/j en oji (ia

K7 cmcn(ij)z,hrn(iJi\ naam van twee binnen-wadana, 's,

die het opzigt over de voorraadkamers en beurte-

en van den Vorstover de huishoudelijke

o O
hebben: opperpakhuismeesters. (ui(i^:nias)iii(i(hz\ de
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pradjoerits van de gëdongs, namelijk de rn

t) qwj z uit &n anji van de cmrnxaiz^nur^

ii)?\ zekere beambten den Vorst , mantri's

r .. J O - o O O o c") O
bij de 7T7 rn aj) z un ui en tun ut (hi/iw ai{itn un<n in £}

rn ih z \ en i£)iw ui ui q am'maa- 1 \ zekere beambten van

den Kroonprins. — vhcmnri(i5)z\ iemand in een

steenen gebouw of kamer gevangen zetten {vrg. an

. Ounm rn tut z m in een steenen

of kamer bergen, opsluiten. — rn rn nb z ui imj\ ver-

trekje in een gebouw van steen of van planken;

arrestkamer. — ut cm rn tj> z ui an n\ achter het scherm,

wat achter het scherm door den dalang verteld wordt

zonder het met de poppen tegen het scherm te ver-

toonen.

mnh\ 1 kn. jonge bladen in klappermelk gekookt.

&. magazijn van een koopman. — > n «a mi gea ^1 n 1 a >

j

spr. kooksel van rëmpëlasbladen in kokosmelk; fig.

lomperd, vlegel {vrg. ui 1 1 n 1 ^ n iu). J. — a/w >n

ih\ iets in kokosmelk koken.

rncnnnxh\ kn. schoof of bos padi, van twee garven

(cnn.i>). — (uhtnorn/ntboi\ padi in een schoof bin-

den. 1 iitirn n ia 1 i\ mv. — n m 11 1 1 1 1 H1A\ in

schoven, bij schoven.

rjcmzoi ij)Z\ kn., win a/maan^ tp. k. , blad, van een

boom of plant ; ook van een roeiriem. —• ajrhon mt

nic)z\ gelijk een blad. — rn rnzrnihzui inn of m
n mz >i lijn iihiu kn., 1 i tiLtiz tj ht 1 tp. k., ge-

bladerte, loof; kruiden, kruiderijen.

ti cm 2 asicm

\

kw . beproeven, toetsen. G.

cmas:i\ kn. olifant (Skr. g adj ah; vrg. Mmcuitam\

en trun&i.aaa)j — in 't schaakspel, het kasteel, C.

S.; — ook benaming van het middelste, steiler ge-

deelte van een Javaansch dak, dat op de 11 un ui

Ti rust: topdak. uiiKiim uk u topdaksparren. 071

uk $njn ui arnjj of un ut uit uk > \ walvisch. tni 1 1 m

uk^\ een groote vlinder, zoo dik als een pink. J.

rnuKi uiuiji gouden olifant, een van de rijkssier-

raden van den Vorst en van den Kroonprins, cm

uk ^ ai thn \ N. , cm uk » ui uk^l, een bijzondere, van de

Javanen onderscheidene , klasse van menschen, die

in den omtrek van Karta-soera wonen, en waar-

van de vrouwen de zweepen, singels en ander

paardetuig voor het hof van Soerakarta vervaar*

digen, terwijl de mannen eenig ander handwerk

uitoefenen, cm as: q <m hm of m uk j >> i_ ma. li\ eeu

verblijfplaats van Pdla-sara en later van de Pan-

dawas en de Korawas, in de nabijheid van de

plaats waar Ngastina gesticht is; ook bijnaam van

Ngastina (Skr. g adjdhw aja, bijnaam van Hasti-

na-poera). — ajhamasqs gelijk een olifant, a/nor»

uk > un <n .1 \ spr.— ïrt uk j u-11 uiji of art cm ukj^ti chiji\

op een olifant gezeten of rijdend (van een rijkaard:

nv ckj) asn rn <hn cm uk qun (hiji\ Vrg. het spr. nriuiasnah

rhrnuK ^\ bij onajiasn ut/j); ook naam van een kin-

derspel: olifant en kornak spelen. — uicrmuK^tun

j-rtjt\ olifantestal.

muK^\ 1. kn. vet, smeer (vrg. iatarti tun). 2. Holl.

kn, gage, bezoldiging in geld, traktement (vrg.

fcntnriAZtcm). — ^rn asn mok ?\ soort van këtan. o-n
f ^7^

' C11) ï

uk^ihi et Ji \ ook ui cniu}
t

; 1 Ji \ een onbezorgd leven,r ,.r,

1 *

leiden; ook trouwen, Winter, C. S. i&irhuicrrtits:

$

1 11 i I ; ? J/\ spr. — i-// >>» <-<^\ iemand bezoldigen.

— \h in u< itii \ mv., en iemand een bezoldiging

toeleggen. — 1I1 >>>i-^ j/i ntnacn\ iets tot bezoldiging

of bezoldigingen besteden. — o maerq\ grond aan

de kant van eeu rivier , die in de drooge inoeson

bebouwd kan worden. — m L<>i.>irmjis bezoldigd.

m>n<uc(ap\Kyr. en Skr. gadjendra, olifantenvorst,

groote olifant, of eenvoudig olifant, B. J. Krit.

XVII, 19—22.

irit^huj kn. in een vijzel stampen. G. (Vrg. rti uk

ct vmn en 1 n mi 1/ >i ( iii/p)

,n i:. run\ kn. toegift bij een ruil, bv. van het zadel

bij een paard (vrg. ^.L//^?ƒ f ntun,j); ook wat bij een

bod er nog opgelegd wordt; bijvoegen, bijleggen,

bijpassen (vrg. rsicut^un).

cmajKryr

XëK'.

O
.njj\ zie dij 111 isjitiji

m uc ui .i57i \ KW . en Skr. zm cm moe;(on B. J. Krit.
f~

XXXIV, 5.

o
\€Kd&.\ zie bij uii cux w

rtirnuKzriuKi\ Zie tuit on uk z en uk z w

cm ix rn .1 \KN. waarschijnlijk, denkelijk, mogelijk, mis-

schien; geschikt, bekwaam, tot een bijzonder werk.

— cm uk cm rn : cm iëzenem ~jnz^n\ misschien zal hij

durven, misschien niet; zal hij? zal hij niet? van

iemand die staat te vjeifelen. niüKnarn\ ook (kjiuk

ncm\ naar gedachte. — mae;crnascm^\ weifelend,

besluiteloos (vrg. -nuin-i er).

. O
un \ kn.; i-ii rn uk tn n > op iets met een stuk
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kout of iets dergelijks stompen of kloppen (vrg. cm

uk<kt)j)\ mncmasccma); ook zva. injiascmjis — cun

cmascm\ mv. — cmas cm(UKcmj}\ zie cmascmji\

cmas <rtijj\ kn.; om cm as <rnji\ aanhoudend dringen met

vragen of verzoeken {vrg. ajhcnia^cmj^ en ariajianj^).

— ojt cm (uk am/)\ aanhoudende aandrang.

cm (u<: cm /j\ kn. kleine cmascmjj\ kleine koevoet, bij

het planten van tabak (wasn) gebruikt. —mhoyixs

cmj)\ met de voorpooten omhoog en de horens voor-

uit een sprong doen, van een bok , een bokkesprong

i t * O) a a „ O o o . , 7
maken. J.— run cm as cm \ en amcmas cm\ tets, ais

een muur, met een cm as cm n afbreken; en met een

voet of de voeten van boven op den grond neerkomen.

nmixe:cmji\ kn. groot wigvormig breekijzer of koevoet

{vrg. cm as rfnji). iki u» r\) as cmjj\ een gebrekkige voet,

daar de hiel van opgetrokken is, zoodat men op de

teetien moet gaan. — cm is cm as cm n\ stampvoeten

v T - O .

(vrg. cm [axi cm ^tui on n). J. — turn cm ascm n\ meteen

gëdjoeg werken, graven, enz. ; ook met de voeten

?tan(UKcm(in/i\ eenstampen. — cm as: cm art/jw n.i «ji on asam (inj>\

valdeur, die opgetrokken en neergelaten wordt, als

. ,1 *

van een i»rn otiwtjv* — ajnamascmjf\ zva. ojnamas

cmn\ ook zwaar neervallen. J.

n/Km^KN.; ajh on as cmj\ zva. aJn cm as <mji\\ ook

zva. om <cm <lu asn n in den zin van verkrachten ; een

schaap of ander klein dier lij 't slachten aan kop

en pooten vasthouden. J.

ncmaiiUKzoiijj\KH(. tot vermaak te zamen met den rijs t-

stamper op de maat in het rij stblok slaan, van meis-

jes (vrg.tnxmtnap arti ofijj).— om on cm on uk z onj\ plat

woord voor een kind verwekken. Vgl. oncmzonasz

cmji*

cricmzaéccmji\ (uit on cni z ;uk cmji\ zie on cni z on uk z cmj^\

tn cm zon (uk i cm mKN.; aJh 11 cm zon :uk z cmji\ ook ashoncmz

a^cmji\ iets, als een medicijndrank in een jïesch

,

omschudden (vrg. <namzonQ<M<HYin). Volgens Winter

zva. pompen; enfig. als gemeene uitdrukking voor

:

eene vrouw beslapen; vandaar als scheldwoord: ia

cmnncmz n uk z cmjj \ se. om oa/i ot) tsi \ zva. hoerekind

,

Lakon, C. S. 01 cm z w) uk zomoet \ of crn ai cm z on as z

amaji\ een scheldwoord (zva. hondekind? C. S.).

Vgl. 11 om on xsz ooi n\ — aJhon on zon ae: z omn\ van bin-

nen met water spoelen, bv. flesschen. — aJhann

ir) cm z ï) uk z cm/t \ iemand uitschelden. — a_ii on on z n

yj uk i cm \ iets , daar iets in is , zooals een kruik daar

water in is, schudden, omschudden, door schudden

van binnen omspoelen of uitspoelen.

°T TT
a

"l

G) o
is\ om on on tis \ om cm as: UT) \ enz,, K., zie enm*
— aJionakcci\ ook kn. met de hand, of handen

vasthouden; fig. terughouden, verhinderen (vrg. otw

tn on (hm a.oii errn ai oj) i

^A
O o . . o.
(Mrttnji en oti rui ajn nrui (ai ) . a:

(im cm as (vn arn^n on asn \ spr. voor met weerzin iets

geven of afstaan ; met de eene hand geven en met

de andere terugnemen.

orjflN KW., zie bij noonw ook cmn(Hin\ zva. amrpnw

cmajhi of cm on om zs regts ! als uitroep bij 't bestu-

ren van buffels. 'J.

cmaAjMX., onas\ K. , lachend gezigt, lach, met ofzon-

der geluid. ab(KijonaAJ)\ zie bij <M,<M NN — ajhnicm

OjV) of ajh cm cm 0A!)\ en ajhanicmas of Ojihcmcni

uk\ tegen of om iemand of iets een lachend gezigt

zetten; iemand uitlachen; met iets de gek steken.

o-fh enj on OM z a£i\ aJh oti as ici \ belachen, bespottenn on (tiii z an\ om mi

r . G) a . ,.. G).
(een ander amcMna^ccn zie bij cnias) crn

G) O
aan 't lachenon (Lia z uil ^,n on mi \ ti/n cm as au orn (hfi

maken; lachwekkend, belachlijk. — oi|(eim|\ <rri

gejios\ lachen. — cviioii iei on (twzan\ x,7icm(EJjaka7i\

om iets lachen. — aij rj uu z ihijj of cm arion (tui z ihnjj\

-^> O „„ „„1,™^
en cm is 07i cmjt of cmcmasoT) Min \ grap , scherts

korstwijl; voor de grap, om te lachen; iets of

iemand daar men meê lacht, speelbal; met een

ander of elkander schertsen
,
gekheid maken, axi <io

<rn cm;-ti om t aan \ ten spot verstrekken. aJhcmonajt

cmmioncuuiz(Hin\ voor den gek houden, met iemand

den gek steken. J. — ajicm/ncüinziHij)^ ojicmasaji

ann\ vrolijk gekout; vrolijk met elkander kouten.

o G) o . o— tsi cm on (tui

z

m\ (Eicm!UK07i\ zva. ajn cnion ojw z (hi\

volgens G. schertsen, boerten.

.O .0
yi cm z on oa/i i \ zva. cmoAJjw — a/n cm on cm z ai ajio z ajn cm

(ncmzapcrunK half schertsend liefde betuigen aan

imd. van 't ander geslacht, coquetteren, Wajang

Preg. p. 32, 11.

. Q Q
cmj)%\ of cmajvj%\ KW. zva. (UiOJtqs nn 07n an/j en as

oo cmjt \ — (si on oaj) <- \ zva. ikjj <k.<7 ^ w

cmaAij7\ kn. ; nJhcmaAfj^\ 1. reiken, naar iets met de

hand of iets anders reiken; naar iets streven, zoe-

ken te bereiken of te verkrijgen; vatten, begrijpen;

tot een tijdperk reiken , duren , het beleven. J. 2. als

scheepsterm
,

pagaaijen, met de pagaai (schepriem)

roeyen; een vaartuig pagaaijen, zva. (sim^ajiw
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O
cmanij ^\

Vrg. ui (uvi
$

v c > o
rn (UUj .? \ ) rn (lui ï ti im mmifj (uuj

q

i m (cnaxt\ onbereikbaar voor bet verstand, onbe-

grijpelijk. mn <m (uuj % rn (uuj <? m_i i_j asnii \ spr

Kff.; £ i mn cuvj <un cm/) \ viel. (tm (un iecm muj % \

B. J. Krt. II, 10—11.

IKf&WCW

om (uuj ^\ en (eicmajuj^s zie cmn^w

(?) .j, (?)

emjj^r KW. I. zva. (tm rn :m non of cun tt cm i iki ,i \

2. kn. zva. cmjj, zin van en umw

rrtj nniDZ (mn \ zie oij o n (uin
i

\\

emetbt (m^KN. een boom met gele, naar de loeri ge-

lijkende bloemen; en een plaats , twaalf paal be-

oosten Soera/carta , waar in het jaar 1755, na de

verzoening van den Soesoe/ioenan Pakoe-boewana

III met zijn oom MangJcoe-boemi , deze laatste van

wege de O.-I, Compagnie tot Sultan over liet hem

afgestane gedeelte van het rijk verheve?i is, hetwelk

sedert den naam droeg van Jogj akarta. — li

in ld m\ het te Gianti voorgevallene. — mtuuim

1
1
-n\ naam van een rijk. G.

CY . CY
»//u/\KN.; xjïi rniu\ altijd door, niet kunnen uit-

scheiden, niet te verzadigen, bv. van eten, slapen,

enz. J.

>>>>i
u)r,KN. 1. slagtanden van een kidang. 2. stella-

ge, waaraan de gong gehangen wordt. — ii mm
rntttiz^ met de slagtanden treffen of scheuren, van

een kidang. J.

cmui)\ kn. overal voor den dag komen of zicb ver-

toornen, bv. van gras of iets dat gezaaid is ; open-

baar, algemeen bekend, blijkbaar voor iedereen,

van iets dat vroeger niet bekend was.— uïi m ms

openbaar maken, bv. het voornemen van iemand. —
overal bekend maken; open-

lijk tentoonstellen, voor allen zigtbaar stellen. —
<rn(&i(uui\ overal zigtbaar zijn of zich vertoonen;

openbaar, voor elk waar te nemen zijn. J.

. o cy . o x _ o /
KN. ; xnrniur. zva. mticmuuiw --— tun cm aAn

(urtcm(Lti\ aanhoudend door- of voortgaan. Vgl. ,,>

cy
(LVI\

cm (Uit \ kn.; ;uho)j(uuj\ door diep water waden, bv.

tot de borst toe {vrg. [^ un j mui) ; loopen, alsof

men door diep water waadde.

o
cmii<hri/i\ zva. amcuutamji^

cm (uuj mi n\ zie cm an imt n\

cm ojui a<nji\ kn. gejuich, van vreugde, of als toejui-

(?) a o

. a /
uit cm tin ii luuti

o O
on ui

hi)/j\ juichen, jubelen. — ru» osn cm t) mui urn n\ alge-

meen gejuich.

cm/j,hiyj\KW. z—, Yjcmasnjj\ gv. v. ftrn cmn asnn en tm)

ti cm asnjjs schijnt eig. te beteekenen plotseling , B,

J. Krit. LXIII, 11—12; zoo ook arncmnasnjt\ ib.

Krit. XXXVII, 1—4; vandaar mi cm n nsnn \ door

iets onverwachts getroffen, schrikken, ajicrrjijasnns

plotselinge verschijning, bv. van den bliksem, B. J.

Krit. XXXIV , 4. —
ëf^. / r> m j??r

cm 1 1 ) ,i run Ar. £j\£, , (j dj at , het hoogste, uiterste,

verste, daar iets of iemand toe komen kan; bv.

O ) o o O
"

rn UUI ,un r i 7, ; ; n lil n .h i > rn ui i n (Ut v.i ui Ut (ici in \ het

is wel het hoogste, als je wadana kunt wórden (dat

is ivel het hoogste, dat je bereiken kunt). 1 1 in n

ii jivjfKi mm un/i\ zijn levensmiddelen zijn in den

hoogsten overvloed (men kan niet overvloediger le-

ven dan hij het heeft), i nu^cni.h 1 1 i m en uû

) )

rnn n m n i i i ui m i n i n frtvj m ij in i.n\ het moet

niet zoo lang mogelijk uitgesteld worden : hij moet

mij spoedig in de regering opvolgen. — Volgens G.

Kw. = in i i in > i n ui/j waarheid; volgens J. zva.

't kan lang duren eer . . . , niet ligt . . .

ui ui i ui kx.; in iiiiiji nf)\ iets aanhechten ; zich

aan iets anders aanhechten, aansluiten, zoodat het

er één geheel meé uitmaakt zonder tusschenruimte

(G. aan twee einden vastbinden); over iels zich ge-

heel uitstrekken, zoodat er niets onbedekt blijft

;

van een vorig bedrijf tot een ander overgaan.

il in ii ii i in 1 iiiiiiiiriiiiiLiii, enz., ZVa. nci ii iiy n

mi in in ij ui uu,i enz. (vrg. miLii (udj).

in ii 1 1 : > uu KW. zva. :uui ij\ of iLii n ujituuunw

cin^asns zie bij o^hnji

cm&Lt(Ki/j\ KN.; uh m au > ijj\ krioelen, krielen, van

een menigte krabben, visschen of andere beesten

{vrg. m^rjiasriji).

cm (Lm (Mji^ kn. ; uh m uu ki/j \ altijd door , niet ophouden

met allerlei dingen teeten (vrg. ruh cm mui tun cm tuut).

anrtOMs en nrtomna\ poet. zva. itjwuj.w

oiiriiinixur. kn. werktuig waarmee men den grond

schoon maakt, zva. u)imirruiij\

rn cm en mi z en i/j\ KN.; (K,i (tui en imit cuutl ?uj\ jonge Sa-

lak. — uh ii -m n in ? rui i een goede vangst heb-

ben, goed wat ophalen, veel winst behalen. J.

7T> uu ii \ kw. zva. in rn ut w G.

ching (vrg. o^n'iHna en m om utt/t). cm ojui tmn om
\

irjOMijs zie moM\\
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cm xaji (uu w/is kn. bleek, van het gelaal; verbleekt.

G. (Vrg. tvrnoMMji en ajiaciasiiji\ 2.)

cmojvjijajis snelle uitspraak van cmortivKun oji,\ en aai

cmmnjia.ni tu\ J.

cmwui tein\KN. een groote boom (Inocarpus edilis), die

alleen bij rivieren en bronnen groeit of tiert; ook

de vrucht van dien boom, gelijkende op de mang-

g a. — cm mui &i <Hyj\ een boom, waarvan de vrucht

op die van den gajam gelijkt , maar niet wel eet-

baar is. J.

onajm (£yi\ KN. ; aJh cm a.aji teijt en aJh omitvi tei\ herkau-

cmnuirn m~ °f «\

a

cm ttb) rn on \ zva. i-ii il on vu nm \\

Ocm (tin cm q\ KW. zva. cm aui a^i ?\\ — ajn cm ajui cm ^ \ zva.

nm^ kn. het zich met elkander vereenigen tot

het een of ander; zamenrotting , zamenspanning;

aanhang; algemeene onderlinge overeenstemming of

overeenkomst; zamen overeenstemmen; eenstemmig.

— xm-mcinnxmn-s zamenspannen , zamenzweren. —
ojii ni tuin run \ met iemand of iets zich vereenigen,

er meê instemmen; iemand aanhangen. — ooi ojui

'r

)C>
^Jl Qf ™ ^ï^l {Xrn l}

fy)^
in vereeniging met elk-

ander ; zich met een ander of elkander tot iets ver-

eenigeu; gevormde vereeniging, karavaan, complot,

genootschap
,
gemeente

, partij , enz.

(mtuui\ kn. ; ajhcmaJui\ al voort blijven loopenj altijd

door, altijd voort, werken, huilen, enz.; altijd nieu-

we uitvlugten zoeken, bv. van een schuldenaar (vrg.

rt_ 77 077(71?).

a /
tom|\kn. zva. a.idjjw

cmajü\ kn.; uhcmmvi\ een beest, wasschen, in een

wed, rivier of op stal.

cn>(bu\ kn.; <uh majvi\ zva. luhcmaJii^ vooral gezegd

van iemand die iets altijd voort blijft loopen zoe-

ken. J.

ai cm n tü * \ KN. ; noem ai ojui zon cm on ojli 2 \ hangen te slin-

geren (zva. oiiopyiaucinriiaij)ji\ doch van minder

zware voorwerpen). — (uhvtcrncnajinz^ ergens aan

hangen, zooals van spinnewebben; ergens aan gaan

hangen, zooals aan een tak of balk, om zich te

redden, bv. bij watersnood.

11 -m? iu\ kn. zich heen en weer bewegen , schommelen,

als de slinger van een uurwerk; schudden , bv. van

het hoofd; luiden, van een klok. arnaMnt

?«*>

wip- of schommelstoel. — cuh mi om itii \ iets heen

en weer bewegen; een klok luiden. aJh mi cm ? ojui acn

vihji\ Ml. het hoofd schudden (vrg. aionaoajionn).

as: (i^ (i 77 tui ao on ? nvt \ spr.

cm urn \ kw. zva. ivj/i^x - aji ai %oi z on n \

{Wellicht te lezen onjia-n\ Skr. djnjana, kennis,

wetenschap? C. S.]

cmzi/i of (lt) cm (eijï\ 1. wat men met de toppen van

den duim en voorsten vinger omvatten kan, bv.

O a ' O •

ai no i mi aai 2 aai ^icm teij\ — 2. nm on (&iji\ KI. zie ajnOn O O
zva. aai on cm teiji en aai

O
tncmiw — aai on tei n\ 1.

O o
cüi'VAW — 2. KL, zie bij (tv en arm w — ajn cm tei aaji\

een greep tusschen de toppen van duim en vinger

(vrg. ne: tei -^i asnn en aertei-jiasiiji). ajn on tei ~m on

fn.Myi^ bij zulke grepen. — on on teaji\ zie beneden.

mi om (&iji of ajn ai om tei n\KN. spruw, een mondziekte

bij jonge kinderen. — ri cm ? tei afin of ajiimiomtei

aaji\ de spruw hebben.

on tei of <uncmtei\ 1. kw. gang, loop. 2. ajiiontei\

N., (uncrr)tei\ k., godsdienst (vrg. arnamaxiqw Skr.

gama, gang, marsch, weg; dgama, aankomst,

aannadering; en een werk over godsdienst en gods-

vereering). (uncm.teixmciJiteijj\ de Mohammedaansche

godsdienst, teiaaasti on tei \ zie bij nsnasnw

cm tei \ kn. 1. spaarzaam, zuinig, matig in het ver-

bruiken; fig. iets zorgvuldig voor zich bewaren,

voor zich houden, er niet van spreken tot anderen

(vrg. (unviasnj) en m teiajn tei). 6. on tei \ of on

tei(Hnji\ een zeevisch, die zich gaarne met den

kop vasthecht aan prauwen , enz. en waarvan door

zwangere vrouwen, als voorbehoedmiddel , gegeten

wordt. J. — tuh ooi™ tei aj^ iets bezuinigen, zuinig-

met iets te werk gaan, met iets spaarzaam zijn in

het verbruiken of meêdeelen; van iets weinig willen

vertellen ; iets uitzuinigen ; na een brand opzamelen

wat nog bruikbaar is. — onyiteiaaji\ zuinig, spaar-

zaam, van aard; ook volgens J. gehoorzaam, leid-

zaam , op het roepen van den hoeder aankomen

,

van vee.

mi rm ai tei \ kn. gretig , begeerig. aoooino tei ai on 77 oeji viajiit

rh (of (unno)\ spr.

nri om tei \ kw. zva. 'ojiimnw — ui om tei aaji\ kn. ge-

schenk, belooning (vrg. riarmteianri).

onrnteii^\ kn. zacht bij het drukken of indrukken
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ncm SE/i q \

o o/
om(zi\

gemakkelijk in de hand; ligt te verbrokkelen; los,

V' d. hoest; zacht, meegaande, gemakkelijk om mee

om te gaan.

<yn <e/» ?

\

kn. 1. volkrijk, goed bevolkt, door veel men-

senen bewoond en bebouwd, en daardoor bloeijend,

van een plaats of land. cm ibi q iun ik (of
<~najn(t&\)

bloeijend en welvarend.— 2.ofcmga9\ zoo men zegt

verkorting van on cm cesi <ei ^\ die aangrijpt en ver-

slindt: als schertsende benaming van een tijger.

Lakon : ttrn no <eji\<un on cm ieh $ \ » achter u is een tij -

»ger!" Vgl. ajuryt^ dat gezegd wordt evenzoo ge-

vormd te zijn uit (i^njicrui/i en cm(ui\ C. S.

cm(&i?\ kn. poezelig rond, van vrouweborsten ; klu-

wen garen. (ij)cm/zji?\ een kluwen.

cmc&j?\ of cmcntEAzq\ kn. opgeven, uitgulpen, inz.

overvloedig zog , van een kind; ook van weeioater

of slijm uit de maag.

cm re? imjt of emem (&i tin/)\N., ia na <ei (n_in\ K., scherp

of snijdend gereedschap of werktuig, voor akker-

bouw, handwerken enz.; wapen, wapentuig; gewa-

penden , wapenbende. (vhcmaj) on am ei chtj]\ gereed-

o ' O

tollen. — rmtni'-n{Kij\ draaitolletje, gewoonlijk een

kemirinoot met een pennetje er door , of ook een

stuk geld of iets anders , dat met de vingers rond-

gedraaid wordt. J.

amc&i\ kn. bewogen, geroerd, bv. tol deernis door

iemands geschrei, tot liefde door bekoring , tot on-

standvastigheid door verlokking , enz. enajnznocen

ajtcm(z,i\ niet te bewegen, onwrikbaar. — cm cm

e>\ hetzelfde , in het algemeen. — <Hncmrei\ be-

wogen, tot onstandvastigheid , tot liefde, enz. ver-

lokt raken; ontroerd worden. — <uh cm <eji no rn imi \

iemand of iemands hart bewogen of geroerd ma-

ken, verlokken.

cv cicy ) /
oncei\ KW. zva. arrii&Mut en n&jtEi.mw KN. zva. >i>

iejij ,> \ ( Vgl. cm \ ) cm (eji niti/n rnthm%\ volgens alge -

meen gerucht, cmteicmi«/»\ luidruchtiger^. «vvA tsa).

cni(&u\ zie bij ;f)n){\\

<rn(E/i-n^\ kn. gedruisch, geraas, rumoer; gedruiscli

maken (van >>/ n ? > kw. Ml. Vrg. cm ei ~n % ).

cmuEiij of ,n 1 1 i.j\ kn. zindelijk, net, bv. vaneen

tuin of plaats.

nj ; i uiinrijt\KS. vele stemmen, die zich tegelijk laten

hooren. G.

;/j sa<S<Ma of m\tEnnjiQJin\ kn. joelen, van veelf'jne

kn. verwonderd; zich verwonderen ; verwon- > stemmen dooreen, zooals van kinderen, kuikens,

schap of wapens meebrengen. Rjia&noasn^tcmcmtEi

<r)<H±\ gewapend krijgsvolk.

O . ... O o
onii ïeickijis zie bij cmtEiw

dering, verbazing, als bij 't hooren of zien van iets

ongeloof'ijks (vrg. tna/nnn mn en m > n mjj). — /cii

cmtzj](Ki\ over iets zich verwonderen.— iuh<rn(8kMy

r)u-n\ of ivhfn )/ƒ
:

i i.j »/ hii\ iemand verwonderen;

verwondering wekken of wekkend, verwonderlijk.

—

cm <&t K7 cmjj of cm enj /e* kj chiji \ ligt verwonderd
,
ge-

neigd tot verwondering; ook volgens G. verwonde-

ring.

m cm z ten m~>jj\ zie bij ri cm z ieji w

ctr>(E,i(Hi\ kn. als een cm on zich voordoen of er uit-

zien, nog niet ontwikkeld; jonge, nog niet ont-

wikkelde wesp of bij (vrg. asn^inu).

O O O • ocm cei r) ihnjjz m,i n\ zva. cirn (Eiritmjiz ix.i/i\ zie ^on<no<u\z

on r> iEi z (tJ) % \ zie bij rnamziKn .? \

cm(E»\ kn. zeker dobbelspel met een draaitolletje of

met een stuk geld, dat met de vingers rondgedraaid

biggetjes, enz. J. (Vrg. ^yuiajin).

cm(jE^a^cmji\ zie bij ornneccmji

y7inj(fEizrjV^zcmjj\ zie bij nn
y

cm z ri uk Z cmn\

j ;lni\KS. zwaar, wigtig, neerdrukkend; ondereen

last gebukt gaan , ook figuurlijk.

I

cm {jEj (Èi \ zie bij

artiEjixm cmjj \ zva. enj ce\ ten nmn \ zie bij cm aji xm cmji \\

O . G) * G)
cm(&cm\ zva. cni^cmw

cm (ei o™ n\ N., ajj(uuj^\ k., kwartel, inzonderheid het

wijfje dat men onder weddenschap laat vechten
;

e (anders urnook cm(EJ)!hmnianz aria ^ en H

v?0
Q w£s

cm(Ei<Knji\ zie cm(EJi\ Z.

cmrziiKnjjKïï. hoogte van aarde
,
groote aardhoop ; mie-

renhoop (vrg. ootji^). cmtsaiKnahy berghoogte.

O
O O
cm eni tEj^mjis hoogte, heuvel.

!E>i asnji\ kn. volledig, ten einde, op, zonder over-

wordt, en waarbij de kans afhangt van de zijde ' schot of overslaan; met de grootste nauwkeurigheid

CY ' O C) O O
onderzoeken; cun n op ,wtj cti asryi\ glad op. — cuhemwaarop het valt; gimër spelen. — a,ricm(Ei\ als

een lolletje met de vingers in de rondte draaijen, -Edosn^ iets zoo doen, dat er niets overblijft; alles
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wegnemen of uitplunderen. — cm cm ei asn aoji\ zon-

der overschot , bv. itai ai ooi oj) cm om ieii asn aan \ geheel

uitgeplunderd. — >ur> cm éi tig) aajf\ al te nauwlet-

tend, bv. bekijken of onderzoeken.

O O O . Q
cm(Eiiisn\ zva. m,Eiasn\ zie nmasnw

O O
cm cei (kqj \KN.; ajiicm ki tuin \ happig of gulzig zijn in het

eten, niets afslaan , alles lusten, J. (
Vrg. [cmalim artn\

)

) o o o
i cei (K>-)jt\ zva. cm cm asri anti en o

volgens G. hard, wreedaardig.

o . , .. o
cm ei cki \ zie bij xm cki \\

O o .o
crn(SiiiJ)!hoyi\ zie cm vi (hcnn\

o n o o— yuiji\ 1. KW. zva. acji ikji auiji

O O O O O O I

cm cei ckiji \ zva. cm cm asn aan e?i cm cm t&n cm asn -i*-^ ?
NN

I

cm (Ei rtijj \ 1. kw. zva. acjj (Hit arjiji en asnasnjw

kn. stalknecht. — whcmten iun\ 1. kw. {ook ei

O . O . O O
cm(Ei(nj)jj\ en cea cm iei ax,iji) zva. mn om ayin\ — 4>.

kn. als stalknecht dienen of gaan dienen. — ajii

mcEiarvi\ 1. KW. zva. zir) ani aiji \\ — 2. KN. als
j

stalknecht een paard of de paarden verzorgen. —
j

'6. N., xm cm (ki an\ k., bij een f'eest , dans, enz. de
j

gamelan spelen , met de gamelan begeleiden. J. —
O O O O

rri (Ei ox.iihijj\ 1. kw. zva. ooi (w)*r*j m/HHin\ — 2. N., I

on cmz tui \ k., orchest, volledig stel van bij elkander

behoorende muziekinstrumenten (vrg. om xtti ^ xm w/j)-

O / O
>n :ti au on ~?i ai ax.i ai [on z en cm (Ei au ai on -ion rxiz

tn/}\ verschillende gamelans , zamengesteld uit de-

zelfde soort van instrumenten, maar op verschuil-

de toonen gestemd: de eerste bij de Wajang-poerwa,

de andere bij de Wajang-gedog bespeeld. crn<&i<nji

pi^ï\ gamelan, die bij de Wajang-klitik bespeeld

wordt, m ei au tm ^i aai -n «sw anji \ zie w mi on asn aan \

mtEi(n^\ kn. aanvoerder of hoofd van boosdoeners,

roovers , muiters, enz., rooverhoofdman , hoofdmui-

teling (vrg. ai viinn cmz ax.in). J.— -wicrn i&i(n.iji\ aan-

voerder zijn als boven. J.

rt cm en (ei tru/j\ kw. ; xmancmnn ei aru \ iemand van ach-

ter vasthouden, terughouden, tegenhouden; toe-

roepen, terugroepen, waarschuwen. G. (Vrg. xJicm

O o , .

rn on cei axi
V*

\ zie bij mtvrirvr

O ,.. Ocm (Ei on ut j \ zie bij yn irxjt on vi ^ \\

o o o ,.. o oon (Ei (ij) cmji\ zie bij cmaj>aniji\

^ /- / / s
m£>^»\KN.; xm cm iei _j \ zva. asi(&t~Ji\ van ojii ei\\

— crn(Ei^jin-i(Hijj\ houten voetzolen met een knop

van voren, die

teen gehouden

den grooten en tweeden

dt. J . ( Vrg. /»o» tui \ r)<'><n<n op

O o
niy)\ as» ti ei ~iq\ en (hrn nsn tui ihii,i\

)

cm<Ei^)\ kn. geheel vernield of verwoest, zva. noa^ji

tim ai (irn j \\ ook naam van een boom.— rvii cm tsi -jj\

iets, bv. een tuin, geheel vernielen of verwoesten;

een huis sloopen (vrg. dm ieji iitzrtq) ; ook volgens J.

den rand van een berg of heuvel afsteken en doen

instorten; fig. bv. de betamelijkheid schenden, B.

J. LXVIII, 10, 2. — aJh cm cm (Ei~n"n\ mv.

O /
tiinon(Ei^.izn^(ian\ kn. zwaar gedruisch

,
gebulder, als

van geschut in een gevecht (vrg. cmoni&iz).

a
cm (ei ^i cnj)j\ \k., zie cm ten ~~ji w

O
cm(Ei-^i7vyj\K^. brok; in brokken; gebroken, meteen

groot brok er af; fig. het verbroken worden, ver-

storing, van geluk, welvaart of goede orde; en

gebroken, wanhopig geworden, van iemands hart

of moed (vrg. cm (ei ^.i oui/i\ ctJi (Ei —<i orctn en oncmz

<n cm iru/j) ; ook volgens G. zva. cm on een —i i (tuin \

— (U)i asntem ei ^i aruiji\ regtsterm voor een verkla-

ring die strijdigheden bevat of niet klaar is.

i apah cïh cbn (VJi ^ on ajn (tn (tn (n&n : cm (El —i on trui (ai n^

'7^ voor iemand borgstaan dat hem

geen leed gedaan zal worden, ah cm>cm cei ~ji trui (ki

ihhjahcrr)^n\ spreekwijs voor instaan tegen de ver-

derflijke gevolgen van een te vreezen oorlog. —
. O

breken.

_? rüijj\ iets breken, een stuk er af of uit

O O

(njon,irn\ iets, zooals den luis

(un cm cm (Ei _? auiji\ iets verbreken , beder-

ven, schenden; iets , bv. iemands genoegen versto-

)

ter van een Vorst , of een belofte , schenden. —
cm (ei ~i cru onq\ afgebroken stuk of brok, groote

scherf.

O o . O o . o O o
cm (Ei —i orujï\ (un cm (Ei ^i (ruj}\ ajn cm cm (Ei-~n (rvijj\ xm

O o O a Ocm (Ei ~j! nru on aw \ en cm (ei ^i oru on n\ zva. cm(Ei-^i

(ru/)\ enz. , maar in geringer mate of van kleiner

en fijner voorwerpen.

cm on ei .^i i ruj)\ kn. dik en breed opstaande, van een

huiduitslag of huidopzetting ; naam van een boom

van middelmatige grootte en voos hout. J. iui

on op ahn on (ei ~^i z arvin\ een soort van niet gevaarlijke

aardbeipokken. cooioncEi^izcniajixa^ of enkel cm

cn(Ei^iz(nji/]\ een lekkernij van meel met kokosmelk

tot ballen gekneed.

cm (Ei -5) \ kn. duchtig, fel, goed raak, van een slag

met een knuppel, on cm t on ah z cm iei J? \ geneeskundi-

ge benaming van kates- of pepaja-bladen. — (uii

cm(Ei^i\ iemand een duchtigen slag met een
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O Gicm <bi

-tf
\ cm om (Bin\f,r

knuppel toebrengen ; duchtig op iets of iemand

neerkomen, van den knuppel gezegd.— cm bi ei Si

fel, van een slag met een knuppel, of van een

drukkende zonnehitte , waar men hoofdpijn van

krijgt.

O G)cm (Bi ~i \ r.; cm <ei -Si ca 3syi\ kn., iets dat plat

is, een plaat. G. (Vrg. (hii (bi ~i vn anri en cmij(ui\)

cm (Bi Si \ n. , cm 'Bi ~ji rLi/}\ k. gemakkelijk, zonder moei-

te of bezwaar; handelbaar, gemakkelijk om te be-

handelen of mee te handelen of om te gaan. —
.O • .O o

iun cm (Bi _ j \ gew. t/n cm cm bi ~ji\ en mncm cm bi ^ ;

iru/j\ gemakkelijk achten, ligt over iets heen stap-

pen, geen zwarigheid in iets vinden; ligtvaardig de

handen slaan aan een anders goed, als het zijne

beschouwen of gebruiken (vrg. <&i <&i nyj). — mh cm bi

nr)(Hn\ rt/h cm (Bi ~.j ru nn ihi /i\ iets als een ligte

zaak beschouwen of behandelen; iets, zooals imds.

werkzaamheden , verligten; iemand iets gemakkelijk

maken. — cm (bq ts/i J/i of cm r 1 bi J i\ en miB/ii&i

M,in\ ligtvaardig.

O O
am(Eii-Ji\ kn. ongemengde kalk; gips (vrg. 1 ntcm \snn

en truien), tui asnern een ~J\ kalksteen. crnnhcmtEJj\

kalkberg.

crrun ce/i Sn\ kn hol of bolligheid in een stellen of

onder een overhangende?i rivieroever, ravijn of

bergwand.

in ri J> KW. zva. (tsrfBiZi uin of nr\ 1 iKnns

cm(Bi~Ji\ 1. kw. rn ei J»\\ — 2. kn. tot wraak ge-

prikkeld, wraaklustig, van iemands hart of grarn-

schap. — wjtfneJ^KN. goed zwart, gebeel zwart,

van een kleed dat geverwd wordt.

crnt&t~Ji\ KN. doofachtig, hardhoorig ; in de war zijn,

niet na kunnen denken, van het hart of de ge-

G)
J. (Vrg. l-c ei^Li

)

cm sï^Inkn. steile berg- of oever-wand. J.

m f iriij)\ zie bij cm oi&jiw

crn(Eia^\ zie bij rmaa.A

crrtt&i(ik\ zie bij (uiinkw

cm(Bi(i£\ zie bij aznak\\

o77 (Bfjp % \ kn. zich verspreiden, van een gerucht, cm (biij
%

(urïmn on kti ?\ zich algemeen verspreiden, errtce^n^eun

(uiviasn\ het gerucht verspreidde zich.

°°? c*jV
KN

'
zeer oetr°fi"ei1 worden van iets dat men

ziet of hoort; ook volgens J. blinkend, schitterend,

van een stof of iemands kleeding, bv. als die met

gouddraad doorweven of met edelgesteenten be-

zet is.

cmoT) (Bins^yr. wj. weifelend, angstvallig (vrg. mntui

(KOJf).

cm (Bi (Bi Si \ zie bij cm iei Si w

cm (Bi otj (Ki ;i\ zie bij urn ern ojiji\

ui bi 111 cuij\ zie bij xrn eni oji n\

D
?^ ei hi i of yncmri (bkhtjis kn.

V bi (ia
f)

\ een allervoortreffelijkste les. rn

Q

71%W
^Jl^^aJ}^Jl!K7/J\ een eerste babbelaar.

m n;>KN. met iets of iemand goed bekeud (zva. rti

/

<n<Hiq\ en moti^); ook benaming van een soort

van Madoeresche dansers met schild, boog of da-

dap , en gekleed met een saroeng en een lange sjerp,

sóndé genoemd; en naam van een van de zangwij-

zen , die tengahan genoemd zoorden. (tn urn _y* cm cbi ^ \

een krijgsdans, i > n > m ;i^\ een soort van sprink-

hanen , waarvan het wijfje grooter is dan het man-

,. . o
netje. (Enorm >>> n; in spr. van een paar waarvan

de vrouw grooter is dan de man. — cuh cm iei ^\

beleefd of hoffelijk, van iemands spreken.

/m.-mkn. afbeelding, afbeeldsel, afteekening, prent,

schilderij , tafreel, beeld, portret. //; ; j i n i-i?\ land

kaart, m ei ui éi\ landkaart of wereldkaart, cm (en
ca t

J co

(fa ynii\ platte grond van een hoofdplaats, cm

van een dochter van Karna.

afteeken en , teekenen,

schilderen, een portret maken, portretteren. —
(ui cm ri afteekening. — -mmn Bmi3n/}\ een schil-

co ca '->'

derij.

cm,Bi\ kn. gambir, naam van een struikgewas met

kleine witte bloemen met een bruinen rand, en van

een soort van cachou , die uit de bladen daarvan

bereid en met betel gekauwd wordt; ook de naam
,

waarmee de inlanders te Batavia het Koningsplein

.. . O * a/
qevjoon zira te noemen, urn b,i nni bi \ naam van een* J ca ca

welriekende vntte bloem, die aan een andere struik

groeit. m<E,iaJinjiasnji\ naam van een zekere melo-

r/i cm (hi \ eig

— ) /; m tv afbeelden
ca

die.

ca
o/

uncBicur)

OS
cm (Bi nn i

co

van een tooneelstuk.tntKiz(EJiji\ naam

(Kij)\ naam van een grooten boom
,

van het hout tot brandhout en soms ook wel tot

meubelhout gebruikt wordt. (Uit de schors zegt

men, dat door de bergbewoners een soort van gam-

bir bereid wordt voor eigen gebruikt)



o cy
cm (Ej1\

ca ™£T_T 897

o cy o * o cy ,

mi ten \ KN.; cm <tJ) mi ren \ naam van een soort van pi-
co ca

sang. J.

:") ^
- (£7 2

ar» r) co z un ft) ; ook bulderen, van geschut, mini rem

o y ___t._j._j t___ __t _a____)

^mj^KN. week, zacht, murw, bv. van een rijpe

rhii(enz\ kn. harde schreeuw; hard schreeuwen (vrg.

mi r> (Eji ?\ aanhoudend hard schreeuwen, cmiencm
'ca ca

r)(Em\ schreeuwen en balken. — oj) mini te>i z \ het
f ca 'ca

hard schreeuwen. — cm tisri mi nsrni te,i z \ algemeen ge-

schreeuw, allen om het hardst schreeuwen.

cm ©)ti\ 1 . kw. zva. ï^nimz\ en cuii nn run z nnri \ (Skr.

g amb-ir

a

, diep, eig. en fig.) 2. kn. onstuimig,

van de zee; overmoedig, van een mensch; dartel

en wild , van een paard, mi ren *n rcKtvi \ KW. de zee,

oceaan.

mi ren 9snj)\ kw. zva. (hcnorinjjrKiifjw kn. sierlijke bewe-

gingen in het vliegen maken; ooJc naam van een

. , o. . cy _„o
visch. cm rei as)i _?* cm /en nrn nsii 11 nni ~rt) z nn mi on ik i ast

Ca, (

o
onnrinji\ spr.

a7?S_ fr71
V?

N KN ' naam van den 4>den zoon van Watoe-

Goenoeng en van de Qde woekoe (zie bij ajinsrimi

mnen\ 1. zwaar of dik , van baard of knevels (vrg.

mirei\ en nrn asn .ruin) ; volgens anderen dun of

nauwelijk te onderscheiden, van knevels (vrg. runen

itsrt (enasnjj). 2. naam van eenige soorten van sterk

brommende zwarte torren met breede snuit. J.

on(;p?\KN. gebrom van een houten tol (vrg. \cmmj).

cm((Èn\ kn. een sterk maar fiin geluid. — mifei(<en\
ca J ö

6 ca

zulk een geluid geven. <rnj&i((èi'najri2'^iiunah\ spr.

mini[(è)\ kn. groot bekken, zooals dat van den om-

roeper (vrg. a^nnicmi); ook de omroeper zelf. J.

nsn!HTriaiini(,èi\ omroeper, bekkenslager. — ajhmi

ni(rêi\ klinken als een bekken. — ajh minifrén nn\
' ca 'ca
aan imd. of aan het publiek iets door bekkenslag

bekend maken. — (ti) mi ni [rëi in niihrn\ iets, of voor

iemand iets door bekkenslag bekend maken.

mini((enz\~K~N.; cm <n ((én ? nsi on

n

\ leven door veel men-
' ca 'ca <-<'[

schen gemaakt
,
gewoonlijk alleen bij onraad, twist

of dergelijken; het geluid van het kloppen in een

rijstblok; zulk een leven of geluid maken.

1&fnKN.; mn °1^ binnensmonds knorren, iemand

(P)s

O
vrucht, zva. <un o&i~jiacnn\ J. ; ook een soort rol-

kussen onder het oor of de voeten gelegd (vrg. mi

O
«s^

O
beknorren (vrg. cm nu).

mi(E:inrnn\ kn. een zeer groote gevlochten vierkante
|

mand met deksel om rijst of andere veldvruchten !

in te bewaren; volgens sommigen zva. (ui on <~n cm

tHTJl\ J.

cmni(Efiz(hrnji\-KN. hangslot; achterplaat van een deur-

of dergelijk slot. J. Ook de vrouwelijke schaamdee-

len (vrg. niirnznicrrnzruiari/j).

ri mi z ren (Krin\ kn. kuif op de kruin van een overigens

kaalgeschoren hoofd, zooals bij Javaansche kinde-

ren gezien wordt (vrg. (mi(ui\ (kyi rnrh) ; ook als

naam van een kind,, dat zoo met een kuif op de

kruin van het hoofd geschoren is.— tuh on cm z ren nm \

een kind zoo scheren.

mi(e>ioj)j}\ kn. naam van een kruipende plant (een

soort van komkommer , volgens Dr. Vos Bryonia, J.),

waarvan de vrucht i^n(a^ heet. (In een Wangsal-

lan dient cm ieti rui ~yn rui nsn n\ denkelijk als naam

van de vrucht, tot omschrijving van (cm(aji\ CS.)

mi on mi oj) f)\ KN. metalen tabaksdoosje in den vorm

van een horologiekastje (vrg. (knon ooin).

(mp™^KN.; <uh mi een ru)ji\ de horens tegen een boom,

paal of den grond schuren ; iets in de hoogte gooi-

jeu, G. ; vol, volgeladen, overdekt, van een boom

of tak, met vruchten of bloemen; en veel zijn, van

de vruchten, enz. gezegd, den boom overdekken.

Ook op de horens liggen van een stier of dergelij-

ken, van een groote kluit aarde met gras, enz., J.

aJh cm pi ru)\ van gehoornde dieren: de aarde, met

wortels en gewassen, met de horens opgraven en

uitligten , of omhoog werpen. J.

cm en nx,ij)\ kn. zamengekleefd , bv. van de oogleden; digt

opeen, bijeen, te zamen, ook van 't wonen en 't

gaan. J. Vrg.' cm(ejiruin\

cm (en(ru7/i\KN. dik, bol, van de wangen.

mi tejitruif)^ KN. aan elkander kleven, van haren, ve-
ca <->'

zeis, wol, veeren en dergelijken; in kwabben o/*klis-

sen, kwabberig, haarkwabben, vezelklitten (vrg.

ny cm oei een (ru/j) ; ook garnalen met meel aan klitten

gebakken. J. (In een Wangsaïlan wordt het om-

schreven door a^ (Hin nrtruY) ^jï) on\ ari/i cm aui \ en als

antwoord daarop non on on on _//? t? ^ cm (eo ren ~m <ui rui

<_.<_. \ zva. verkleefd door liefde of lichamelijke

gemeenschap ? C. S. Vrg. n^inmnn ckiijj\) aJhcm ceji ruijj\

gimbal bakken. J.

irimini (E,nruy)\ kn. een kwab, iets dat zwabberend er-
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™w^^
gens aan hangt en meer of min dik is, halskwab

of kossem, kwabben van een geit, lel van een

liaan (vrg. rj mi z rj iei (rijif) , lapel van een jas

of buisje ; ook v)el voor haarkwabben of wolklitten

{vrg. mKEiniin). ajituirj^ij <EirLin\ geit met twee

kwabjes aan de kaken. J. volgens W. schaap , in

onderscheiding van (OnvaaJi (Ut\ geit.

nrj mi rj ei z irvin\ kn. 1. wat ergens bulterig aan zit, er

aangegroeid of ingestoken ; bepaaldelijk boomknocst

of uitwas , waarvan het hout soms sierlijk gevlamd

is. mi nJUjtj mi rj (Ei z ru/j\ kuoesthout, wortelhout

{vrg. rj mi z on nm z r\jin\ ci^)nrjamzr\.ifj\ nrjo^iz^ji\ vx >,ii\

<~\

nsniEiriixiz). 2. ronde houten sirihbak , van
co i

zulk een knoest gemaakt. — xAirj mi n * i> n in\ iets

in het kleed, of in de doek die men aan heeft, van

voren steken of dragen. — n m ij ; i > ii > >i
j

wat

iemand aldus draagt; ook aan knoesten, in knoes-

ten of korte dikke stukken bestaande , bv. een vracht

hout. J.

onmizKioro^ kn. vod, lompen. — i 'n ij m' : i n . j-

arm, behoeftig in de kleéren. — ij m> i ii i > >

j

oude lompen; nit vodden bestaande {vrg. n •'>>>>/

V) IE1Z ^TKHl/j).

iimiz n &.irLin\ KN. lellen van een haan (vrg. riem

; i ,

< n
>

;

(

n

cm<Eitn.i\ kn. naam van een soort van aardvrucht

I

die langwerpig rond is {vrg. Kn Eana),

mi->jEiziin.)z\ KN. naam vaneen soort van aard-

vrucht.

cmtEnaarnn^amiEAatcn^s kn. dik, goed in het vleeseh

{vrg. t£a$pO-

cm E) 't >} J

;

?J> mi ) en »n/)rn)|ui?Mn KX.; th mi e ) i

YiacmiKna en nJhvi mt&i
j

ri vrn t ten y zicli ergens aan

vastklemmen, bv. van een kind dat telkens gedra-

gen worden of zuigen teil, aan de hals of de

borst der moeder, van een drenkeling aan een drij-

vend voortcerp, van een eekhoorn aan een boom,

enz. {vrg. «nmtsa^ntma); fig. blijven aanhouden

en dringen, om iemand iets te verkoopen. un rj asiim
(&yirniim2(H~nji of uil nn tisii

rj^ ei n rj xrn z kii,i\ een

soort van kates die tegen den stam aangroeit, and.

wn as» (ki in in zon /> \ tegenover de ten ij tsn ^ ih of

ikii Ti tisii tKi jo\ die aan takjes hangt. J. — orjrncEin

"?^ * '&?' *2/T
naam van een spel. Zie J.

O .O
°fri (^X7tramjf\ zie mi ei ,j

vii mi /j\\

j
<m (E^onwiur^^ zva. cmm<rvijt\ in een kluit of kwab

zamen gekleefd. J.

zie om 'Ei/iij vrn z <un n \\

cmtEyiofrn iL<iq\ KN. dikwangig, bol van gezigt, van een

kind; ook gezwollen, van de wang, door ongesteld-

heid of een insectensteek. J.

ern /Ei/i ijri eni ,p ook wel cm t&taazn^ttcnjiy kw. varken;

volgens anderen zva. tjckd t? oriis wild varken (J.), of

jong van een varken {vrg. tmonmi).
o O Q Q o Clmi lEinxrn mi/i\ — mi eii i.n mi/jmi (Einxni aii

fj\ KN.

smedig, lijvig, behoorlijk van dikte, van pap

of brij.

cmiEan!^ncma\ kn. van scherp gereedschap of wa-

pens: door botheid of stompheid met een doffen slag

afstuiten.

cm (Ei/firn en mi m : i
j
ijn > j na j\ kn. dwaas, sim-

pel; ook zva. mi mii\ blufferig. mi ^inirrimnEi/ji ji

van de buik opgezet , stijf en dik. J.

in : ii ij iji KN.; nJh mi ,r ) j <n rj) > pletten, van metalen.

— cm ti,jij ijio oaa\ geplet; dunne plaat van

metaal.

in : iiyii.h* kn. soort van koek van ketan gemaakt

{ook mollig, van 't menschelijk lichaam. C. S.).

als hu :i jihn D
T
')\ glad en helder blinkend, licht

weerkaatsend, van een vocht in een vat of van ge-

smolten vet. J.

in.' i jij)- in : i
j
iji ui i

j
iji kn. c. ». of bijna zva.

m i id\ KN. benaming mn overzeesche roode stoffen

van geweven katoen met elkander kruisende stre-

pen. (Ml. ^jiui, kembajat, soort van In-

dische stof; vermillioen; Kambaja , naam van een stad

in Indi'é.) miajimi eilu\ zakdoeken van die soort.

o n / n
c^ . ,.. o s

iii;iin),)\ zva. -niEivjjr zie bij nmxrrjnw

mi Eiihmjiw ern &jn uii cmjj \ zie beneden.

mi rj fEiiz kii/j^ KN. ; (Lrnnmrj ei i? im i- in getale digt op-

een ergens aanhangen, bv. van vruchten, slingerplan-

ten , ook van twee of drie kinderen , door één per-

soon gedragen ; fig. iemand tot last komen, van ver-

scheidene kinderen, wier verzorging op iemand rust;

vrg. riamzri rEiiz oenn \ J .

rnmiztj !E)iiztm/j of rjcmzrj fg~jz\ KN. kwast, franje,

bestaande in bladeren en bloemwerk {vrg. ijunztj

rj^iz^ij en ij^nzrjfgiz). — ^rjmizrj^z^

en ^hrjmizrj Eiinz xn\ iets van franjes en kwasten



™tgjl*m™t

oykeji/jitoi (Hin\ kn. vrolijk gezelschap, luidruchtige

vrolijkheid (vrg. R. v. E. g amhij ah , spraak-

zaam).

cm on (£ifl2\KN. naam van een rond uitgesneden houten

pop, die een dansmeid voorstelt en vertoond wordt

aan het einde van een wajangvertooning (zich als

een bruid opschikken. G.).

on cm z r) foin z > zie on cm z on tp iz arn n\,

00 on
cm (Ejiam amf>\ zva. cm (ei run cm n\ zie cm run rmjj w

od^nkn. naam van een inlandsch muziekinstrument,
co

bestaande uit een soort van trog , waarop houten

plankjes als toetsen liggen (vrg. o.-ion'-nzann en crn

on on). — xm cm tèi\ op de g amb ang spelen.— <l??

cm(êi<L7)\ iets daarmee accompagneren. — cmtéifci
co * ° co

(Niji\ zich met de g amb ang vermaken; fig. als

een hakkebord, d. i. zeer mager, v. iem. wiens rib-

ben door de huid steleen. J.

cmd)\ kn. op een hoop, in een troep vereenigd; vrg.

O (?) - O (?) 7 • . .

errnunw — tuncm(EJi\ zamen brengen; vereenigen tot

een troep , buurt.— cm (ei <tr> on /j\ verzameling, troep,

wijk; zich verzamelen, bijeen zijn of staan.

)di\ kn. romp, ligchaam zonder hoofd (en zonder

beenen, Winter, C. S.); ook zva. 0^1 arn cm &i\ naam van

Pasangan wa (zie de Gramm.); naam van een dak

zonder topdak (crwiKq), of dak, waaraan nog 't

topdak ontbreekt. J.

irntèi of oncmoniÈi\ kn. ligt schreijen of ween en,

over elke kleinigheid dadelijk schreijen.

iai(Èiz\ zva. arnii(iiz\ ook naam van een distrikt op
f co ' co J

Java (Pasoeroean). (mrntq.<n (ëm\ verzadigd, over-

voerd, bv. fig. met mingenot , ineen Wangsallan : oji

(hm tui (Ki (of (KJi arn <rvi oru ) i&i (&>> cm ary on (E-i z mn ckd ^n \

strekkende in antwoord op on arm z >i^ on ari y hji 2 (m a^

O
n-j ^cunonjj\ als omschrijving van cmii(èiz\ C. S.)

o77r&j\KN. naam van een muziekinstrument, bestaande
(co

uit een bamboepijp van p. m. een el lang, voorzien

van een gat , waarover repen van de schil der bam-

boe als snaren loopen, en waarop mèt een houtje

geslagen wordt (vrg. (uïiorii\ en arn z 01 <-narn n)

.

cm (Li (TLi gr,ia \ een stel van zulke bamboepiipen.—
'l "lco

iuh aii (ei \ op dat instrument spelen.— tuh mi (èi oji \

op dat instrument accompagneren.

ne cm on (èi w
' 'CO 'CD

ancmrn(Èiz\-&.^i. 1. groot, van een koningstijger. 2. aan-

eengekoppeld, van tweepraauwen, waarop een vloer

van gevlochten bamboe ((^(Koam/j) gelegd is, tot

overvoer van menschen, paarden, wagens, enz. bij

een overvaart. — ojhoicmti tëiz\ op die wijze za-

menkoppelen.

^<rm^(&?\KN. uitgezaagd, een stuk er uit, in de ge-

heele dikte, van een paal, balk en derg. (vrg. ooiunz

onccnzitrnji). — aJnon cm zon ièi\ zóo uitzagen, er uit-

nemen.

7] cm Zn (&?2\KN. ; (uhnr)cm2rj(èi2\ iets gedurig met wa-

ter betten, (uin^on cm 2 on <èi ? \ zva. iu) ni tui on na z an n\

zie bij >zj) nq w

cm(tji\ kn.; (uhcm(bi\ veel en digt op elkander, bv.

van een drom menschen, een drift wolken, dikke

knevels (vrg. cmcè\\ arn am run); in de verte ondui-

delijk zich vertoonen. J. (vrg. cmèi^).

O (?) . (?)

**

cm (Ei \ zie cm (eh w

cmm\ 1. kw. zva. cus\ój\ (vrg. cm cm); ook zva. (e>i

;&i? (vrg. oncmzTncmz$\ crn om anj)). — isicm

o o -. o
cm\ zva. (mem cm en (Eini^s 2. N., cm cm \ K.

(ook (ui^ncmcmM^. rui w)wjto\K. J.), rijst, die op

tëgalvelden verbouwd wordt (in een Wangsallan

wordt cm cm omschreven door asnart (w~n asnan-^imi

iïiasn2(LV)\0. S.); ook g&ga verbouwen. — aJicmcm\

(tm cm cm \ een veld met gaga bebouwen. — (uicman

ann\ (ui amoncm (Hin\ gagaveld.

o • ncmcm\ zie cmcm\ 4,.

cm on cm \ zie on cm nn

O
crncm\ zie arncniw

°1" zva. (Kn (Ei orut1 on arn 2 cm cm/jw

2. kn. van iets vies zijn, walgen; uit walging iets

niet kunnen eten of drinken, zien of ruiken (vrg.

00 o .. 00. * o
(U)cmq\ (i^:asrn\ (i^ae:). — iun cm on cm 2 arn ~m on

onarn\ walging verwekken.

O . .O ,

1 irj\ N. , cmcm\ K.; iuncmcm\ (uncmcm\ vertrou-

wen, gelooven; gehoor geven, gehoorzamen, luhcm

011 cni cm \ (uh cm cm cm cm \ over iets zijn gedachten

herhaaldelijk laten gaan (vrg. cmcmtKJijj). — (uhem

oncmzarr\ aJh cm cm nr}\ wat iemand zegt, naleven,

iemand gehoorzamen, tuh cm on cm z pi (un (in \ eigen-

wijs. — cmoncmzoriji of cm on cm z ar\ aruj en cm on <

O , Cl
cm cm ann of emerr

O
(moicmz ann \ cm cm (mn oj cmcmari arui en cm cm

,ir> cm (Hl 1an
(hij\ geloovig, volgzaam, vertrouwend, ge-

hoorzaam (vrg. asrjniasn/j\ (Eji iki (isnjj\ (en (ei gg

nrtasnn). emonemz anoncunzan^ spr. zie bij asr/tunw

on en j on cm \ zie bij on cm \\
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900 cmznrtcmz\ 'On

ai cmzrf cm z\KN.; cuhcii cmzori cmz\ met de handen vis-

schen in ondiepe wateren, waar de vissehen zich

tusschen steenen of in holen ophouden. {In een

Wangsallan (hu idtnn ni z na cm z - vissehen de hagedis,

d. i. timtLhi\ kaaiman, C. S.) tuit ni i] cm ? na cm 1 \ zie

lij asrunw 7icrrtznacrriZfncrriznacr}iz\ fig. polsen, van

iemands gevoelen {vrg. na ivnzoacmz %).

cmcm?\ kn. gespierd van ligchaam, sterk, krachtig,

flink van houding, standvastig, moedig, solide, de-

gelijk {vrg. xecnannz (u>t/]\ ennizaji\ tnaj)tnap\ ,hti dei

<njin\ ashnacmz anjt). cmarrt^ (d-'l'n ihtiz^)^ heldhaftig.—
tuhemem q\ pal staan, bijv. i. d. strijd, B. J. Kw.

Krit. XXXVII, 5, 5. CS.— xit cm cm ? /un \ iemand

krachtig noemen; hem aanmoedigen, G. ; op iets -pol

blijven staan, iets stijf en strak blijven beweren of

verdedigen; iemand in iets stijven, bv. met geld on-

dersteunen {vrg. ftrttHrija n) (ook iemand staan in den

strijd, B. J. XXXVII, 5, I ; LX1V, 10, 2, C. S).

iii > n cm % /un ui cm -t1 \ een rijk met kracht verdedi-

gen.— t(E/icmam%\ *
7 m m > of .- > erncm^s ook wel

arnnmcm> of 1 n m m wijdbeens staan, wat voor

een dappere houding geldt {vrg. 1 n ui m rnn).

micm%\ kn.; (thcrtion' (
'

/ '
/

''" '''/ KI iemand

wekken, wakker maken; iets dat vergeten is, weer

oprakelen. — 1 'n ui m ;\ m mv. — li n> m >\ het

wekken.

cm m .»\ kn. krachteloos, zwak van ouderdom; ook

zva. najntancEfl J/it 1 > > 1 m ui ?\ spr.

o
riem? 11 inz >\ KN. ; n/n <n cm 1 17 cm z .>

> uv \ zva. ?i ii?rt

tncm8%\ de hand ergens in of onder steken, om er

iets uit te halen {bv. geld uit de beurs, J.); met de

ingestoken hand iets ergens uithalen {vrg. rtmzna

mam). cuhii .711??) m?> id. — t_'/ >i mtvicmtq

het plaats hebben van xh-n in?ii rn? ^mnw

cm cm (Hi,i\ zie bij ui ~ni s\

cmam(Hi/i\ kw. zva. cmcm\ 1. (B. J. LVII , 18, 2:

cm cm art _ ? 10 rsj ix tq \ vkl. ceiixti rt cm ? 7,-7 ~7i asn z > \

o7)(oti\KW. zva. een ruis G. zva. imiiiw cm tcnia-rn 1 .

1

!hm\ zie bij irnaji<Kn\ vel en been, doodmager(z;ry.

o
<crt cru ast

co

cm iw' KN. niet geslaagd, van een ei, dat niet

broeid is; bedorven; fig. zva. omriem {vrg. /ut aai

tho/j\ aiicm\ emmert cm]); zonder kinderen ster-

ven. G. — /vftcmems bladerloos, van eenboom; van

een mensch, kwijnen, uitteren, van droefheid, hart-

zeer , zorgen, te veel werken. J.— avtemcm\ zva./vh

a Q / S
cm [cm cmn^ /Kimt cp,t cm cm \ spr.— ertnem^n cm n\ naam

van een grooten zeevisch , ook (ekkjuhiihi/] genaamd,

waarvan men verhaalt, dat, als hij tegen iemands

schijnsel in 't water aanzwemt , deze dan weldra ster-

ven moet. J. cmcmt£ta,iis eigenn.van eene Widadari.

cmcm\ kn. rug; bergrug {vgl. emerii). Ook èrnem

a- . , ncy . o cv
nn aii 70 \ bergrug, cttt m >. ti tti ti.t \ spr.— itrtcmcm\

een rug of als een rug zijn; fig. niet kunnen voort-

gaan, staan blijven, standhouden, van een leger {of

van een persoon, B. J. I), E, Krit. LUI, 1: >n

1 u in in 1 1 1 i als een koeijenrug, aan beide zijden

glooijend, bv. van een weg of bergrug (tourond,

) > O
y / .1

*/j "< in '111 iii nastisC. S.); vrg. ch't rrt anijw

cni(HicmcHifi\

7^7 V3-

rzr cm/Hin^j\ B. J. Krit.XXIl

14, 1: /Hl /cm z arm cm an cm arfn /hiji^ L. b.)

errt i] cm 1 (Hin \ zie bij a?i eni \\

om cm Mi \ kv?. zva. nm tut tun tui\ rm aziasna* (toicut {vrg.

cmcm\ 1.) {Skr. gagana); in Tj. Sengk. nul.

<&ï na crui ^ncm cm (hi\ den weg door de lucht nemen,

vliegen.—{cm cm enn z/Hin^y cm cm arm zacmiz ?t_> \ kw.

id. B. J. Krit. XXVIII, 4, 5-5; LIV, 3, 3-4, C. S.)

van een vloer, C. S.).

a a/ . / , G) CYcmcm\ KN., (Lt i.n^niHl/] of (LiHiinnjrtns KI. rug;

, ... a aS .. . cV q ex/'
helling. cmcm/Hrtnxi mijn rug {vrg. nm\ cuncrn\

in m). — ni 777 wat als een rugbeen verheven is,

bv. een rigchel, dikke striem; uitstekende rib. J.

1
;/' ni in van wien de ribben te tellen zijn, of vol

dikke striemen. — i/hcrncm' als een ronde rug op-

staan; een ronde rigchel vormen. J. — (777/ri?rr>-)
r77

(K7fl\ ZVa. (L7t HU aStlHlt _ï7/ / 1~l ,lll M\ tl (Uil Z 0^) ^1 OOrT.)

cmniiHift. iets uit één stuk ijzer.

77)777 kn. instorten, inzakken, van een berg {vrg. cm

{^ a
?yi)'>

vervallen, mislukken, niet gelden, bv.

van een gebed, als degeen die bidt
,
gestoord wordt

en weer van voren afaan moet beginnen; gestoord,

verward, van den geest {vrg . xm astt ruj]\ trn<ui). —
7 77 777 77). een berg of hoogte afgraven. J. — xh

77i 777 ->7
•- ergenso^ neerstorten, zooals een berg-

wand; fig. iemand overvallen, in zijn werk, enz.,

in de war brengen, storen {vrg. ri\x7tricrrtz(Ht). —
«.Ti 777 777 "n rj 7,77 \ doen vervallen . bv. een erf-

portie ; doen ontbinden, van een huwelijk. — ajiani

ani\ instorting van grond.

rncmncicm- kn. opschudding, verwarring, rep en roer,
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oproer, in rep en roer zijn; dooreengeschud, bv.van

rijst in de wan. {In een Wangsallan mn-mriMfncm

ui (uiji ui lmj\ als omschrijving van aai tun aani anji\

C. S.; vrg. (ncm\) — aJhrt mi(ncm^n\ in opschud-

ding, in rep en roer brengen. — (Knrncmoricmni

anjj of rnarnnr) cm *~n Mijt \ in rep en roer gebragt

,

opschudding.

<n mizri <m?\KN. een jong (het jongen, G.) van een tij-

ger (vrg. i i tui ij om z \ 2); panter, tijgerkat, J. (vrg.

'>,

,\ 1.cm icniwn.p zva. cm,crncm/i\ ï. — (uncm,mïhniji\ naar

de mode zijn, goede sier maken (in Meeding ofwo-

ning , van iemand, van wien men H niet gewoon

is, J.).

cmicmcm/f\ 1. KN. stelsel, mode (vrg. cm mrntHnji). (k<i

nïca (Hit cm in cm -j'n cm nruji\ een nieuwerwetsche fil-

treer. «o?MMiwfm^CTi2iKi^\ de oorvijgen zijn

in de mode. — cmiarnam (hi/i\ stel. cui cm mi cm cm n\

een stel. (U(haim(uiiHi^cmmm^cm(Kiji\ een sirihdoos

met toebehooren, als twee doosjes met deksels (tkn

(ui/un/j), één voor gambir en één voor tabak, een

doosje zonder deksel (en rn op i (nnj) voor de pinang,

een potje voor de kalk (tui 77 tui 2 iht/i) , een sirihko-

ker (najiztn arrh 1 ) en een finangschaar (wn <toj <uijj).

2. kn.; (uii on mricmji\ afvallen, van bladen of bloe-

men; in verval raken, bv. van een gebouw ; vergaan,

bederven, van een lijk; ongetrouwd sterven, van

/ a o
een vrouw (vrg. cmmi\ cmmricmji\ en miz <n urrrt

oitji \ (cmtnapiiihiin); een plaats verlaten, een ge-

bruik laten varen, een natuurlijken dood sterven,

een doel niet bereiken. G.

cm cm cm n\ zva. cm cm (vrg. iiKcmcmn).

a o * o a
cmicrncmji\ KN.; run cm,crncm/i\ zva. ajncmmnicmji\

2 , doch van kleine bladen, bij kleine stukjes, af-

brokkelen, bv. van lijstwerk, waarvan de poster-

kalk afbrokkelt; uitvallen, van het haar of de vee-

ren ,fig.
afnemen , verflaauwen , verdwijnen, van harts-

togt, drift of moed (vrg. ^crn^icmcmji). — tun

cm icnicm on aai \ doen uitvallen , van de haren; fig.

bewegen, vermurwen, van het hart.

cmicmcmjj\KN. uit zijn verband geraakt, ondermijnd;

bij stukken neervallen (bv. van tanden , door sla-

gen, B. J. LXI, 20, 1, C. S.). — cuh eni icnicm (n (hcn\

(ui asn <un Jh mi icm cm n thcnajnaji (h-nn\ de hoest onder-

mijnt het ligchaam.

een

cni^nicmji\Ki>i. instorten, inzakken, bv. van een fut

zva. (t^{[mcmji en n^[^cmji bij ^<rnfl W
berg, B. J. A, Krt. L, 17, 9, C. S.; vrg. cm cm)

^W^^N^oT^™^wr,^™w zva.

(uheern^^ (uricc^^rriiniKri, ^£^™<^
<n cm or> tam cmji\ KN. zva. emmmemj) en rncrnzriicmz

cmn\ maar van kleinere voorwerpen, doch niet

zoo fijn als mnmmcmji'.

77 cm z icrn cmji\ zva. cnimm^arnji^

<n cm

z

77 icrnz cmji of (n nr, 2 71 :cmz cmn\ ook geschreven

<nmztricmzcmjj\ kn. afvallen, uitvallen, afbrokke-

lend vallen, van grooter of grover voorwerpen dan

cm mm cmji\ bv. bladen of onrijpe vruchten van de

boomen, kalkbrokken uit een muur; er uitvallen,

bv. van jonge vogeltjes uit een nest (uit de banden

vallen , van wapenen door schrik , B. J. A, E, Krt.

VII, 6, 5, C. S.); ook huiveren, sidderen, rillen,

van koude, bv. in de koude koorts (vrg. (uiimii/nniz
CaJ '

iricicnzcrnn), J. ;
genezen, bepaaldelijk van de Ja-

vaansche pokken ((uioriapthni/]). èüi (uini^ntHrcnamz^

tnicrnzcm/j of ri emi ri icmcrnjj\ haar vrucht is uitge-

vallen, d. i. zij heeft een miskraam gekregen (vrg.

Ti<K7<f); — fig.
afnemen, zva. mimmamjiw tinnzcn

(ncmtmi -jnaiji (^iji\ tamarinde-schudding, spr. voor

bij buijen, bij afwisseling hard en zacht, veel en

weinig, bv. van den regen (iun(inri(taz<ncm2cm~rn

aJi(EJin\ harde regen, die de tamarindevruchten doet

afvallen, C. S.). — mh <r> cm z rimmzam on thai\ doen

afvallen , afbrokkelen. cuh on cm zon nmz cmrnthrntun iu>>\

het hart afbrokkelen, zva. de borst benadeelen;

zoo ook cuhon cm zon ^cmzcmriarn t&i n^i (kjiji > de longen

afbrokkelen, zva. een borstkwaal veroorzaken,

gezegd van het harde slaan op borst of rug. —
(r>cmzriicmzcm(Hyj\ afgevallen vruchten, bloe-

men enz.

rnjj\KN. kraai, raaf (Skr.kdg a, kraai o/raaf),cm cm (nu

(P) o o .

vrg. tun tun (xnji \\ crui urn (hu cm arnji \ spr.— cm cm asn i&i \

Ob-am

naam van een paard. G. — cm cm i>>i (Hi^
van een kruipende plant en de bloem daarvan; ook

naam van een visch (in een Wangsallan).

cm cm (Kn n en cm cm cmn\ KN
.
; cuh cm cm arn \ iets on-

der allerlei voorwendsels of zwarigheden niet willen

teruggeven o/'afstaan; iemand op die wijze niet wil-

len uitleveren, zich houden aan hetgeen een ander

gezegd heeft (vrg. oaiarn^); zich een naam of be-
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naming laten aanleunen , om daaraan zeker regt te

ontleenen en er op te blijven staan. — asn cm cm

7 O O O o o
cmn\ ook ajicmcmcmn en run cmcm amn\ KN.; o/n (e>i

cmcmcmj\ enz. onder het gaan plotseling stil staan;

ook van soldaten die op het kommando : geef acht

peloton! een gemakkelijke of ongedwongen houding

verlatende , zich in postuur stellen (vrg. cmcmcmn).

— iun &crn cm cm \ enz. om iets op die wijze stil

staan. — ojïi (&i cm cm cm r> om \ enz. iemand in diencm I

,0 O
{cm lEicmcïitoestand brengen. mn\ plotseling ver-

heugd zijn. — cmctocmcmji^ snel erg. instroomen,

van een vocht, dat het plotseling vol raakt of stopt

en dan een slurpend geluid geeft, als cm cmn of cm

micmn> overstelpend. J.)

cmcniom/i\ kn. klanknabootsing van het lachen met

een tabakspruim tusschen de lippen, of van een

met een koker gemuilbande. — ajhcnioriimn\ op

die wijze lachen. (Ejiojiononomns naam van een

paard.

en cm 11 cm oen /p kn . ; aJh <n cm 01 cm om n\ om iets zeuren,

zanikken; op die wijze lastig vallen {vrg. oiuïTirroei).

ar)cm2cmamn\KS. een wit en zwart gevlekte bosch-

vogel van middelbare grootte. J.

ojcmtricm2omji\KN. waterkruik {hncnn) met lan-

gen hals en wijden mond , meestal zonder buik. —

om 01 cm 2 on cm z om o \ uit een kan , kruik of flesch

drinken, de inhoud zoo maar in zijn keel gieten {vrg.

(Ki(h3icuij)\ cnccizcm). — n cm 2 n eni 2 amji\\\ok klok!

klanknabootsend woord voor het klokken van water,

uit een omgekeerde kan, kruik of flesch gegoten.—
on cm 201 cm 2 om non cm 2 01 cm 2 amn\ onam2crnKnjioricm2

on cm 2 omn en cm on ten 2 on cm 2 omn \ zoo klokken ; ook

fig. scheutig, mild; onbesuisd spreken, te werk

gaan. J. — oen on cm 2 <r) cm 2 omn \ van een vocht dat

met te groote straal in een gat geschonken wordt

,

met klokkend geluid er half in en half uit loopen. J.

o on
cm cm asnn\ KN. aanvang, cm cm asn on\ N., cmcniasniia

ann\ K., aanvang van den dag, dageraad, cm cm 11 asn

asn <HTrt\ KN. hetz. {cm cm en asn -jn(unï\I$. J. LXV, 1,

5 , C. S.) — aJhcmcmosnji\ aanvangen, beginnen,

zva. a~iom asnnw op nieuw beginnen, zva. amriaziz

asno\ van ziekten of gebreken , of van een behoef-

te, als dorst. — cm cm asn on n\ naam van een desa,
(KI ijl

cm cm asnn of cm arti asnnw aJhcmcm asnn ofaJhcmcm

osnn\ woedend, met onbezweken ijver voortvaren.

—

cm ^icm asnn\ vol moed, strijdlustig.

tusschen de tanden
O Ocm cm asnn s KN ajn cm cm asnn \

of in den snavel geklemd houden {vrg. aJhcmcm asnji\

aJi cm ctrj aai n) ; met de tanden knarsen, G.; van

een vechtende vogel , met half open bek van woede

tegen een ander blazen
; fig. zva. a.<h cm onn asn n\PZT

cm ajicm asn/j °f mi cm 0511,1 \ het van woede met half

open mond tegen den vijand blazen of de tanden

laten zien; vuur, drift, hartstogt; zenuwachtig,

levendig verlangen {vrg. om oen asnn\ oen 01 na 2 asn n\

O t> Ocmcmcmari asiin). cmcmasii sinjnasnj)\ spr.

o5ii _5*.tt|.?'\\ nam asn on n\ in zulk een woede ontsto-

ken zijn, dat men met half open mond door de

tanden blaast; zich verbijten

J. LXI. 20

O O
o , L. ö.) oen (ea cm cm asn aan

kwaadheid, J. (B.

zva. cm

o a O
ajn cm aai n\ cm

cm aai on o \ ook van iemand, die sterk op iets belust

is. — o/h cm cm asn 01 uu \ kwaadaardig, wrevelig ma-

ken.

cm cm asnji ^ kn . ; om cm cm iisnji\ bijten, met de voorste

tanden een stukje afbijten, zooals men de 'ik-i axi ornji

doet; ojw cm cm asn ok \ de tanden laten zien. cm cm

asncmosno^ knabbelen, knagen {vrg.

O V
cmasnji\ cm cm asn ri).

cm cm asnn\ kn. aanklagt voor de regtbank. — ojiicm

cm osn n\ voor de regtbank aanklagen, ikii cm cm asnn >

de aanklager , eischer. oen cm cm asnn ofcm on cm «snj^\

aangeklaagd, och om cm cm osn n of lainmancmasnns

de aangeklaagde, gedaagde, cm cm asr> on cm osnn\ elk-

ander aanklagen. (Li t? asn cm asnn ofw-nasn-viasri

n^ anerri asnji\ schriftelijk bij de regtbank inge-

diende aanklagt. ^tj cm cm asn aAo,ojnoni\ aJi '1

cm asn trui \ spr.— oJh on cm asn 71 om \ iets aanklagen,

wegens iets een aanklagt doen; door een ander een

ikwaa

aji cm au asnn

aanklagt laten doen. — art cm asn on n\ de zaak waar-

over iemand een aanklagt doet.

het aanklagen; aanklager.

emem asnn \KN.; ojïi cm eni asnn\ iets op de tanden stuk

bijten of knaauwen , bv. een hard korreltje. J

ajycrriasn/i

tusschen de tanden bijten {vrg.

QO o o
-iaaj)\ cm cm asn n^ asnn).

cm cm (ui n\ kn.; oJh cm cm ikojj ^ bij zich zelf overleg-

gen, overpeinzen, nadenken {vrg. o-ncm). om cm cm

en! (ïs?iyi\KN.; ojhemem osn/j\ vol ijver, voortvarend.—
\

a>icmo^jj\ lang over iets denken; wikken en wegen.
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— hu rrtmtKip indachtig zijn, zich herinneren;

zeer geroerd, door een gedachte gekweld ; met kwel-

ling overdacht of nagedacht worden.

Ci Cl - O O -. r J,

cmcrn<Ki/}\ kn.; tunamam/Ma de schors van een boom

van onder rondom insnijden, om hem te doen

sterven; voorzigtig en zachtjes af- of doorsnijden,

zooals een dief een pager ; allengs verteren, ver-

smelten, door verbranding , smelting en derg.;

kwijnen, verkwijnen, doen kwijnen (vrg. tnprqJin).

amam(^ifj\ kn. afgespoeld, afgebrokkeld, met gaten,

van den grond, bv. door een overstrooming ; weg-

brokkelen, van de tanden door bederf, 777077707

aan den kant of rand ingevreten, zva. arnojii^iji

>>ƒ ->iioj)i\K~n. vermolmd, verteerd, van hout of derg.,

door verwatering , wonnen of insecten; ook weg-

slijten, van de tanden. (tuhqrncrnajiji\ allengs weg-

teren, wegslijten. — rh ara diiui\ allengs weg- of

verbrokkelen J. Vrg. cmojiarnnx \crnaji <kijj\ arn crn

n arm on arm (ktjj\ KN. ; ichii arni n crmM/j\ vreteu , zui-

pen, van een dier, en verachtend van een mensch:

schrokken, zwelgen, J.

om om tui ana\ zie cm mi n\

wfmaj^KN. ontsnappen, ontglippen, zva. i^x.n?irm

asnjjw on x.11 ? ti ru j vi o?) biifl een nn on om tliji \ spr.:

zóó gewonnen , zóó geronnen.

077777 ii.)ji> kn. ingekeept, ingeglenfd, ingekorven, nl.

overdwars , J.,- pen of pin in de gewrichten van

, Ci Ci v
wajatigpoppen {vrg. <vii om itlj ~o7 cm arinji).

cmiyiix.in\ een keep, gleuf, kerf overdwars in iets

maken. J. — clii aan cm n-n rnv. ; geledingen
|

aan iets maken, J.; de gewrichten der wajangpop-
\

O O
pen van pennen voorzien. — 077077 77 7^wan pm- I

nen voorzien; met gleuven, geledingen. J.

amcmrLiji en om on arm /xtankn. afvallen, zva.naari?\\

anicmtv^p kn. naam van een kruid tegen de hoest.

— ,L?7 au om ix^fi \ erg en aanhoudend met schel ge-

luid, gillend hoesten (vrg. a/n xhn cm rein).

o o
cm Ti cm i ix,i[i \ zva. cm cm crviji w

on emi on arm run\ zva. na arm tnjij)\ fig. voor de welge-

zetenen, de gegoeden van de

plat woord voor

eten; vrg. azn na z<ji z arrtjjw

Cl G)
cm cm oji^\kn.; (Li asn am cm cl,iji\ stik donker. — ajhem

ama.iy in het donker rondtasten, in 't wilde

schermen; iets blindelings doen, zva. ancais azi

ui cm n\\ aJh cm cm Mn<r\ spr. zva. aJn cm ojui' <> ,1577 ?V7 \\

cm cm (Ij) K7 777 ajin\ naar elkander in het donker^cm^
rondtasten. — ash cm cm oji -^i \ naar iets in het don-

ker rondtasten, zoeken; betasten, bevoelen (fig. om

amxA^ia<i32iann:Ei\ se. om uw geweten te onderzoe-

ken, Lakon. C. S.).— cm cm aji ^i ki ^\ op de gis, in

"t wild. — arncm ajiji\ zie boven.

rn 77i ,i^\kn. zich spoeden, haasten; gejaagd, angstig,

ongerust, van 't gemoed (B. S. 534; B. J. XXVIII,

6, 4; LXIV, 10, 3, C. S.).

cmcm£i,n\ kn. vuist; handvol (grondv. cm et,] vrg.

'l™0-

O O ,.. Ci Cl O
(K-n.unz.iii bij Kn!Ein\en tsnim (Ein\ frjiaa

amarntEi/is een greep, een handvol, aJi arri cm

(stj. in de vuist gesloten houden,^., in zijn magt

hebben (xm ui in e? eimi/i\ een vuist maken; a_n(Ki

beide handen gesloten,
o O Ci o

777 M 777 E 1 77-7 ? (Lil 1- 1 (Hl'9 h
21

met gebalde vuisten, Lakon, C. S.) — ajii chianti

nia<n\ tot een vuist sluiten, ballen, van de hand;

(iets aan iemand in de vuist geven, in de hand slui-

ten, bv. een sirih-pruim, B. J. LI, 7, 6, C. S.) —
(uicmem ei^ gesloten hand, gebalde vuist. 177 777

(E>ian/j\ bij vuisten vol.

O O • O D
077 077 777,? \ zie cm cm (hm/i

\

77 077 077 077^ \kn. trekken, tobben. G.

ooi 077 \1. KN. steel, stengel, van bladen ofvruchten (vrg.

cmaS 77 umfi); stok, waarbij men iets vasthoudt , bv.

van een parapluie, houder van een pen, enz.

cm cm na asn on to i \ punt van een ploeoschiar en

van een haksteel. J. — ajhcmcm\ als de steel van

een blad zijn.— 2.ofcmcm\ eigennaam van een Dia-

wata; ook naam van verschillende soorten van wa-

tergras in de rawas. J.

077 077 \ KW. ZVa. ,7j?C077\ G.

cmasip naam van een pisangsoort, (cm &ji cm a^i\ zva.

cm (LJi am on mi anji of ojn ckji asn n \ J.)

cmazn^ KN. rijst, die van het stroo ontdaan, maar

nog niet ontbolsterd is; rijstkorrels in den bolster.

Q /
(In een Wangsallan cm xm .? /o asn 2 a/non nti na rt,i -ai

(hijj\ omschrijving van öli zm *~ri ariji\ C. S.) cmam^iKii

<tQ.ajj^ spr. zva. on ten OjW acn asn (Mn otiiki ari/iw — a^n

cm azn $ \ een beest, bv. een vechthaan, met g a b a h voe-

ren, bv. om hem moedig te maken; fig. iemandlek-

ker maken, vooral hem goed onthalen om hem tot

iets over te halen of aan te zetten. J.
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ri <rn rq (xrn9\

O CY
<rrf,rm^\ KN. 1. voorhangsel, gordijn (vrg. cmccn\

a{n<&i). — cuh ar} ccii j cun \ iets van een gordijn voor-

zien, met een gordijn omhangen, afsluiten. — cui

mi vni i.un cmjix een met gordijnen omhangen, be-

schutte of afgesloten plaats, tent, slaapplaats. 2.

ajiicnjxm ^\ in repen scheuren, van bloemen, of

ze opmaken door andere bloemen er tusschen in

te steken, bv. de bladen van de kendngabloem

met melati-bloemen doorsteken, bloemem rijgen,

een bouquet maken; fig. een gedicht maken (ckji

(Eji ^.i aan cm ihi arn j \ kleingescheurde tjampaka-bloe-

men, B. J. XX, 22, 1; — (fiff-
van 't hart door

droefheid: cn,i cm cki mn j \ B. J. LI, 10, 9, C. S.)

— cm ciTj ccm ? cun tmj}\ met bloemen doorstoken , tot een

bouquet zaamgebonden, tot een krans aaneengeregen

(vrg. urn %p (run > mi clti 2 en rem w in een Wangsallan:

a„ o O Y o a
cmcmiuii y ajn (tn iu (Kil _j asn \ voor ikjI cunm cki is: asnji

\

C. S.).

o
amccri(hnji\ zie amnj),\\

O o o O o o
cm mn imi > \ zie cm cun nr> n\

cy
c%

cy
cm cun \ KN.; cuh cm cun \ met de lippen het geluid brr!

maken, als teeken van afkeer, ongeloofofminach-

ting ; met den mond proesten, als een kind,

wanneer het de i?igegeven medicijn uitspuwt;

snuiven, van een paard (vrg. crrun iazn ojiii). cm

CY CY , . . )f . ,.
cun cm en \ van iemand wien men in t aangezicht

ry
een veest loost, Lakon, C. S. — cuh cm uu m » wn \

iets proestend uitspuwen; over iets zijn ongeloof of

minachting met een brr! te kennen geven.

o cy j- i i , o cy
oT)<cr»\KN. gordijn, voorhangsel (vrg. .unrun\ erncuny).

Volgens anderen een doorschijnende stof , tot dat

einde gebruikt. — x,h cm ün ni \ van een gordijn voor-

zien, met een gordijn beschutten. — (hrncmcunni

(Hifi , met een gordijn beschut.

o CY a CY a CY o O o CY Tcm cen \ cm mi cm cun \ zva. cm cw> cmiJ)\ J .

cm cun of <narmzm\ KN. een soort oorlogsbekken;

f) o
vrg. ün en erm \ r> uu *"»*• w

Y .

J Y
cncmzxm\ zie err/mnw

<ncm2rn,rm\ kn. dun, uitgesleten, van een koperen

muntstuk (rncrmich).

O o o O o o D o o O o o
cm cun t> \ N. , cmirn uin ? \ K., zva. hii cun nn \ cmn ,un uni y w

cmnvrn?\KN. beweging met het ligchaam maken, ui aEi

cmerr,i(cmi^ allerlei bewegingen met het ligchaam

maken. — trnitcnqcmiAzn^ veel beweging maken,

om zijn moed en dapperheid te toonen (vrg. .un uut ?).

G. (uit dartelheid, overmoed enz.-. B. J. B. Krit.

XIV, 12, 4; in Lakon dikwijls van boetas en

derg., ook vereenigd met .kd ,oji j ^7? ( aji ? \ C. S.)

aicmcnucrn ?\ kn. onverschillig, onachtzaam, in het be-

dekt houden van die deelen des ligchaams, welke

de kieschheid verbiedt te ontblooten; fig. in waken-

den of slapenden toestand de eigenschap hebben van

geen geheimen te kunnen bewaren.

cncrmLciiy\ kn. veel, lang bloeden, van een wond (in

een hoogeren graad of van een grootere wond ge-

zegd dan hiiiKn). ncrmfxrn ?ncm2Hcn>?\ geheel met

bloed bedekt. G. (vrg. m ^i^/j) (B. J. XXXIX, 26, 4;

ook vereenigd met i£)ti^\B. J. LXI, 18, 5. C. S.).

cm («pi oma

Omi uni asn

cm urrnasii /j\ zva. crii uim mji\

lyh cfïl^Vll (IS71/7N

hollen- — omhein

©*ïïl x KN.: doorgaaD , weg-

^iasii<niKii\ met iets aan den hol

gaan (vrg. amm.7na^ia\ cmrrnajin). «

<rniaznas))jj\ kn. zva. aii irnuijf bevuild met iets kle-

vends, als olie, vederen, rijst, enz.

met zoo iets bevuilen, bedekken. J.

O O
ar> xzii(Kin\ zva. cm ,

xni asn

cm\^no^n\ den grond met de pa-

Ood ^7 \azn

i

i [vil (Kjin

\

KN. ; cun <

tjoel losmaken.

aji/i\K'ü.; klanknabootsend : het brieschen van

een paard, het snuiven van een buffel als hij niet

ry „ q
wel geluimd is (vrg. cm.cn). — en fm -n xnicutji\

snuiven, brieschen, als teeken van weigering of

onwil. — xJh cm n ir»m j^on ikh \ iets brieschend ver-

smaden; iets met zulk een geluid afwijzen, ontken-

nen of in den wind slaan.

O O
crricnuiJiriiiKyis zva. im \zrn (km^

cmi(cn(hj)j\KN. vuil, bevlekt, bemorst, bv. met bloed.

arircriM? (vrg. cm^iasnp cm ui<Hrin\ ïKYjap?\ cm

cen ?i ?rt\ nn ern z nn [Olo-ki i) (ook van het bloed, enz.

bemorsen, B. J. LXI, 19, 2: -naxmn ntKi cm^ii^i

--nniriiKix C. S.).— tuh fm/«7n oji si> bemorsen, be-

vlekken (bv. van bloed, B. J. LVII, 38, 1: nijaJh

crni(cr}QJi^A\\ <rn<rnuci>iaji^A\ fig. overvloeijen,

ook in goeden zin: B. J. LXIX, 19, 9. C. S.).

cm iccm cm,p kn. ; cuh cm xdioji,i\ met de hand (gew.met

de palm) op iets slaan ; een paard tot loopen aan-

zetten, door het met' de voeten in de zijde te stoo-

ten; ook in het algemeeti: erge?is tegenaanstooten,

stompen, slaan, kloppen, schoppen, zva. cuncncrnii

J. — (unern oö&r
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16, 4; cm vri 777 ~7> 7,7 i) vhn> lii\ CS.); het geluid van

(rn[rmcm/j\K'S. ploffend geluid van een zwaar lig

chaam, dat op den grond valt, G. (B, J. XXXI

het stampen op den grond; grof, van geweven ka-

toen. — crn(En\^ncrnji\ ploffen, G. (neêrsmakken

,

van een zwaar ligchaam, B. J. XLIV, 9, 4; LX,

19, 7, C. S.); een geluid geven, als door stampen

op den grond veroorzaakt wordt. — ajh(m\tancmn\

iets te morsel stampen, bv. steenen.

cm i /Mto^\KN. ; cuhcrntcnanjts omwinden, omslingeren;

fig. sterk lij iemand aandringen , aanhouden , iemand

niet loslaten, om crnccn ajcin\ verward, in takken,

touwen, haren, enz. 'S.; fig. (ten cm nm <io ^maji

q

\ om-

slingerd door genegenheid voor iemand, en daar-

door belemmerd om onpartijdig te zijn {vrg. cvtjpcu

anjj\ anyt&narviji).

77 Cm Z 71 1777 CU)
Ij

\ 7j f777
n

inmncin of tvu '77 077 i z 77 en 7 z nri v 77

cuin\ kn. geribd mes, waarmee onrijpe vruchten of

bladen gesneden worden, om roedjak te maken, S

.

777 Lii k}/]\kk. voos, droog, van suikerriet en derg.

cm xm,&Ji n\ KN. het zachte, kurkachtige binnenste ge-

deelte (merg?) van sommige houtsoorten , als van de

iHVtnaaiiriainaji2ajh\ en van een grassoort , ojlcuciotui

anjj\ van welke laatste soms lamppitten gemaakt

worden {vrg. omcen). (01 nsnaznajins soort van toeri-

boom, die in moerassigen grond groeit (Alstonia

scolaris ?) J. {In een Wangsallan wordt u) asn vii

tJi
K.1/J

omschreven door asnninrtaji\ C. S.) asniEJionarvi

o
ie 1 [OJi am cmasn^in\ 70 vry

iuhcmccnMfj\ een mes op

ii(K.in\ een schaap met een

,Ejcm^jrKjjjxspr.

gaboes aanzetten

o
rm vil ojiji\ KN

dikke vette staart.

O o

oricmrï 7777 70 rt of n cm en vm 77 »j» mj cen iuiij \ kn . afkeerig of

afkeurend het hoofd schudden en afwenden ; van iets

of iemand afkeerig zijn {vrg. <n cm 11 1:11 cmjj \ tncmtn

yzjicmji).

077/01 ivi/j \kn. zich vastzetten, pakkend aanhangen,

vastkleven , zooals klei aan de voeten of wielen

,

boomwol, zemelen, stollend vet, enz.; bekleefd

met aarde of slijk {vrg. ni.vii!Kin\ cmticivi} ivi 1).

run\l. kn. voorschot op de pacht van een land.

")

:/77 77_; .hu

OHiUll

rui 11 of cvu cm rvj K7j <icn.auiji
n

-1 Cm% (7577

nm cm vu avi\

van iemand of op iets voorschot vragen. — emevm

;n ivu \ voorschot vragen of nemen.

aru ihi/j\ als oftot voorschot gegeven.— 2. en cm cm.vni

(7X7,1 \ zie bij cmzn vm iv inw clv cm.vn ivin\ zocien

steken, tot graszoden maken. tuhcrnxm<nji\ met

graszoden beleggen, cm vu iviihinx afgestoken zode. S.

077 77 vmruia\ kn. in menigte; in menigte aan elkander

kleven; kwab, van een menigte dunne voorwerpen,

bv. haren op 't hoofd, rupsen in een blad {vrg.

.7,777 77 £7 ,77^ cm .VOrUJj, cm^lVTJj). J.

cmxiiru/j^KN. de man bij een slagterij, wiens werk

het is het slagtbeest met een ruk aan de strik om

zijn pooten omver te trekken; klonters, die aan den

stok zitten, waarmee men bij het koken van cisern

7i l.7 i mi on z run die pap omroert. — 777 Enxm rvin\

in die staat van koking zijn , dat die papsoort

zich om den roerstok klontert. — xh 711 vu tui 7\ iets

omslingeren, iemand aanhangen , zooals een kind

de moeder {vrg. tuh 77 oiiti air} z run) ; iemand smee-

kend de knieën omvatten; smeeken, dringen {vrg.

i}i uu.uii). — n.) 777 vurvin \ dringend verzoek.

1777 tf

lee-even : vrn. a^...

cm 71 vn z .111 n of cm 7i 1:11 z cm n\ kn. zva. (uiirv)(?)\

een geregt, bestaande uit gekookte rijst, die fijn

gestampt en tot een dikken koek gekneed wordt:

klopkoek. J. — cvh m7imizcmj}\ gablog of rijst

tot gablog maken; fig. iemand met de vlakke hand

op rug of borst slaan
, gelijk men gablog doet , S.

n » * o o
{vrg. 777 )/ vu cmn). — 17.77 077 t? am z cm \ mv.

cmcciicmn\ KN.; ctrn 077 vil cmn \ zich achterover laten

vallen, plat neder- ofomvallen, van vlakkedunne voor-

werpen, bv. eenplank, schot, ook van eenmensch,S .;

ook op den grond uitspreiden, bv. goed om te blee-

ken; fig. overlijden, vii cm vrn cmnim *i->j}^ een vuist-

slag geven, W. P. 437. f.ii 777 .7777 777», achterover-

vallen {vrg. £71.vii cm n\ iiscxrncmn aatonnc&i^). —

cm cvji cki [j\ kn.; <uhcm<cnoj}ji\ wegvliegen, zich snel

wegbegeven; vrg. ivrr)iK,in\ cm uvrtiih<ijj\\

O o

f)
ihii\ doen omvervallen. S.xiicm.vricm7lt

cmi7}icmjj\KN. 1. grof, van linnen. {Vrg. 7jiEizap\ 2.)
"K

2. zeer dom zijn. G.

<777.imo77/?\KN. met een doffen slag; neervallen, neer-

ploffen; plof! als tusschenwerpsel {vrg. chi^cmjj\

077 7777 cmn). — eni lEixrn cmjj\ ploffen. —• (uhem

tcnamn\ zich ploffend nederwerpen; een bos afge-

sneden alang-alang overeindstaande tegen den grond

gelijkstooten, om op te binden. S. — aJh cm een cm \

mv. — cvii ,777 .vrn1077 77 kh \ doen neerploffen. — cv}
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Ocm cun cm n\ schrikbarende epidemie, erger dan

cuicmnn (vrg. cun (Ei?iun i&i?\ cviïuitm/)\ oji >z.i)\\v * ca" ca^ <~J< ca'

cmoncirn cmjj\ kn. klopper van gevlochten rottan, om

matrassen, kussens, enz. uit te kloppen; uitkloprietje,

J. (Vrg. imi ri oji mij\) — (uh amnxrri cm/i\ uitklop-

pen ; met ietsplats, bv. de vlakke hand, kloppen (vrg.

cm n ir?? z crn/j); vergulden, van wajangpoppen. W.
. O o . Ó

ojiji\ boomwol uitkloppen {vrg. luitm). — cuh cm n

P . 426. — om cm to xrn m ï \ mv. xn cm en arr,

(n(L7ncmtnarn\ iets gebruiken om met net platte ge-

deelte te slaan, iets laten kloppen. -— crnrixncm

imj\ wat te kloppen of uit te kloppen is, hv.

klopwol. J.

Ocm en cirn z cmji\ zva. cmenxmzcmjjw

cm urn ij ^\ kn.; cvh cm xrnn ^ \ in overvloed zijn, bij de

vleet, algemeen; geen onderscheid maken; over één

kam scheren; iemand behandelen als een gewoon,

gering mensch {vrg. anxrn ncmji). aüi xn cei _^?.cun mi

(uh cm ,i777rt^\ mangga's zijn nu in overvloed. iKiajn

o * Cl .. o
(hm cun cm xmn q r> vi z on ni cm z u<: nn itsn oji tui -_? cmn \ men

draagt nu algemeen gedrukte (niet gebatikte) kleedjes.

ooi cm i&i xnm ct^i asn >mi _? xn cm ^n cm xrrj n ^ xm <n cun \ in

mijn mond heeft al wat ik eet geen onderscheid

van smaak, cun mrj r> cm <mi cm xmn ^ cui xn (Kiin \ ik wil

niet gelijk gesteld worden met Jan en alleman.

<rnarnn\KN. schitterende glans , geflikker (vrg. (unxmn\

xrnn)- amarnjicmarr)ij\ flikkeren, flonkeren, bv.

van een ster. — cnj itnrnn\ schitteren, flikkeren.

— cmxrniini rm
r

i\ schittering, flikkering, a^i-fiixmn

ni cmjj\ een oogenblik; oogenblikkelijk.— tut asiïcm oji

S -C
cun n of cm asn cmxnirn/i

den glans verspreiden, overal schitteren, flikkeren.

cmnrnp 1. kn. zva. nrnp tusschenwerpsel voor 't ge-

luid van neêrplassend water , en van 't springen in

't water: klets! plats! plomp ! J . (Vrg . oji cm \ cm cun \

O X O . N Os , i .

iK-fm\ ojkeii
s
j)\) — arnc&iarnns kletsen, neer-

kletsen, plassen, van een groote hoeveelheid water,

i O /S
J.; in t water plompten; zva. .micèixap W. P. 399.

— cun cm iuii <i\ hals over kop in 't water sprin-

gen; plotseling opvliegen, aan of neer komen

vliegen, van een menigte vogels. J.

cn(hcn\ in 't water werpen. —

met suiker koken, van koffij.

lijk met suiker gekookt, van
")

7cmarn/jtmi^ volgens somm, zva. crnxruf\cmji\

. O s— cuncmxmy

2. (uhcmxrh/i\ tegelijk

cm ctm nnn cm n\ tege-

klanknabootsend woord voor een slag of klap

;

id. zva. cun cmxrn cm/ achterover vallen.volgens

W. P. 438.

ixrnn(Kj)fj\ kn. fleschje, flacon, voor welriekende

olie. Ge.

i(unfjcm/i\KN.; cuh cmarnncmjj\o^ iets vlaks slaan of

kloppen met een stok of met de hand, bv. om er

vuil uit of af te kloppen (vrg. cm xrnij a^nji).— mh cm
a .. O

xmncm\ mv.
<rjl o->7

cun cm omcnncmcn(mi\ met iets slaan of

kloppen, als boven.

cun cm U7) i^t^tm rrn ,i\kn. alles door elkander. G

cmn\ zva. cuh emen ajjijZKnjj\ ergens tegen aanklot-

sen, van de golven der zee; ook met zijn velen

dooreen visschen, met soesoegs, J. ; alles door elkan-

der, groot en klein, groen en rijp, oud en jong

,

goed en slecht, nemen, aannemen; allen of alles als

van één soort beschouwen (vrg. erruunn^ mtzi^i

na/}), arncmur) jcmn\ tegen iets raken, stooten,

grenzen. — cm cun <jcmcmji\ rotsachtige zeeoever,

waar de golven zich op breken. J.

in,xmtjzcm/j\KN. aan elkander gevoegde planken tot

O
beschot of wand van een huis. cm ri urn n z ti cm tui ck.i

^

(Lu .m/j\ de wand is van geschaafde planken

(vrg. cm ri dj) cm n). en aai ri <£? z ^ wn ilci <"n cmi cui _? cm rt

rf.vm.jz min\ de muren zijn met planken beschoten.

— uh on on un > z cm/i \ iets, bv. een huis, kamer, om-

heining , van planken, met een planken beschot, ma-

ken.

cmxmcmji\ 1. kn. digt bijeen; de mazelen (vrg. naom

cmji); ook een soort van grof vlechtwerk van bam-

boe of dergelijke. J. — 2. cm.un cm apji\ rood geverwd

met de koedoe (vrg. <un<ncunzcmjf).— mh cm xm cmn\

in menigte digt bijeen zijn, in een digten drom , na-

melijk van verre te zien; ook gabag of tot gabag

vlechten. J.

cm cun cm1]^ KN. ledie;, van korenaren; onvruchtbaar

van een vrouw; kinderloos (vrg. cm£n\ i&icis:).

2. kw. zamentellen

.

cm cun cm/j\ 1. K. , zie cm (urt cm/i \

vereenigen. G-.— 3. kn. snelloopen.— emarncmemj^

velen, die snel loopen, zich haasten. G.

cmxrn cmji\ kn. de smalle plank, waarop het garen

voor de schering op het weefgetouw gewonden is.

O o
J. — x7icrri(uncrnji\ hard wrijven, schuren, als de

handen, het lichaam enz., J.; door wrijving glan-

zig maken ,
polijsten : ^"~n. <vh cm irn cm ~/n cm <&i cuiitn



1™/r
G)

cm(un\ 907

O o
on mi cm t

CV
(iKmiHTjj (Rongga Warsita); ook aan iets knaauwen.

G. tuh cru tn rrmtr) am/t\ iets in den bek houdende
cm <_/(

heen en weer schudden of tegen den grond wrijven

,

zooals een jonge hond doet. — xmcmcun <rn\ mv.

mn\ op dien leeftijd zijn, dat het haar

glanzig begint te worden, van een jonge koe of buf-

fel, die haast voor den ploeg gebruikt kan worden.

ma-nn\ glad gewreven, glanzig gemaakt;

ook touw van boomschillen, door stroodekkersgebruikt.

cm ccncrri n\ N., cmccncmji\ K. enz. zva. cmasnimn\

o O
enz. iun arm mn iei ni ut cm curt cmjt\ spr.

cm(C7icm,i\ kn. effen, door afsnijden of slijpen; ook

zva. aii iütt cm un /j\ effen gemaakt. (Li (uwcrii (uit cmjt\

zonnescherm zonder punt of knop in het mid-

"> o. o O
ai (El nrt (tn cm ,t

—

zijn buis zijn zonder spleetje aan den rand. ajt,ni

cHicmccncmn
(
cm rni cm imjt S.)\ een broek vantjin-

dé zonder witte rand, of, van andere stoffen ge-

maakt , zonder galon beneden om de pijpen. vtastiz

Europesche pet zonder klep. aai

koeloek zonder knopje {jcm oen

den. ^üi^^^^ot^™^ de mouwen van

o O
cui ani urn cmji \

O
(hrnit-n tmn
"l O

asttji). tvriw m ten cm/t \ effen geslepen tanden, zva.

oji oji ^ mn apji\ — cLmcmojncrtyis effen maken. —
cm amcm(mn\ effen gemaakt.

caia^cmjj\K]<i. wachthuisje, bv. op den akker ter

beveiliging van den oogst (vrg. ni ir> cm z aa n) ; van

daar ook stulp, hut {vrg. v]<-m<n&i ^norn/i).

arrt un rt cm ^i rt irin \ benaming van het sterrebeeld

het Zuiderkruis.

nrt ern n cun errt n en nrt cm <n,verton g^'*? «zn cmn\ KN. het hoofd

schudden, bv. uit ontevredenheid; den kop heen en

weer slaan, van beesten, J. (vrg.(ncmrinm(Kojt\ mi cm

tmjtcm/j\ nrt cm z un cm (un cm n)

.

nrtcmnri(unzcm/i\ KN.; nm nrt cm nri (un z cm ft schijnt te be-

teekenen stevig vastbinden en vasthouden of trek-

ken aan 't eind van een touw , bv. een buffel en derg.

als hij geslagt zal worden, een boom die men om

wil trekken, enz. — vm in ern vt cun z arn \ een boom-

stam in 't ruwe vierkant behakken. J.

rt cm z nrt (ert z 011 n\ 1. KN. een oude Chinesche koperen

munt met een vierkant gat in het midden. — cuinn

rt amznrt(Lnn z cmjt\ uitrekenen, nl. met behulp van zul-

ke munt. — 2. plat woord voor oor.

<n cm z iuii cm arn cmjt\ kn. heen en weer bewegen, van

het hoofd, de kop, de hand, het ligchaam (B. J.

XXXIX, 26, 2: a^"irn(im ^incmz(uncr
fn!uncmji\ van

iemand, die door zijn vijand doodgemarteld wordt,

C. S.).

cmcun\ KN. ledig, voos; kurkachtig, sponzig hout, G-.

(
Vrg. cm run cm ft cm tun (uin )

crtt(crt\ 1. KW. benaming van den waroe-boom. — 2.

kn.; tuh cm arn \ met den stok van een lans, dans- of

tournooispeer , enz. slaan , afslaan
,

pareren (zie

/k - n * o
7

(trnthn).— tun cm cun tui \ mv. — 6. naam van eenpalm-

boom met waaijerachtige bladen : Corypha Gëban-

ga J. (vrg. namicrrn (uti(rui/j\ tui (ui (trut art n\ In een

komt voor cm ruilt cm iuh \ zonnescherm

d. i. asttnn(hcrtjt\ (*) C. S.).

on tun \KN. met de hand vatten of vasthouden. — cm

irn (uncrrtjt\ hoop, troep; komplot, bv. van roovers

(vrg. cmi&i).

cmmn\ kn.; (uhcmurh\ aan repen of spaanders snij-

den of hakken. — cm:uft iunhnji\ afgesneden reep of

spaander; balk, die reeds gekant is (vrg. v^ om zon

<narrnz).

crrtirrh\ kn. bosje, bundeltje, pakje. \njt asn<(tj> cm

(cn\ een bosje sigaren (vrg. <un tim (urtji) . — cuncm

(urt\ tot een bosje of bundeltje maken.— (uhemvrn

o O - i •

(ui\ mv. — cm (criact anjt\ aan bosjes.

(ncmrrh\ 1. KN. naam van een soort van lang riet. G.

2. (uhticmtLrh^ kwellen, voor den gek houden, G.;

verlokken, verleiden (vrg. cm<ói).

>n cm 2 tuil \ kn. 1. een groot mes (vrg. t^(cmni\ cumn

irtcrmz). — 2. een oortje, twee duiten, (uiticmz

rrtt\ een oortje, nrt (ui (vut <? mi cm iruh \ gulden koper:

een uitdrukking , bij de kooplieden in gebruik , voor

nrt (ui ojvi q tui (ut ^ \ in onderscheiding van nicuuum^

o a„
cm at n w

cm (ci\ kw. zva. aji(ui^\ vat; iets, waarin iets gedaan

wordt (Skr. g h a t a , een groote aarden pot voor water).

cmap\ kw. een geluid maken, luiden, klinken, zva.

,<£^fO\ (Skr. ghati, Indische klok, metalen plaat,

waarop de uren geslagen worden.)

ti cm z ui op z \ kn. een soort van zeekrab ,
gelijkende op

(hii(uia5it\ doch kleiner, die zich in de koraalban-

ken nestelt , volg. sommigen vergiftig. J.

(*) (isiini!H7iji\ ook nzr &jxuï\ hoed van gëbang-bladen;

een gëbangtak met bladen in den vorm van een

zonnescherm.
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crrpnzp^ o. zich in de modder baden of wentelen,

zooals buffels, enz. {vrg. ooi zji hoijj). J.

cm zp zn on zp zo \ kw. opvliegend , driftig, G.; onbesuisd,

gek, wild, zva. [^miKi^m^p aiia < oojzizji^

Q O O
jajnar)(zrncm\\

cmnpzrnn\ kn. klanknabootsend woord, tegen elkan-

der tikken, met den klank tik elkander aanstooten,

aanraken, met elkaar klinken {vrg. zcnoin); klap-

pertanden; tegen elkander stooten, van de knieën,

,,..,, O . o . o /
bv. bij het gaan. zm o rti

î
zimz7ia<ri on irnzmcKo ooi

a
aptKrij}\ sjor.

cm.^}!hmjj\KN. met den klank toek elkander aanraken

(B. J. E.Krit. XLIII, 24, 1, van twee wagens, met

de kanten, C. S.); zich aan iets aansluiten; zamen-

treffen, zamenvloeijen; elkander ontmoeten ; zich

aan elkander aansluiten, zich vereenigen, overeen-

stemmen {vrg. (Cri ^j!hayt\ ajia^i(hnnn\ asn o^,f.H|\

o .

onzpznij)). cm zp (hfncci<H-nj\ spr. — zmon.bphoi

zizcd\ met elkander in aanraking en overeenstem-

ming brengen.

cmonzpvoin^'ü^.; cm r> zp thoi znji \ vlug van begrip, be-

vattelijk {vrg. crhtKi).

cmrizpzhiiji\ kn. nabootsing van een geluid, dat bv.

door een kapmes veroorzaakt wordt, vianneer men

daarmee tegen iets hards hakt {vrg. onn zpzzoi/j).

— cm.-E.ir) zpz zoip zulk een geluid geven; weer-

stand ontmoeten {bij het hakken); vast, gevestigd,

bepaald, bv. van de beteekenis van woorden, on-

veranderlijk {vrg. (èi <n crm ooa) ; met elkander over-

eenstemmen, rijmen, harmoniëren; zijn beslag heb-

van een beraadsla-

ging (bijkans gedaan zijn, G.; vrg. zoi oni zbi n\ (siasii).

zm cm on zp z zciinx zva. on e.) rj zpz .. -in ook toeslaan

,

toebanieren , er op inhakken ; fig. rondweg met

zijn meening, bedoeling , verlangen voor den dag

komen, het iemand regt of brutaal in 't aangezigt

zeggen, er stoutweg een slag in slaan, regtstreeks naar

iets vragen, bijv. om iemand bij verrassing tot be-

kentenis te brengen. Bij gewisheid ook tuh cm ?i op

z

zoi ri rui j {of ook zji n ï bi ? ?)^ en verkort on zpz on zen <> \

7-7 O r O O
zoo 00 fc m L. v. zn <n <p?V ltrn ? of zo on zp z zon ~m on

tn.){\ J.— on n zpz zoo d^yi\ geperst, van olie, ter on-

derscheiding van zriz2i zjj (bn no zojj\\ — looo ri zp z zoin\

met ajiastï\ van alle kanten een geluid maken als

boven.

ben, tot rijpheid gekomen zijn,

cmzpzo^p kn. zva. iomzm^\ aardewerk, potten en

pannen. J.

cm i^j!bmji\ kn. naam van een lekkernij, bestaande uit

gekookte en gekneede zoi r> aai zzi \ met geraspte ko-

kosnoot.

cm on zp zoijj \ kn. de eerste helft van den dag. zjiooozi

iiapaaijj\ een halve {namelijk eerste helft van een)

dag , t. n rj^nzcmri op zoin {niet zi no z ooi 11 zp >wrij))\ N.

,

zm ru ^ cm ri op knn\ K. anderhalve dag.

ooi on zpz ao^fj \ KN. z,ii cm ij zp z zoin \ kloppen of tikken

met de kn okkels {vrg . cm r> zp z znin \ on zpz on zpz iKn/j
),

bijv. op de knie , zooals de kinderen doen bij het

spel bK^nznoo/jw — oji cm ij zpzz,iin\ een knietik; een

derde van een kilan als maat. tui on <n zp z zoi ^&zni

zbizon\ spr.

o o .,

cmr) zp z zoiji\ kn. , urn tut en so?ns ae:(iz)(mi/i\ KI. de

nek: B. J. XVII, 20, 4, van een olifant; het haar

in den nek G. {vrg. i£ji ti iu/i).

wé/M)^\ £N. afgeschoten vakje, eng vertrek; als

maat voor een kleine ruimte: zji on zp ooijiw

d) ip<Mnji\ vrg. bii ipmijiw — zm on zp >hoia\ voor spel

stooten met kop of horens, van een buffel enz., te-

gen een and. — on zp i-oi o,-)jj\ zamen spelende stoo-

ten of de koppen tegen elkander drukken. J.

on cm ri zp (noijj\ kn. 1. vlot van hout of bamboe. — zjii

(ncrntnapiKnji\ een vlot maken (tot een vlot verbin-

den J. ; vrg. t<ci(èi). 2. lidteeken.
*•

—

'CO

no ooi ri ip z (Hoyis kn. leugen; liegen {vrg. nonznonoz^);

ook niet geheel overeenkomen, niet op elkander passen.

ii cm o) zp i r) zen on zp z <Hnji\ zva. il zm -n np z on zen ~m on

11 ipz zm/i {vrg. ononri zp z izin).

oo~> :ci zoo \ kw. zva. cmzji\ hol, grot, spelonk; zva. ckjj

esp put; zva. (Ei zn (hoi ii zn

z

\ de vogel bango (Skr.

kuta boom, hat, berg, vesting, PK.), zm cm no on

zn zni \ op bergen of in holen , waar het ook zij.

cnonz zph)i\ kw. naam van een mythische slang {Skr.

Karkotaka, PK.). (B. J.LXIII, 11, 3; 12, 4, C. S.)

oniizp iïi7irt\KN. oneven {vrg. onz:rnzzzji).

cm(ipanyi\ KN. keep, dwarsche insnede; ingekeept,

vrg. ononibinw — z.11 on zp as)iji\ inlcepen, enz. —
. (> O a O O , t

iuncmapasn\ mv. — -on-ip zni anjj\ keep, overdwar-

sche insnijding, bij telling. J.

on up zs) i,p zva. zji ieji^i asiins beschadigd, bedorven, G.

ononiizpz as)iji\KN. scheef, afwijkend; fout, als v. e.

rigting , vergeleken met het kompas; onjuist, ver-
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itjh cm ii mi z ap oruin\ bedriegen,

o O

keerd; zich verspreken, verkeerd opvatten; afwij-

king, misslag, enz. Ook wel on cm ai op z asn ft\ vrg.

11 cm oioJtz asn o \ J

.

cmapasn\ KW. 1. binden, vastbinden (Skr. ghaiita,

aansluitend, zaniengevoegd, verbonden; vrg. mion

nanrnasnn). 2. zva. mi arn (njtn\ <unas:(E/iij\ klok-

slag, uur; slaan {vrg. mi ui). '6. zva. <n aJh cm irvin\

^^lèi^ spoedig.

<nj> ast asn (hj) of rui ri ap z asn nj) \ eigennaam, van een

zoon van Wrekodara bij Arimbi (Skr. Ghaiót-

katj a).

cmviirviji^ eigennaam van een Dëmang. G.

om on op irvi^ KN . de eikel van het membrum virile.

o
on oii on apz oruiji \ zie en cm zap anjijiw

en cm z op ouin\ oi mi z on ap z ox,uo en rncmrnapzruij)\KN. 1.

leugen , liegen. G

misleiden, zva. (Én<n&/iz<naAM(un\ on onn oji art (vrg

nri cm on apz lH~>
1^) x z^e bij oi mi zon (bu z \\ 2. tl cm z asi aruifi \

kn. gebrekkig, bv. door het gemis van een hand,

poot van een stoel, enz.; vrg. ricmzapw

o
rn au zon apz aria \ zie on cm z ap oui/j w

cm t;> \ kn. ; ajii cm ui \ de hand, of iets anders dat lang

is, ophouden, uitsteken, uitgestoken houden, bv.om

iets te ontvangen of uit te reiken. J. Vrg. cmafjw

cmap\ kn.; ajhamap\ niet van zijn stuk afgaan, niet

toegeven, stijf volharden, enz. J. Vrg. ai (cirriap\.

miap\ zva. a.1071 asnji\ kn. afkeer, haat; haten,

«m i i -L O o» q« q« .. O o*
at keer neb ben . on asi <si 11 izi ni \ spr. — ajn cm ap

a7i\ iemand haten. — ajiimiapo7iononi\ haat ver-

oorzaken. — cm cm ap asi onn\ een ander of malkan-

der haten; haat, die iemand toegedragen wordt.

o O O O a« ,,,
asn tui (E.1 ^i on cm ui asi onn \ onverzo enlijk

.

cm ap en <ncmap\ kn. onderscheid , verschil (vrg. oni

rnaciomji); verzuimd, ontbreken, onvoltallig (vrg.

viasmmajiz); veranderd (vrg. ai tun z (ui ^)

.

oncmap\ zie 07-) ap w

<w cm z ap \ kn. een poot verliezen ofmissen , met één ach-

terpoot zijn , van een krekel ofsprinkhaan ; in het al-

gemeen defect, waar iets aan ontbreekt; onvolledig,

verminkt; ontbrekend. J. Vgl. cmap\ ai 077 z ap aui r.w

-. o
cm\ 1. KW. zva. (nnnz%Ji\ oni mi asn n w tun on rn en

(iaauia^\ spr. (vrg. cruicufi.-— 2. KN. Holl. gang,

doorloop ter zijde van het hoofdgebouw , waardoor

bedienden, paarden en wagens in- en uit

zijweg, zijpad (aaauiiHi ^a(e.o Jj unoni).

mi\ I. (Kramavorm van mi) en (Eicm\ in poëzij

zva. ajnmi\ zoo vooral in cm 071 ojj im/j\ de grootte

er van (ajirrnmi\ hoog en breed van gestalte,

B. J. XXVII, 30, 5, C. S.).

II. cm of aJaimi\KVï. het ergens zijn of staan

blijven zonder aangeroerd of gebruikt te worden.

G) (?) 0„ Q Q Q„ Q
ajn cm asi om (Ui aiji ajii arn ajn on a/n oji 01 (uiz onn oji rn (ki z

on rui ^ (Ki (K,i .ui \ die j)ot heeft al een maand onge-

bruikt of voor niets op het fornuis gestaan. — azi

mi\ iets een wijl of gestadig ergens in of op hou-

den, laten blijven, laten liggen, laten rusten (vrg.

OiG) ^ G). (F) (?) » , , n
ajimi\ ajiom). — mimi\ onafgebroken, zonder

tusschenruimte, van een rij of reeks (zva. vmam

romwifl). (/L7?<rmKW. bestendig, volhardend? B.

J. Krit. X, 10,1-6; XLVII, 29, 1-4, C. S.)

cm\ gew. ajn mi \ 1. kw. zva. a.nmi\ groot; me-

nigte , aantal (zva . 0.1101 aai ^\ aai on om ? ); KN.

hoog, van stilstaand water dat hoog staat,

zooals in een put; verheven, aanzienlijk, ooiieji

- ajn 6^i irCjt \ of och ie/i om orwi;\ de Allerhoogste, aii

is ook de naam van een Waringinboom op de Aloen-

aloen te Soerakarta. asn 01 tui z on \ zie bij asn 01 tui z anji w

a,ii ax) 011 (vrg. ajnajrtmi\ bij cm)\ mi a/n on mi oq\

rn a.7) mi

öoTj^RW.. de gansche menigte, alle (,

a^n o?7 <77 as: £? iki
}

\ ojn rui lu on \ «9^?'. — (ko mi en

zva. (Kil om on

on om ^ on ajn \ (K? si oji 01 on), bv. (kq cm oji na a-n oji asn \

al de Vorsten. (Eimi of (uii(Eimi\ hoog zijn of

staan van water in putten, poelen en dergelijke

,

bepaaldelijk door het opwellen uit den grond. •—
oni mi 071 on o \ zie bij on.01 oji om o w ook zva. 111 cuo ai <ijj \

— 071 cm 071 79 oni \ N. , 071 cm 07i a-m onn (ook 071 cm

asioni on/i)\K., hoog doen staan, van water; op hoo-

ge prijs stellen, verheffen, prijzen, loven. oTimiaTi

on om ajn oji om n \ zich zelf verheffen . J. — cmmi\ kn.

1. som, getal, bedrag, totaal. 2. lof, roem. — a.nh

mimi\ 1. opsommen, optellen. 2. loven, prijzen; aan-

prijzen, aanbevelen ; zich beroemen.— 777 rêi 777 . roe-

men
,
pogchen , zich op iets verheffen of beroemen

,

TT
spraak. — oji mjiii a7iihna\ voorwerp van lof.

II. mi en ajn cm \ in poëzij zva. ajhcmw

enemz en ajnoicmz\KN. , 01 cm z(ui ^ KI. , een groot ko-

peren bekken, met een knop in het midden, waar-

op met een stuk hout, van een elastieken bal voor-

zien, geslagen wordt, en dat bij de gamelan
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belioort ; in het dagelijksch leven ook veel gebruikt

voor cm ki trui on n\ en in liet algemeen voor mu-

ziek, al is er geen bekken bij, bv. on cm z (ui on orviz

(hi\ Hollandsche muziek, d. i. muziek met Europe-

sche instrumenten. J. oncmz (rui (&i i<ii ani(Hizm?\ spr.

— (uiionmiz\ gamelan-dragers. — osi on cm z asi \ op

een gong slaan, iets met de gong of met een ge-

luid dat de gong nabootst, accompagneren. — tui

en cm z aci arin \ kn. naam van depandapa op de Aloen-

aloen te Soerakarta tegenover de moskee , waar op

Zaturdag middag de gamelan geslagen wordt,

mi rui \ kw. verblijfplaats, logies, zva. on tui z ri am z ruii

on cm z\azi\ KW. herinnering, aandenken, zva. onajn(rLÏ\ G.

rncmz<M\KN. mengsel van koper en tin, daar de

gongs van gemaakt worden (vrg. (34097); ook K.

van an(Ejit7iJi(Ki/j\ en KI. van oncmz (Skr. kdmsa,

klokkemetaal, P. K.). (uiasnoinciiza^^ scherpe en sle-

pende hoest, vaak tot bloedopgeven toe, strotte-

hoofdsontsteking (laryngitis), tengevolge van inge-

kregen stof of vijlsel van klokkemetaal. J. — ii.ii

nrjcniz(hj)\ iemand met vijlsel van klokkemetaal ver-

giftigen; kruiderijen, in kokosmelk tot saus bra-

den {vrg. on hiï z on (tj) \ oncmz on n^\ cmni). — ("AV

oncmzM\ zie boven.

arti(KJi\KN. vlug, bv. in het werk, lezen of leeren(vrg.

cmorjapMiji); vlot van de hand gaan, van koopwa-

ren (zva. rtmna^n); spoedige vorderingen maken,

carrière maken, het tegenovergestelde van ik-khti

oruiji \ ikji cun (ruin en (iji erm asri/iw

cmw\ KN. eeyi soort van groote krekel, die zich in

den grond ophoudt , en door de Javanen gegeten

wordt {in een Wangsallan omschreven door ak\wi

<Kn(pji\ aard-djangkrik; in een andere door uk

uhtih^ <xji tasioi :hii (ia (iji \ groote djangkrik met slee-

pend geluid, C. S.;vrg. &k iihiifHii n) ; ook een werk-

tuig tot ondergraving. (èprrncma^\ spr. — om cm

(Kji\ als een krekel een gat in den grond maken,

iets ondergraven, bv. een pager of muur , om te

stelen (vrg. cm(rui(Uiji\ ruimm (nnj\ arnxm^).

ot)m\kn.; (uhcmtKj\ glad maken, polijsten, G.; effen

maken, goed en fijn bewerken, van den grond bij

het spitten , eggen , enz. ; iets terdege roeren en

wrijven ofkloppen, om het goed fijn en gelijk te maken,

bijv. beslag voor koek, rempah , aardewerk enz.;

fig. zich met de borst ergens op toeleggen , J.

;

door wrijving gelijk maken, over het een of ander

ligchaamsdeel strijken, bv. bij kramp in de buik

(vrg. (tamnoj)); zich schrammen, bezeeren, G-.

;

van een vlieger, met den kop nederduiken. J.

cnïa^i \kn. afgeweken, verschoven; van plaats of voor-

nemen veranderen, G. cm(t.ï(Ki\ wijken, bv. om

plaats te maken, B. J. XVI, 6, 1; wijken, dein-

zen, voor den vijand, B. J. XX, 19, 5; XXXVIII,

8, l;van iemands zijde , ï#.LVIII,2, 6; ook ontko-

men, B. J. XLVII, 16, 5; fig. voor gevaar , beproe-

ving enz. bezwijken , ib. LXI, 16, 5; afwijken van de

trouw
,
plicht, enz. , ib. XXXVI ,10,7; XLIX , 14 , 1,

C.S.; verschuiven; ontkennen (van een voornemen

afzien, G.). — !Kncma^i\ afgeweken, (hii mi tui ojii (ui

(hd\ verdoold van zin, verbijsterd (vrg. (frnamiat).

— .uncmw^n\ ontwijken. — (uu cm ikji <~n on ihh ,\ tets

doen afwijken, verschuiven, verzetten.

.
7 .. o

cm 1^1 iruiji\ mi (Ki iuio~n/j enz., zie bij (ruitziw amajiarw

on n^ ook kd. van <unarui(&i\ zie aldaar.

mi(Kjj,rLi/j\KN. aanstootelijk, bits, brutaal; aanstoote-

lijkheid; verkeerd, fout, onregelmatig, J. cm trui a^
}

(n.i\ iemandajt(nj)fj\ zie bij cm (rui tut /j\\ "W
bits, brutaal, aanspreken, antwoorden.

cm<Miruin\ kn. ongelijk, vóór de andere uitstekend,

van een tand.

crhaJ\ kn. droog, van iets waar water op gestaan

heeft of in geweest is, of wat door waterdeelen

vochtig was, bv. grond, zand, een rivier, een pot

,

suiker, enz. Vrg. tun 0^1 asn /i\ am <
-ri\ (urn mi o^ï\ de

beste uit velen uitkiezen, J. — a/h mi aJ (ui \ mv.,

bv. bij 't rooljen of plukken v. vruchten, J.) — cm

aJ(&(Hij)\ tol; met een tol spelen (vrg. ort hu on urn

mui (Hi/i).

cmcm\KW. zva. (ujjojj, (vrg. cmcm\ 1); ook naam

van de rivier de Gangges (Skr. Gangg a). cm cm

ajj(^n\ de zoon van Gangga, d. i. Bhïsma, B. J.

N, Krit. IV, 9, 5, C. S.

cm cm of (uhcmcm\ kn. storen, kwellen, ergens aan

raken, morrelen, bv. waar men niet aan mag ko-

men. micmcmcm\ gedurig storen, hinderlijk zijn;

op de een of andere wijze lastig vallen. — na cm

mi\ gekweld worden, voornamelijk door een booze

geest, gezegd van een zieke, die aan ijlende koorts

lijdt.
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arh cm Mjt\ o. i. iemand in het aangezigt zien, G. — 2.

vlug, ferm, kras, een gezond voorkomen hebben (vrg.

vn m > 11), voornamelijk van iemand, die oud is of

ziek geiceest is , en er nog of xceer flink uitziet

,

werkt, loopt, enz.

arh cm <zin\ kn. onzeker, wankelen of weifelen, in zijn

gevoele7i of besluit {vrg. ia ï? nn\ on vk on v^ imfl>

arh arh \ zie amcm\ 2.

(F)

ti vrn ? \

rntcm\ i~j voi 2 (Ki n)

.

1. rj vn % (vrg. dn ^i\ vu

II.

07

cmcm\ naam van een soort van kroos of'watergras, J .;

in een Wangsallan omschreven door n. 1 na ea vn

(éairf(rhnnaji\C. S. (vrg. rmaiis 2).

arhr)cm2\Kj$. mondtromp, een kinderspeeltuig (vrg. m
&), G.

(F) S) G) TTamcm\ zie cm \ 11.

m1arh\ kn. 1. afwijken, van elkander gaan, scheiden

(vrg. iionzorh\ xmcrh\ clkkis); wankelen, wag-

gelen, als een beschonkene , J. (vrg. ioimn viit).

cmaii iun Ui 10 m lj m 1 afwijken van zijn trouw.— 2.

een soort van gestreept of geruit Oost-Indisch lijn-

waad (geen Javaansch fabrikaat).

crr»cm\ zie rii\ I.

11 on<n on z \ soort van krekels, W. P. 469.

<ncrhzcrh\xj$. uit elkander wijken, als bv. door uitic ij-

king eene opening in eenvoeg komt ; kleine opening,

als van een deur, die op een kier staat (vrg . 111 111).

tffi lil vr)Kll\ zva. riij uiKl/jW

nrh 171 cm n of iunorii iri Kin\ zie bij (uncrn\t

urn \ I. verk.

II. KW.

van vn vrn G.

zva. vn ti uinr>\ helder , klaar : ruim,

noi ,sa\ zie boven.

1711 kw. r-zzz ajiariasnaji oudste, ouderling, G-; ook

tenamj

gezegd tot een bejaarde vrouw, J.

uyijt of ii vrn kv n\ zva. vm vrn enz.: moeder, inz.

vn v isi 1 hii3T verwonderd, verwondering.

L~m vr>i(cri\ inz. in toespraak (vgl.

icaxRW. zzr:

G.; ook =z

\urn).

norm of £.n-nvoi\ I. naam v. d. Arab. letter

van het zesde jaar v. d. Windoe.

II. = ivin^i\ in novmxh\ zie <njtant&i\

helder uitzigt. (Skr. bhd, schijn, licht, glans;
j

vrg. ui\ I.) — i(vivn\ uuiaznaJWOJi of uuixmxvi

Z7Z Vil Vil 9

n?\ I. zie vn ek?w van eene hoegrootheid: onbe-

paald, onberekenbaar, B. J. XLIII, 14, S-.vii^iai

Kiirirvis zva. oneindigmaal. C. S. — inam^xnri

rnam\ -zrz tn ?i ,? tun -n non \ ook van iets niet willen

weten of hooren, niet aannemen, J. — cvni kiz\ zie

bij tvni ^i<>\ [Of deze laatste vorm de beste is , staat

nog te bezien. Vgl. m c??y niet willeu, met Mal.

mahoe, willen; en Batav. Hal. tahoe! ook tahoe

si of stahoe .' (voor tahoe siapa ? siapa tahoe ?) ik

weet het niet! Wellicht dus ook ocn^ (mboeh) eig.

verkorting van asn&i%\ voor voiki^\ C. S.]

II. = vnisnjw volgens J. wegens ouderdom vrij-

gesteld van heerediensten. — vo r,n j vn n kii \ iets

aan iemand opdragen (waarsch. hetz. als onder I.?

C. S.).

11 vrn j\ 1. KW. zva. JvrnKO\\ 2. zva. Kniavrnj\ bv.inri

ii im ? ij vn > vn onn\ om alles , om zooveel als er is, bij

dobbelen. — 3. Vóór getallen der eenheid, tot en met

negen beteekent het in sommige districten dertig; als

n 1701^ is: \ n., cn(cn ^asncmcnj>ji\ K^, een en dertig.

o
rj v.11 }-n^m\^., rj vrn 9 hti ivi J

\ K.

.

enz.

twee en dertig.

uv? vn \ KW. zva. vrn vrm s\^
1

xiiiv,ii\ kn. arm, inz. bovenarm (vgl. rarinKifi); stij-

len van een deur, G. (of liever de twee armen of

helften van den boog boven een poort, B. J. II,

10, 5. C. S.); brastouw, vjaarmeé de ra van een

vaartuig door den roerganger bestuurd wordt, J.

;

als vlaktemaat: een bouw (bahoé), zva. kii.vu\ zie

ald. ; ook fig. tzz 111 vrn i_,rj \ iemands steun , hulp
,

regterhand (poet. r-r~z 11 71 ^,-77 ? .1-7 ) ; zoo van twee

personen , B. J. XXY , 7 , 2 : vrn 1:11 tun hii ki y iki ti \

de regter- en linkerarm van hun partij; ununaJi

' (kio<i\ trawanten en magen, B. J. L, Krit. XXXYII,

7—13. (Skr. bah o e of wdhoe, arm.) — (vmeun

ajiKn^i\ kx. bescherming, bewaking, (vn e? xrn (U

>kiij~i\ beschermen, bewaken. — 1L1 on ri ui cuui

KiurjcK.1 kii\ werk van armen en beonen, d. i. hee-

rendiensten. e?t)ut7^?7\ enkel met zijn armen, d.i.

zonder kar, buffel of buitengeicoon gereedschap, op

het werk komen, inz. in heeredienst. J. — xmun
S~) o a 7 . . o o T) 77 o
Kii ijl ki \ zie bij (l-i ki w tan x,n bwi mi - vkl. vn za rvin w
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xm am ,itsns

i xm, xji crni
o - ... O

criji xm xm xci xlijj \ ;s^ oy &o) ow w

— xm xm rr> rum onji\ boog van een poort, B. J.

V, 10 , 9. — oji i&nn mn z (mji\ ra van het zeil op

£<?ra vaartuig, J. — xmiHrajn\ zie beneden.

xmiixm (ook (Uirixm)\ N. , xi (hu (El ri (ui z (Hlji of

ihyi (El xi (Ui z xn

n

>. K., (Eiri (V12 xn/j\ Md. i IW7? <7J) 0Tfl >

kw., «ifo bijwoord, achter het gezegde , in den zin

van maar, slechts, bv. (n i<ii z xi tui am (m ajii xi ihti rn .nixm

rntun\ blijf jij maar bier! dikwijls met voorafgaand

(èi\ (Hi (èi enz., voor alleen maar; in 't alg. zonder

omslag, beperking , toevoeging , afwisseling , enz.;

vandaar zva. eenvoudig; geheel; steeds; van zelf: veelal

echter met zoo weinig nadruk, dat het best onver-

taald blijft , C. S. ; soms zva. ons dan maar : xm oq xm ?

. O o O Oxm (ti (urt ri xji z xn (Ei ^ ajn ik» trui (hyi \ xji cm mi ri am xji (htjj

(B/i ri asn cm xi xji \ J. xn un oji xm xi (tri xixf}\ niet zoo een-

voudig maar , er steekt wat achter. — a v ei n ) v hv° co ' ~'>

(nhni\ iets voor niets of weinig beteekeneud houden

of uitmaken , er weinig om geven , zich weinig aan

storen; een bevel, raad enz. onuitgevoerd laten, in

den wind slaan. — azn7i(L/ntcmin(un\KN. om niet,

zonder betaling. J.— xm ri am xn ri xm tm i\ voor niet

of om niet gegeven of gedaan.

o 7 o 7 o
rnxmxm s verIe. van xxixixm ?t/?\ bv. "n rj tio xi im xm w

(CTl % (Ldl (HIJ) \ xm xm q ajn xnji en xm xm ^ xn anji N G.

xmqxmxvi\ zie xn^xu\\

xmjiHi (en xm>xn\ G.)\ KW. zva. crnxn\ Tj. S. drie

(Skr.wahni, vuur, P. K.). ct^mim ®»~7,? '7 Lr» 2

o
xvi \ xm ^ (Hi (Ei xvi hui iei (Hi \ spr.

(imxfnm(HT/)\KN. het oogvlies, G.

o . o
xmajnxn xmji \ zie xm xu xn xmjiw

xmajiiiHnji\KN.; xn ei xm aai /i\ buit maken, gevankelijk

wegvoeren, pluuderen (zva. ixnxii>\ vgl. luiajn

(Hun). — xm (ei xm xm !hhj)\ plunderen, rooven. —
xm (ei xm xm of xm (Ei xm ajn rwn \ mv.; berooven , uit-

en "O. J CO !t<L

plunderen; een land afioopen. — xmojnaaixn/) ^buit,

het geroofde.

xm xm xan\ kn. bedreven , bekwaam , kundig . XU (Hl (HYI

xm xn (H~n xji '1 isi:'8
[tin la-p (Hi vui \ spr . — xm (eji

anfl\ KW. zva. xm aa/i cfii aa iai ihiji en

crmajjW (i

"lco
O

(Ei ernaar.

(Eixmxanni-ji/i\ xm (Ei xni (ia _b« xm \ spr.
ca 6é~ -v/' co II C- l

— (umxmxmxa crOjf \ bedrevenheid , bekwaamheid , bv.

in het zwemmen.
oxmxm xm\ zie uuixm w

amorf xm xm \ zva. (im xm xm \N

xm xm i xm \ zie iiuix/nw

xm <xmxLi/}\KN. kamp, kamp zijn, niet winnen en niet

verliezen.

o . Oxm xm xi nn\ Ar . Ml. i\siJ , muilezel: vrg. xmcmxmw

xmjxui of xm^xm xvi\ kw. ongeluk, tegenspoed, G.

(Vgl. xrnxhi\ I.)

xmxm xw^ zie xmxu\ III.

xm xn m\KN. 1. baktand, kies; ook am xm (ei hu xji n\\

2. soort van riviermossel. — xm dm pi an ,i\ in elk-

ander sluitende inkepingen in kastemakerswerk,

zwaluwstaart , J.

xmxm kn. gehuil van een hond; soort van boschdui-

vel in de gedaante van een beest; ook gebruikt voor

beer (vrg. [xmtui). — xm(Eixm\ huilen als een

hond.

xm(Hi/j\ =: (Cm (Ei xn n \ in xmaritHyjs een ëmban die

in ja geweest is, zoogmoeder, baboe.

xipiu I. gew. xmxrnxn,pKT<i. dauw, mist (Sd.xmx:ri

xn n\ Ml. \sc); vrg. xm xjixti ~.m uichiji\ xm (ei (hi ~m

(EifHi/j^ (iyri(Ej
t

!Hi~rnfFJi!Hi/j\ xlkeji). x:7i(Hi^ji'jxJixJijj\

een dauw of mist , die het gewas doet verschrompe-

len, honigdauw, J. ^rixniian ju arni xm ik xji
q (of xm

xrmxji^) rn(Kid(Hi(Hijj\ 's morgens dauw, 's avonds

regen: verbloemde spreekwijs om een meisje ten

huwelijk te vragen, met zinspeling op de vrucht-

baarheid; vandaar xn x:rirn ihi ~m xrm \ een vrouw ten

huwelijk vragen. — xm xrn (hi ar>
/j \ bedauwd. (Eixtï

xm xmxnxn n\ spr. — xri xrnxq rj chti \ laten bedau-

wen, in de dauw zetten of leggen. J.

O
Winter.II. of xn (Ei hi/j\ KW. rrr iui aai zji <> am xnji\

— icn xi rn(Hi/j\ zie bij am iei (hijiw

CY o . , .. o
rnxmann\ anixixm in/is m xjiximti (Hi/i\ zie bij xji

xixmz(Hij)\ zva. (nxmd(Hnjj\ W. P. 432.

xm(Hi\ kw. I. zva. (uiihi\ bosch; wildernis; woest,

onbebouwd, G. xmanxjiaji en (ui xn mi tui \ een zeer

groot bosch? W. P. 449.

II. sterrenhemel, G.

III. xmxm na ofxm(EixmiHi\ aandringen , dringend

verzoeken, bidden, smeeken. — am iei xm (hj \ mv.;
co o

iemand iets dringend verzoeken.

IV. zva. xjixmiasn\ pijl, wapen, geweer, G. (Skr.

bdna, pijl.)

xmxri of xrnxn\ Ar. J\i °f fa verbogen naamval)

zoon. xm^ , kinderen, zonen,
<J

\,
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tj ui ren ruin\ Ar. A§) ^J\ Jb , de kinderen Isra-

ëls; ook voor het land van Israël.

o?jo\ I. of mirirn^ kn. geluid, stem (Skr. Idni of

w dni).

II. zie am ,w?\\

crm ?7 kt zie \m

O
'19

° Tw L

roi). rm wi rn rn m in im rn_\ spr.

(t-n?n>. kn. watervloed, overstrooming; overstroomen

,

van water; overstroomd zijn, van land (vrg. crm

mrrmtmimn\

overstroomd zijn.

o o o 7Jo? rn \ eren rn om in \ zie ald.

o?,^rw. Ml. vrouw, echtgenoote; ook imrnmi^. G.

cncrcnin en onmriin^\ ander, anders, verschillend.

{Vrg. rrnonrn^\ ui on in ^\ ceionin^
)

on 3.7)1 z rn\ zva. imm\ I en IV. G.

o o . z ..

<ntcr>zrn\ asn on uiz ri cmz 70 1 zie bij isnonuiz cm/iw \ap

G)
' o

rn ren n? 157» on o zot mzin\ spr.

crcrnnin^ zva. onrcmiin^ zie bij iirrnin^

(tnrn^s rniimrn?\ Mal.? viel. asn isn asn rn\ opred-

deren, in orde schikken, of aan een kant doen,

opruimen, wegzetten; <un ^iin?rni\ id. of mv.

(vrg.Homan, i. v. bena, bena'in, en Djoeroe-basa

Batawi, i. v. lel e na). C. S.

(er) ,m ? > Ml. ; x. ?7 e? (Hl ? \ dooden

onanionin^\ zie r> tm rn \>

o ... o
xrnrrn a-ri \ poet. zva. ^irnimw

crrnriini cmji\ zie r.n asn w

annrii£iimjj\ kn. afgesneden padi op 't veld te droogen

leggen en daarna op hoopen zetten, zoo als vaak

plaats heeft op velden ver van de woonplaats ver-

wijderd, J.

(cmvnan kw. zien, b-.Ö <£-
Q

rm rn m i\ zie mi m ,j \\^m HA

^77^3 \kn. open, ruim, van eenplaats, cen cm rri cCr on crm

(rnahxmrn\ in de vrije lucht.

ccr> ïr>\ n., crnuicuiji\ k. regt, regtop , verticaal; regt

toe regt aan; (mi rncm^ncmo\ ki.) waar, juist,

wezenlijk, eigenlijk gezegd; te regt; gelijk hebben;

O OO"
regtvaardig, billijk, behoorlijk. rncCnmriih\ regtop

o cv . lr o ocy
staan. czicrn^rmin^ regtop klimmen. miiinrLiin\

vlak zuid. in rui ri jn mio trn\ de regte, ware weg.

cki (uirhiri no mi xrn rn\ zijn broeder in eigenlijken zin

O CV
(niet aangenomen of lij wijze van spreken), rmim

anrn&iajr< uw broeder heeft gelijk, on imi i on tui on rui

ge spreekt, gebruikt— nirizrmin^p

ge uw eigen regt, d. i. wilt ge volstrekt gelijk heb-

ben, on turn nn (tm rn \ ongelijk hebben, ajninon'-n\

rncuia^o ^aiji mjj\ eigenlijk, regtens, billijkerwijs.

behooren.-
ocy

ocy
cko rm rnon (K.0 U) (Ui 9Ji ^/

1_J
hl ,7 >

ocy

: ran.inonnirLm.V) <ui on rui \ hij behoorde 't al

te hebben.

naar waarheid, naar behooren, enz. (intintKoo^rninnn

on-n\ 't is niet naar behooren (B. J. XLIX, 22, 3).

— !LV(Birrn\ mn rn ojKKi n\ regt maken; op iets regt

toe, regt aan loopen. mirrnin\ rm tvniui i^i n\ passief';

ook juist of toevallig treffen; regtens verpligt of

gehouden zijn; geregtigd zijn. — ajn(zi*rn'-n\ ilh pi

dji^i^t^ juist op iets treffen; juist; beregten, von-

ocy o . . , . . .. ocy
nissen, w ^irn'-nr^ivj

:

\ juist afwezig zijn. njn^iin

-WK* ui ik in in\ het trof op zekeren dag; op zekeren

. o o y O. Q
dag. mi rm fnnn mn mn rn luim ^nmi \ mi cki cm ? un

cm,o\ juist ter snede, van pas, juist getroffen: regt,

waarheid, on ccrnzn^mrin^in'-ncmji onjuist, verkeerd,

n ocy O O
ongegrond. — uil cE.iin'~nonmi <rn m cm cr^i ^nunm n\

regt maken, te regt maken, in orde brengen; ver-

beteren; regt naar iets rigten, zenden, enz. ; voor

waar of billijk houden of verklaren ; in 't gelijk

o cy o o cy
stellen. — cariinnricmjj\ gew. rnican innocm/i^ yn.'^l

.waji-mwijV het regt; geregtigheid , billijkheid; ge-

regt, regtbank; regterlijke uitspraak.

(mrn\ kn. zwak gezigt, zwakke oogen, G.;— hinder-

lijk voor het gezigt, van een sterk verlicht voorwerp.

ctninmip kn. knoop van een kleed, rrn in rni erho \

beenen knoop, ctninmi inn\ gouden knoop. — i/n

ièiinini\ een kleed van knoopen voorzien; toeknoo-

O o
pen, «T. — r/77 eti rnmi on mi \ knoopen aanzetten; toe-

knoopen.— rniinim cmn\ met knoopen (Iv. ^ncuiiri

imcmiimjj^ broek die men toeknoopt, in tegenstel-

ling van een met een schuifband); ook zeker gras

met knoopachtige zaadlalletjes , knoopgras? =z
o a Q T

,1777 ;C777 ?t?/7 r J .

'£?^T KW. zva. on eim
o a o o

acrnrnmij s zie rrnin\\

(cninmrin\ kn. misselijk; radeloos, zich niet weten te

• O O O
helpen, geen uitkomst zien.

(
Vrg.cun. ^2^,f

N ^ip} 1}^^ )

onirmzonincmi\ Poi't. loneca, pop, marionet; beeld,

standbeeld.

cm >i ï V) oz> V <rn i n

ceri il rn isirjj\ Holl. kalinet, geld- of kleerkast.

ten rncini\ Ml. dier, beest.

nsmincK.Q^.iasir'. soort van loozen geest of'monster , waar

men de kinderen mee bedreigt , volgens sommigen in

58
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de gedaante van een slang met menschenhoofd , J.;

ook de monsterachtige hoofden in Hindoese/ie ge-

bouwen worden zoo genoemd, C. S. (Skr. w an as-

pa t i, heer des wouds , d. i. boom ; ook een naam van

den god Agni). mn (eiktiki-^i asn\ op zijn hoofd staan,

gelijk de boeta Banaspati volgens 't bijgeloof der

Javanen doet , W . P. 447.

o
ten <hn ut \ KW. zva. o xn asii wd

o . o
arn ihi ui \ zie .7777 (Cl xdi anji w

een nx22 0jiasn\ eign. v. d. gemalin v. Vorst Soejodana,

dochter van Salja, Vorst van Mondaraka. {Skr.

Bhdnumati, vrouwennaam, P. K. ; zoo KW.^ca

tKiexam^ B. J. Krit. V, 9—10, C. S.)

Knarrirvijt\ kn. verlegen, radeloos (vrg. KnaniKnn).

(tntn<Eyi\ kn. ; (vr> (ETK}(Eyi\ in gloeijende asch gaar

maken. — xm iiq&i ian\ het zoo bereide.

o o Cl o o o o
azn m i ;i >o \ KW. zva. (tnt cm tli cm aruw (tai vni m mi tn \

zva. frn ixj ui ^ rui (ui $ G. (Skr. b hinn a, gebroken

;

vrg. Mal. bahina ofbina, geweldig, enz. CS.)

(bnihh\ zie trui^u) (vrg. tb»aa\ l)w ook (in naboot-

sing van 'tHoll.?) kn. draad, fijne streep inlijst- of

schilderwerk , J.

7777? ?o\ zie (ta\ 2. .vrt iTtuhii ^ii in >,» tq i vnpi\ spr.

rntcnifKys kn. soort v. ketels (kleiner dan 77 tonkin rn),

die tot de gamelan behooren.

«777777?? ? Waarschijnlijk aldus te lezen bij J. i. pi.

v. ir» o» (tusschen -nxziiith en (uri vm j)\ kn. een

plant , waarvan de bladen als groente en medicijn

dienen.

^ O
iTirniN —^ cm <ei nsn iki\ zie cm (Et (Kttjiw

O

0777 77 77777 \
( (Jb-

aznicm\ KW. Ml. zva. (Kt ui asti/iw

O D ...

77??i7???;\ KN. zva. .X-itn^w jjoet. 2Z?#.

( Vrq. (ut .17777 y \ ) — (utt (Et ,17777 .? zva. E ) ?C7 ?

x. n ie i urn ) (un 77777 p \ £22 stukken of deelen ver-
co a-1 O1 7

deelen, doorbreken, doorsnijden, doorhakken, klie-

ven, J.

-O _
(Virn3<rmj^\ rtcrmict\

moeite, nioeijelijkheid, onheil, ramp; beproeving,

verzoeking, verleiding (vrq. vuuazmMW ,Eixnruri\ (u

(Eii7rti(Hi\ Skr. w antj ana, teleurstelling, ongeval

P. K.). 7.77 377 77 UI 7777 77777 3TI \ Onheil stichten. 7,7} 7777 77777

(ni\ door een ramp getroffen.

O
,1777 77777 7/7 \ Zie 1777 77777 ,U1 \\

Or Ofr

3777 77777 \ I. KW. ZVa. 77 ,777 77 «77 UtlJJ \ Ondiep.

II. kn. goed, ruim vloeijen, ^-«w vochten uit het

.177? 77777 Til ƒ .7777 77777 "KT \ K"W

menschelijk ligchaam , hv. zog , bloed , water , J.

III. kn. ma #00#t , die brandhout levert , J.

1777 ?? 77777 \ 1. kw. 20#. (Ki cm ttstijp bevallig, fraai, prach-

tig, sierlijk gekleed. (Lii^iyj jtttjn kn. zich beta-

melijk gedragen. — 2. kn. e«z riviervïsch , volgens

sommigen een groote xrt ei-jj, mijjw

xrn
i

o?? \ kn. bloeden , van een wond.
I) Oh

(177? .77777 <77 ^ o/ 7777 77777 77 to ^ \ kn. een zwakke maag o/

zwakke ingewanden hebben, bij de minste fout in

de dieet ongesteld worden; van plantsoen: teeder,

geen tegenspoed kunnen velen , niet voordeelig

staan, J.

xm inii Min\ 1. eigennaam van Pandjis knecht in de

Wajang Gedog , en vatteen berg op Java.— 2. kn.; t77

(Et 77777 <wrifi\ met zijn velen nemen en met levendigheid
ca c^ ^' °

onder elkander verdeelen
,

grabbelen, J. — ilvkei
' ° ca

.77777,7,7? een of meerderen laten grabbelen: \oox een
ch H\ J °

kind de bantjakkan geven.— xjn e? 77777 ara rt kti \

te grabbelen of te deelen geven; tot bantjakkan

doen dienen. — tcnzarnasriMnx grabbelpartij ; vrolij-

ke deelpartij, J. ; offermaal, bestaande in gekookte

rijst en toebereide groenten , die bij gelegenheid van

de offerande voor een kind, als het vijf dagen, 25

dagen, 7 maanden of een jaar oud is, in een zeef

of mand gedaa rn en aan de kinderen gegeven wor-

den; na die genuttigd te hebben, zingt een van hen

kinderliedjes (aji^iiini on/i), waarvan het refrein in

koor herhaald ivordt.

xTnumhnifj kn. kleine schrijfiessenaar (zonder pooten);

voetstuk, voetbankje, kleine stelling, enz., J. (Vrg.

XjTI 77777 7,7? _7? 77777 7V7Jl/l \ (WJ TO? 7,7? [) \
)

ri «77? 77 7777? z uïtjt \ een lichtbruine, vergiftige boomkik-

vorsch, van middelmatige grootte, die lange achter-

pooten heeft en gevjeldig springen kan, J.

7777 77 7777? (7577 /i\ kn. 1. zonnewijzer, die, door de lengte

der schaduw van een stijl, uren en jaargetij-

den aanwijst. — 2. een Jcikvorsch , wiens geluid

gezegd wordt droog weer te voorspellen, J. — 3.

l /? ë? 77 ir/r? «i??/? \ plagen, sarren , uit de gemeenschap

sluiten , verraderlijk overvallen , zoo als kinderen

soms een uit een vreemde buurt doen. (Vrg. tnn

tn errn (Kin \ ri U77 zet \

)

77 «TT? ? 77777 7o pHoll. boontjes, inz. sla- of sperzie-

boontjes , J.

777? ?? ITT?? i ./u^\ kn. grappig, koddig , schalksch, plaag-
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O

ziek. — xrn iixnii 21x1 aan \ grappen maken; elkander

foppen, plagen. (Vrg. xrnai xnji2nxin\)

i vin ilijj\kn. een soort van gras [vrg . xhixohaiann), J.

xm rn xmi >r) ixu kn. een visc/i.

xmxnh\ kn. twee of meer tegelijk vangen, koopen,

krijgen, doen, enz.-, zva. twee vliegen in één klap

slaan. rrnicrhasnaxity drie te gelijk, xrnxnrh tnjiarn\

dubbele gang of dubbele moeite doen , voor wat in

eens Icon geschieden"? B. J. XLYII, 20, 6: o^hei^ji

aaxninuKii\ nam. laat mij bier sterven, en niet
ca L% J

eerst op bet slagveld ? (waarvoor echter andere hand-

schriften hebben n xn n xiii in uti ) C. S.— xn ixi x:n

arm \ een soort van strik.— tvn (Eixrm \ met een aai axi
Cl en £>

xmxrrh vangen: een beest met een strik om de poo-

ten omver trekken, bv. voor het slagten (vrg. nas:

cm run). xïiviivih\ met de voeten of een voet m

een touw of dergelijke verstrikt raken , zoodat

men valt, J.

tbn.vm\ kn. van het lichaam van een paard of derg.

dier
,

glad en rond
,

goed in 't vleescb (vrg. aai

xrm). — t_?? xirm viiiaai\ goed in 't vleescb bren-
CK Cf) tt <

&

gen, vet maken.

(crjxrin\ kn. ; xheiviii\ op een afstand wegwerpen.

eri aai ? ei ruwen inh \ omboog gevoerd en weggeworpen,

bv. door een schot, B. J. XXY, 1, 1; XXVI, 6, 7.

ojri e? rih m ii hu- iets met een pijl of iets dergelijks

wegschieten, B. J. XXYII, 28 , 2,30, 2; XXXI, 18, 4.

xiim ïiuiii kn. scbeef, niet gelijk, in verschillende

rigting, uiteenloopend (vrg. onxniixnii). ai xrn

ar> mii (of il im ri Km (Ki xn/i) XjI hii of trn xji iuin\ van

meening verscbillen. ?? nh 11 inii ixi ?,~n (zie bij xni xrrh)\

in verschillende richtingen , achtereenvolgens naar

verschillende plaatsen gaan? of fig. zva. dubbele

moeite doen ? van hier waarschijnlijk G. voor de

tweede keer, herbalen, verdubbelen? C. S. xiimTixmi

(ïi xji ri ui \ spr. niet met elkander overweg kunnen.

xi xm ii mii ki xn 1 \ onderling oneens; uiteenloopen
,

bv. van een span trekdieren , die niet in dezelfde

rigting trekken, J.

rn xrn 2 ri xziri \ ai cm 2 ri xrni w — xm r\ •£ i ? ri xnh \ ook .-ach-

ter op een rijtuig meerijden, echter niet v.d. bedien-

den gezegd; fig. aandeel hebben in een zaak zonder

gelden in te brengen, J.— xn ri e? i 71 znii xn on xm achter

op een paard of rijtuig laten meerijden;
fig. iemand

zonder geldelijke bijdrage aandeel geven in een zaak.

tzii hi of rn vnxn of vu xmon\KW. zva. <irjhm\ toorn, gramschap:

O
toornig zijn; ongenade, straf, (cnaznaftwó^arviqs

goddelijke toorn of ongenade. — mn cenm ama<r\

iemand zijn toorn doen gevoelen, bekijven, bestraffen.

o
xman^ KW. zva. asn /ei -^i en (utoJiw mi ti aa 2 xji x

o
ui ;

o o

(Ci cm asn xm

\ spr. — r7WM\ zie boven,

o*
"8!cni3\ I. soort van strijdknods (vkl. cm cm ie irhacui-ri'

rnjj\ cmaa\Skr. b hindip dia, soort van

werptuiq , pk.).— clti S iui \ met een b i n d i slaan.

II. °f "7 U7? Ml ' KN. rijtuig mei twee wielen,

sjees, bendi (Tamil wendi, hetz. pk).— fun n &rm <tn

uu ^11 r? jvTj \ een paard vóór de bendi gebruiken, J.

fnxrmap\ I. of maj)ï<ta\ kw. 1. lijf, lichaam. 2.

worstelstrijd (? de laatste befeekenis schijnt ontstaan

uit misvatting van eenige samengestelde spreekwij-

zen, C. S.; Skr. bandha, lichaam; Perz. ^Jj id.).

(Lii 77 «d ? 77 mi ? on \ te liif vallen, B. S. 271: 11 xrn 2 in

xrn 71 pi 2 cm \ lijf tegen lijf. 11 xrn 2 wi (mi za of rixrm

ap xji .7X7 \ worstelstrij d. 11 xm 2 ia xji n.i Xji asn \ strij d

op leven en dood. 11 xrn 2 on xrn axi\ zva. asncrm\

tegenpartij; het tegen elkander beproeven of opne-

men. 7_?? 77 ei 2 hi hii ?dm\ zva. xn mi ui \ rirrm m\
< co <C- O CJ '

zich met iemand meten; zich tegen de overheid

verzetten, J. — vi 1:11x1 n 0021x1 \ spr.
'K ' en £~ L

II. N., xrn (ui \ K., boei, boeiien; alles waarmee

men iemand de handen op den rug bindt ; gebonden,

gevleugeld, geboeid (Skr. bandha, binding, band).

77 xrn 2 7V7 .7577 xn 77 ki \ met gebonden handen;
fig.

met de handen op den rug, bv. ergens

xv ri Ei2xn\ n. xn £1,1^1 \ k., iemand de banden op
< en é~ ca as*^ l

den rug binden, vleugelen, boeijen.

O
xmiKixn/j of

n of xriixriix^(mn\ een gebon-

7,77 7l77 xn on \ KW. zva.

dene, gevangene, arrestant.

xrn in on \ kn. gril, kuur, als van een paard; leelijk

aanwensel, bv. gedurig met het hoofd schudden, de

onderkaak op en neer bevjegen, met handen of voe-

ten schommelen, enz. J.

om ,ui xni rxi (ook ongerust, ontsteld? pk.)\n

xman^ kn. koopstad, zeehaven; pachter of chef van

een tolkantoor. (Skr. b hand dra, schatkamer;

bhdnddrika, schatmeester, pk. ; Perz. jj^ zeeha-

ven, koopstad; .^Xi sL*> havenmeester, ambtenaar

met tolheffing belast.) Wangsallan: xm xn xm 77 arui xn

asn xrn xti voor Kaligawe (nabij Samarang),C. S. asn xji

nnxn\ havenmeester.— .CTwmwin havenstad; ook
cnC~ C- ^(

58*
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cy

<on(op;

/— om om anno tmji\ woning of gebied van een pachter.

Wangs. onuizoj) asnojnomim an<~non/>\ voor mjo^
cy • c^)

asnon^ kn. rond, rondte; cirkelvlak (vrg. a_snasn\

(PK o CY . o CY a o
asrtciso). cm -~n osn on \ zie cmnnasnjjw osn on cm out cm,j\

o a
"""

cy .

^^ cm oxo cm
f)
w osn on on cm on (ui \ zie incmonajiw —

<i;?7 ffo to ,7Y7^\ iets ronds , ronde plek ; kring , rondte. J.

om on on T7 \ Port. ban deira, vlag, vaandel {vrg. cm

on wn).

osmon<~n\ bij verkorting om on<-n\ nam (uitgespr. on *n )\
C~ £- C-

kn., cm oji.\ ki. heer, gebieder, meester; gebiedster,

meesteres. (Fjy. osntoumn

osn on (on omji\ kn. overspel, trouwbreuk, ##w een man

met een anders vrouw , of van een getrouwde

vrouw of verloofd meisje met een ander dan haar

man of aanstaande ; valsche sleutel, haak o/looper

om een slot te openen (in verband met de voorstel-

ling van sleutel en slot als man en vrouw -.vgl. ruoh

ononn en (a)onoJiz(hnon/i\ C. S.). ruumn ofrttKizru^

omrn(onomji\ overspel plegen. rmon(onom^iinouj

of ojionoaionnnomn^ bloedschande. on oji z on -m rm i of

om xsrn urn en (on unn \ valsche sleutel.—ren ie/i on (on omn \

overspel plegen met een anders vrouw of verloofde;

een slot met een valschen sleutel enz. openstekeu.

—

run ieji on (<hi oni \ met een vrouw overspel plegen. —
,i7r? en (op om on n of osn osm on (on tni an/j \ met iemand

(man of vrouw) of met elkander overspel plegen
;

medeplichtige in overspel, boel, minnaar of minna-

res : (ui (ün asm on Ion om on on om on nrt z o.i on oxn onm -

ZIJ

verkiest haar minnaar boven haar broeder , Lakon
,

C. S. (Vrg. onosman^)

asnap^nom onjt\ KN. gemeen, van stand of afkomst.

on osn (opm oru ? zva. on osm on rot cru \ W. P. 459.

osm oh \ kn.; tunt&iqb\ strak houden, bv. een touw

;

volharden , onafgebroken met iets voorgaan.

osn (on \ kn. slinger om mee te werpen. — o.m(Eo^an\

slingeren; iemand of iets met een slingersteen wer-

pen, osn ieo(on aso \ mv. J. (Vrg. osmermonjin)

osn op \ kn. onklaar, G. ; waarschijnlijk modderig , bedor-

ven, stinkend, vuil, van water of andere vochten

met gistende drab of modder onderaan , waaruit

gassen opstijgen, gistend troebel, J.

onosmon(ohz\ kn. het stampen in een rijstblok door ve-

len (vrg. en om on op z om n cmoncrfnz\ on cm on ok z cmjj\

on osn z on [on z ). — (loo on (Eion (oh z (of nm (EO on osm on (oh % \

J.y met zijn velen in het rijstblok stampen ; schie-

ten, beuken, stampen, van velen tegelijk.—- rem on ast

on(ohzosi\ mv.; om iets in het rijstblok slaan; op
6-

tets vuren: ojn on ceo oUon z osn ojn ei -oi ajio (ejijjw — onojn

on (oh ? r:j onn\ samen in het rijstblok slaan , vuren , enz.

on om ton (oh? of r?
(

mi 1 r> oh 2 ^ KN. bombardement. —
•y- c~

on ((Ei z onoh?\ bombardeeren. W. P. 495; vrg.onasrt
ca • £~

£-
O

osm on
OU

oynapasnfi\ KW. zva. osm cci asn/j \ G.

osm on rxin\ kn. 1. lokvogel ; in een Wangsallan om-

schreven door (ui om „Mom ihn(tuor>osn\C. S. —2. sterk,

niet licht breekbaar, bv. van aardewerk; nietklein-

zeerig, tegen een val of stoot bestand, van een kind;

taai , volhardend , onversaagd
;

gewigt , weegsteen

,

J.— (Lm (ei on rvijp als lokvogel gebruiken; een werk

moedig aanvatten, onafgebroken doorzetten; op een

schaal wegen , afwegen , J.

out o . kn. intr. schommelen, hangend slingeren,

wiegen. — osrn on cru on ox? a\ benaming van een kind6 OU Ontij ^1 *

als het twee maanden oud is. — omtEoan >i.;/)\ iets
co Cii ^1

heen en weer schommelen
;
gaan schommelen , zich

hangend wiegen; een tol uit een koord slingeren,

zoodat hij draaijend op een afstand neerkomt. —
ojn i£? on nrrt om iets aan het schommelen of slin-

geren brengen, J. — osm on oru on n\ schommel, hang-

wieg, hangmat; schommelend; zich samen met

schommelen vermaken, oh'cm on ou ? oen p xm on ttm osm
' cc s

onouon/js spr. (Vrg. cm anm ruj)\ tmiuujonj^)

osmopruji^ zva. ajio-norun\ bloem van de pet ê.

osm on \ kn. eenvisch, die in zoetwater gekweekt wordt.

— osn op osn onj\ b a n d ë n g-vijver; naam van een

vijver in den tuin van den Kraton te Soerakarta

,

waarin b and eng plagt gekweekt te worden.

osm oh \ kn. een dam aanleggen.— om e-i or> \ afdammen,
OTj

&& Co O}

indijken, bedijken; afschutten; stuiten, tegenhouden.

O * o
o/n (Ejo on 021 \ mv.

ca Cl
asn oh asi onj> dam, dijk, be-

dijking, afschutting, kade; ingedijkt water; boezem

tot bewaring van water.

o7m\ toevoegsel; bijstand, hulp, voornamelijk in

den oorlog (vrg. «>£?). asnasmon\ helpen, bijstaan;

bondgenoot, /osm anm tru ,isnitn \ hulpmuitelingen. —
ojn (eo on on z o£)\ vermeerderen , vermenigvuldigen ;

iemand te hulp komen. — ojn tEoonanz(Mn~monom\

tot hulp (in den oorlog") geven. — xmonanzanji\ wat

tot hulp of bijstand dient. uLoa^^iosnoionz onjj \ hulp-

troepen.



917

<unr>(>n\ kn. zich de scheen stooten , G. — ajn (ekti
(ia, »

\
ca l

<ti aa n iemand met de scheen een slag tegen de kuit

geven. — ccnriaa aaj\ wederkeerig , J.

icnm of ncn.osn^ kn. digt, verstopt, versperd (vrg. cai

aa \ asn ag fci i n ) . ,u 1 iu a&-on blinde weg. asn asnaxiam

en (cnastiicniLi \ twee vrouwelijke gebreken, die den

bijslaap verhinderen (Arab. *{££. en -.ij')- fig- xn

Q oY „,
^

aa ajikii tt n i \ versuft, rui ni asn, aa \ spr. — asn e / aa

en iun&}<n%Qithq^ digt maken, toestoppen, verstop

-

pen. asn as; (Eiiaaaaiji iai asnirj aaziHi am\ naar nuis wil-

lende gaan, vond (hij) den weg door gedrang versperd,

Lakon, C. S.— (EÏ2'*7 *o * "^ °f^l V lb7 ' 2 iK7
/?

N digt, ew;2 -

(#0. ^>j rei asn n (ip z (kiji\ buis zonder opening van voren,

kiel); soort van metalen beslag van een krisscheê (mi

naaniz <n >>ji) , die geheel digt is , in onderscheiding van

in asn <vi % (un aaj w ckh n arm asn ai aa z aan \ tj 1 n de , waar-

van 't middenstuk (aaiajiaui) uitgenomen is; volgens

J. Z. 251 tjindé zonder zelfkant (ria^izrj mzasnj).

ai (un )i aa z \ kn. sullig. ai rui z nq asn ri aa z \ een sul , die

zich alles laat welgevallen, J.

as» aa «n/\KW. zva. \^A.<*-fn (B. J. LVII, 14, 2 enKrit.

ald. C. S>

oiw^kn. stelling, twistrede, redetwisten, de waar-

heid zijner stelling betoogen (Ml. Sd. krakeel, twist).

— vn ivn tui j (i/min /i\ met elkander redetwisten. (Vrg.

O

O
debok, slachtoffer (vrg. \UiCtma^ti^aaji\ <n aji^tun aaji\

(V)<ia.7Uji\ djiiöiiojj); ook naam van een vroeger

vorstendom op Java, thans de residentie Bantam.

CY
asnaa\KN. sterke stroom, snelle loop, bv. van water;

, .„,. . .. . CYO .. • •

driftig, vurig, ijverig, asn ag <&j ai arui aai n\ ijverig m
het waken, van iemand die weinig slaapt, ojiikh

trui aai asn an x.71 ii <ni aa ojj pi asn mmi\ bij uitstek drif-

tig ging hun dooden van het vleesch, d. i. met vu-

rige drift om den staat van aai (&iaai ^aan te be-

reiken. cniniaai^ii^iaaaijia,nr)aa\ een ver door

asii tui gevorderde Goeroe , die reeds met vurige drift

CY CY
naar de aai (&iaai ^A'Kiji streeft (vrg. (uiaa^ tuiaa).

— Ook fel, sterk, van de hitte der zon, J.— cuni&i

CY' .

f̂

aa\ iets met drift, met veel ijver verrigten. — aai

"^cy ,

iun a-n tui ihi ,i \ te vurig, van een
ia, s <_-'< °

tsnaiaa'.

n y-
~

amri MT) aa
ia. ^? N zie ald.

(briao^ kw. I. scheur, spleet; gespleten grond (zva.

. o Y C") v

njnr)(rririiisi}ji\ (KJicm\ (un(Ui^\ i^j l^W. crriJ s an&di.iun);

splijten, intr.i cui na au (un na (un aa \ B. S. 695; van1 J
' O ia,

troepen: uiteengeworpen , B. J. XXXVII, 17, 6 enz.

oji tbn (uki(h:\ in een Wangsallan voor tbn trui \ dus: ge-

scheurde grond, o/het scheuren van den grond , CS.

II. zva w (tjj asn dril ari\ de verhevenheid vóór

den ingang in een Kraton: Sitinggil.

O/ met iets

O / o
gooijen, smijten. — ajii l&i(iam\ naar iets gooijen.

(ti)rnaa\ kn. warm, warmte, van een zonnigen dag

(vrg. tui (ia (KJiji); helder, van het schijnen van zon

of maan; hevige strijd, G.; eigentlijk helder, sterk,

vrolijk, helder schijnen, van een licht; van den

hemel, onbewolkt; van het gelaat , vrolijk, leven-

j- t O O Y' T
uig, J. cm^ri ^(cnri aa \KI. van (iDm (uiiki(Kj1/i\ J.

rur)^) of (ui'ia^ kn. ijzeren toestel om krabben te

vangen, met twee vleugels, die door een veer dicht-

slaan, en in V midden een rond ijzer, waarop hei

lokaas, can lui qenaamd. — (uikekmi of tei(hi\ op

die wijze krabben vangen.

(vrn(hi\ kn. onderste punt van de stok eener lans,

zonder het metalen beslag (asri.cjii). — a-rmfjiaa-

met die punt steken. — mii «<? aa ti \ mv. (vrg. aai

(ün\ 2). — a:ri
t

aa-naa/i\ elkander met de punten

der piekstokken steken; goede en slechte grond-

soorten door elkander, wanneer hier en daar tus-

schen vruchtbaren grond onvruchtbare plekken ge-

vonden worden; eigennaam van een zoon van Patih

Lawé, een hoofd van Toeban.

O O r,o?M'n\KW. zva. mi xjii asiiji en (un (ilukjijix lx.

amaatinoz of azii aa <ri mi \ naam van een o ep as-boom,

uit welks vruchten, die op ma dj a, gelijken, een

bedwelmende olie gemaakt wordt. (Volg. Hassk.

Cerbera Adallam en lactaria, Hmlt.; Dr. W. Cerbe-

ra manghas , J.)

(en ii aa nn aa^vkn . trektouw van een sleepnet, J.

(n (ai i <r>
(

aa a<iin \ kn . ; (uitti (en z ri ioa aaiji \ iemand in den

steek laten, voor 't gelag of bij de pakken laten

zitten; naar H schijnt ook zva. ojnari (E/izariapiiw

asriaaaain\ een rondachtige zeevisch , die zich kan

opblazen ; soms vergiftig , als ze vergald is ; de

harde huid wordt als lantaarn gebruikt.

ajnaaaiiiji\ kn. hard, vast, niet goed gerezen, van



918 JS11
Ow ^&&^T

gebak; ook hard van het vleesch van een geslagt

dier ; stijf, van een kleed , daar stijfmakend vocht

ingedrongen is. onm zasnriari asn op asnj \ het brood is

niet goed gerezen. ajj<^^masnji\ verharde steen-

puist, J.

oman asn n\ vol {niet met vocht: vrg. amasnamji). anri

riaSiionasiasn ifnasn.p zijn pakhuis is vol. om/iwz^

on asn asn asn (vi ;kJii om rj ar> ? on on asn/j\ vol gasten of

toeschouwers. ajnviriamitnaoasiijj\ van iemand die

hard vleesch heeft, goedgevuld is, zonder vet te

van iemand die veel weet.
o n o

zijn. asn asn on (hn asnori asnji\

(ki .rviri oji asn Sn asiia \ volle vijf en twintig, in tegen-

stelling van (Ki <n /i v) tviiiui { \\ — Ook zva. asn ra asn n\

gaaf, J.

asn ofi asn n \ KN. gezwollen, van de oogen , tengevolge

van schreijcn , een mierebeet , enz. {vrg. om rui

axuj\ asn^iirun). — 2. een nachtvogel, wiens geluid

„tif geacht wordt de nabijheid van een dief (of

tijger , J.) te voorspellen.

Llë irnia^iast) qriasii/j\ de zoo-

genaamde roode hond. — Ook gaaf, G. (vrg.isncni

asnj).

asnanasiijjx kn. staart van een beest, ojhioji.

staartriem (asi asnj\ ook fig., bv. de staart van

n
een ploeg

,
ploegstaart, J.). asn t&i 1-^1 asn -jii asn on

ca V^O a a O a. O
9 \ OjTi (Bi | -Ji asn an asn asi abiiji \ oji asn asn rn itsn t>

G) o
rei asi nam asn arn on (ki ^Aosncrnas: xsi asn aan asn \

asnjj\ als een staart zijn. iunmaoaso^ffi^nasnji\ spr.

— oji tEiihn asnn\ ojui iosiioji pi anasnji\ staartgeld, eene

belasting op rundvee en paarden.

on asm ao asnn\ KN. sterk gekruld, gekroesd, van haar,

als van een neger (vrg. asiarmruijj\ {asna<iHiia\ajnami

tm -morman n); ook van de vezelen van het hout.

riasmrianzasnj)\ kn. 1. een smakelijke vsatervogel

,

grooter dan een snip.— 2. een groot pak, dat aan

beide einden toegebonden is , bv. van tabak. — rn

on rei i on (ia z asnii\ iets tot zulk een pak maken, asn r> ceji ?

on (hi i asn rei'(ei asn \ het lijk van een omgebragten dief

in kokosbladen wikkelen. — on arm riant asn anri \ op I

die wijze tot een pak gemaakt ; het lijk van een om-

gebragten dief in kokosbladen gewikkeld.

asnan(Kij\ kn. sterk, zwaar, van een geluid , slag,

schot; wijdklinkend (in een Wangsallan omschreven

door (kj nn arn oji a,hi ayi asn om ^ \ C. S.); van een taak,

schoon af, gebeel volbragt; geheel droog, van wat

in de zon gedroogd wordt. — asn (Eaan(KQ siriHn\

wijd doen klinken; in eens en geheel doen volbren-

gen. J.

O
asnmaJiji\KN.; ajn t&i aa(Kyi\ met het hoofd of den kop te-

O
gen iets stooten. unasn chi!kij\ met het hoofd of den

aangeloopen; ook van een schip

O
kop tege

tegen een klip stoot; fig. nnasnanciji^jiï[asianrinr}\

tegen een geding aangeloopen. om cki arm asn no asn asn

spr. — o.?? lEi art (Ki sun om \

met het hoofd tegen iets aan doen stooten. asn (Enu ca

antKisunam a/non asn on ceji i hujj \ hij liep (op zettelij k)

asn oiicki ~sn asn oji asn asi >

met zijn hoofd tegen den muur. asn iei oq(kisun om

oncrimon^m^ajnonaji2\ iemand met zijn leugen er in

laten loopen, door hem met een ander te confron-

teren.

asn<HicKiji\KK. einde, uiterste, bv. uiterste rand van

een tafel, einde van een straat (vrg. onasmonamz

amanji\ onasmonama^iij); verreikend, van een ge-

luid (vrg. asr)öHia^iri\ mui on Kin); tot een eind komen,

zijn beslag krijgen, van een beraadslaging. — asn

(Ei on (ki ^A.ri om \ tot een einde brengen.

onasntrjanztKojsK'K. onderste einde, bv. van een kris-

scheê (vrg. ri oji ? ri oji z). riasmrianza^i^iajnajiasnax

het onderste einde van een boom aan de wortels,

Gr. Volgens J. het smalle uiteinde, top of punt van

een voorwerp, dat smal toeloopt, bv. een koekoe-

san, peperhuisje , schoen, neus, enz.

asn (Hi rui

hoofdkussen (vrg. amnhuoirui). ..

hoofdkussen hebben, met het hoofd op iets als op

een kussen liggen, asn aarui-^,Kna.j)2(E,ia^Qsiar)n\ naam

van een distrikt. — asn (Ei anrui enz. van een
cn a^'rK

hoofdkussen voorzien. — asn (eim rui on om enz.,

iets tot hoofdkussen iemand laten gebruiken. — asn

.i^MN., ct/&»^}\kb., am-tkoji^n^x ki. kussen,

enz. met een hoofdkussen.onm hi i)

OC) DO O O a„o
asn <Hiauijj\KN. zva. oji asn (ruines rmasn atarui^nasn asn^s

door den nood gedrongen (vrg. om oji oji amri).

asnanruin\mii. zva. asnasrrjijj\ of een soort van tales;

fig. dik ondereind van een paal tot stevigheid,

en in 't alg. dikke knobbel aan 't einde van iets.

— a.n (Ei aaaui(\\ knobbelig, of een dikke kop aan

't einde zijn , J.

asn on anri.)/j\ kn. bosje van twee handen bij elkander
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gebonden jonge rijstplantjes (vrg. (bnaaiizyi). on

ai:enzn th>)zi:nnaniLin\ twee bosjes sigaren van

inaïsbladen (vrg. ai aji z n o3i z \ ai oji zon -nzajin\ asn om

ij.»/rt). — tun kiriaaixi\ in bosjes binden. — dsnii

ri&nnjKHyp in bosjes, bij bosjes.

ctm /j^\ kn. kleine bult, puistje of gezwel op de

huid, ten gevolge van een mugge- of mierebeet of

iets dergelijks (vrg. asnanasntj), of van galachtigen

uitslag, J.

ceriaaruin\ kn. bloemen en bladen van verschillende

kleuren aan elkander rijgen; aan een draad gere-

gen takjes bloemen, die bruid en bruidegom op den

trouwdag om de lenden dragen, of die een buffel

om den hals worden gebotiden , als hij met een tij-

ger moet vechten (vrg. aiajiiz nasin); ook vTcl. ^n,«tn\

knaui\ verschillend of afstekend van kleur, ge-

vlekt, bont, J. ai ti i asn an on otlijis in Wangsallan

als omschrijving van om nn aui on asn aui n\ een soort

van gevlamde of gevlekte rotan , CS. (Zie Suppl.

deze %it-Op OS» OSiai.l/J\ 0j1 0S111 11 ilSI) ? (M ei (TUI/) \

gaafovergeslagen f) ,vm aili eijag aTjin\ kakelbonter^.

asmanaui).— (mi aiaaaui\ van een boent al voorzien.

asnanruin^KN. hulsel, waarin iets gewikkeld ofgepakt

is, bv. een servet, een zakdoek, stuk papier , enz.

oen on oei &n asnji rjtunzni (ei on on Ojii z T7 ojii axi asnji \ spr.

— tun pi on ruin \ een bundel maken; iets inwikke-

len, omwikkelen, inpakken. — (un ,Bianru\ mv. —
asm\(fn rhi ann\ bundel, pak, rol.

asm ariaxpKN. bont, van een kleed; bont sits, bontka-

toen . Vrg . ai ajiz ai aui\ asn on (ruin w

om.ii) of en<ina~Li\ KW. zva. qzl(W%\ asn tzi (Skr.

b hoêtala, de aarde, de oppervlakte der aarde)\\

ook zva. «u|(rmiun ajianq\ en benaming van een

fatsoen van krissen,

ten (Hi ah asi (hty)\ kn. van pijn of benaauwdheid rond-

loopen of zich heen en weer werpen, niet weten,

waar men het zoeken zal, J.

ccniKicm^\ kn. in verlegenheid, bekommerd, geen

raad of weg weten, van 't hart gezegd, J.

asmaa\ 1. KN.; chiKEiiao — (Bi an (zie ajiaa)\ met

kracht tegen den grond of iets dergelijks slaan,

als waschgoed; smijten, of op die wijze wasschen.

asn asm om asm on \ tui en ,? asn on nn \ m et een smak neer-

vallen, van een gewonde, B. J. XXXIII, 14, 5;

LV, 6, 5 enz. C. S. ctw^mimv elkander te-
«a, CJ a5K

gen den grond smijten. — ajn(Eianasi\ mv. — tun

(Bi anasi n urn \ met iets tegen den grond smijten;

iets op iets neêrsmijten. asiiaxianananasiLuaan\

zich tegen den grond werpen.— 2. een soort van laad-

'e op een (E,iaJli\ maar zonder o3ipraauw, ge<

oim\KN. buikgordel met haken, G.;— alles wat men

als buikgordel gebruikt. — a_n asn asn an \ een buik-

gordel omhebben.

enah\ KW. zva. aüah\ vrg. .aiahw kn. ordeteeken.

asn ah >. n <kji on asn z ann\ een gouden , met edelgesteenten

ingezette ster , door de?i Gouverneur- Generaal Daen-

Jels aan den Soesoehoenan van Soerakarta geschon-

ken, en sedert door zijn opvolgers bij sommige ge-

legenheden gedragen (en ah ten on \ Ml. of aan 't

Mal. ontleend, zva. oji aui ala aeï\ met verscheiden-

heid, afwisselend, telkens iets, bv. een lijd, plek,

persoon of voorwerp, overslaan, om en om, enz. J.)

oen ;W)\KN. een soort van koekjes van ketan met wit-

te suiker, met widj èn-zaad bestrooid, J.

asm an » tfjw asn \ aixmn on of ri ajii ij om \ KN. sciians
,

bolwerk, vesting; ook de hooge ringmuur van den

Kraton te Soerakarta, C. S. (Skr. bhitti, wal

van aarde of metselwerk.) onajizna^i

zie tnajiziiafzi aoijiw asm en fo>» \ schansen opwerpen.

— nri (tm ti ah azi anj\ \ verschansing, cm <r\ ui n asm rn ah

asn arin\ N. , axi .si art arui rn ah (ei aan \ K. , zich verschan-

sen. — \Mojiai(cnmahazia<in\ strijd uit een schans,

belegeringsoorlog.

O7 0£ï\ kn. verminkt, afgesneden, afgebroken (vrg.

rnaj^zehi), bv. van iemand, die een of beide armen

of beenen verloren heeft; van een dier , dat ge-

kortstaart is. ten ah axi aai ai ni \ gesnedene, Arab.

^^.. — Ook van zaken, defect, waar een oor,

poot, arm afgebroken is, J.; afgeknot, van een sa-

bel, grasmes of kris (vrg. Kn<vi\ (ui asn); ook naam

van een soort van kleine krissen. — ajn^iah\ ver-

minken, afstompen, kortstaarten. — a.ni(Eaah(ei\

mv. — cenah(eiann\ verminkt; het afgekapte, af-

geknotte gedeelte.

ai asn ai on x zie \,n on w

o /< o X
asm on asi\ zva. asm asn asi \\

asm on ti \ kw. schip, vaartuig (vkl. ciKnicmani-uiajii),

G. (Skr. w anigwara, voornaam koopman. PK.)
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(cniKi'rvtn\ KN. geweekte zaaipadi, als gelah gegeten.

— un i&ifhnituijj\ boen o el tot lekkernij bereiden of

nemen, J.

unmrn\ kw. dubbel,-voudig; en, met, benevens, G.;

kn. zva. tv)(hn\ iv}<rm\ u» chi tu) of vd arm mi < bloed-

verwant, familie (Skr. land hoe of landhawa

,

nabestaande] bondgenoot), un on un z arm un un arm

van fortuin en familie, d. i. veel goederen en

een groote familie hebben, un un mm <ojiiiji nq \ een

familie van helden hebben. G.

tcn'nrhi\ een soort van Iroodvruchtloom (volg. Dr. W.
Cd n

Artocarpus pubescens , J.). Wangsallan: ctnarm
^ Cd

o . O o o o
unnuzz oj (cnirmajinutajiji zzz (hn(rviu»^\ name-

lijk de vrucht? C. S.

unri arm \ KN. bekken, waarop geslagen wordt tot sein.
O

Cd

un (E/i <r> ar/n • op een bëndé slaan: jia. alarm
co ' Cd l •

' Jif

maken , Lakon : un 1&7 n nm om on <<j> chi oji^rnmi a5i i \

C. S. — un een >i<rtnthn\ iemand of den volke iets
ca < Cd CT J

bij bekkenslag bekendmaken, menschen door de

bëndé bijeenroepen; om iemand of iets op de

bëndé slaan, ajni^iriajizuiitnajnonnricKnnajciuiir)

O * O
on mm chi chi un iéj\ spr. — un t&un arm om -jïi on urn \ tets

bij bekkenslag algemeen bekend maken.

canon arm z\ kn. groot hakmes, kapmes (vrg. onamzurw

(tixmni). Be snede is regtaf, zonder logt, J. —
cun (èjtor)arm\ met een bëndo hakken.

<i7JTj<rrmKW. erg dom (vrg. <n un z en

a

j> z \ (vmari).

(nnmam\ naam van een loom: zie amarmw kw. aan-
' Cd CJi

zienlijke bloedverwanten hebben, G.

onunzarm kn. goederen; schatten; koopgoederen ; han-
'

CO

delsfonds; materialen, middelen. (Skr. Ihdnda,

kapitaal.) oji ariun oji ^ati uu z arm \ afkoopsom voor

de levering van bouwstoffen, als lamloe, dekriet

,

cy
enz . ( nsn un un ttj aryi ) . unonunz aam \ te koste leggen,

aanwenden {zie ook lij unarm). — un ceqmm ari\

iemand van fondsen, middelen, voorzien; voor iets

geld uitgeven, kosten maken, iets bekostigen.

cnunzarmsnjj\YJN. zva. qj ma d tn ion (vgl. ui nm zmm (hnjj)w

on un z arn ctna^aj) anji \ eigennaam van den grootvader
Cd »o.

Kjai Ageng Séséla. un <r> ren z arm cm ar> -^m>i <

spr.— un mi (ei zmm ih\ ihh arip
o

%m (êtamoniij}Z(^toncmzM(hnj)\ als niet bestaande be-

schouwen, ignoreeren, veronachtzamen, Iv. iemands

gezag, Winter, C. S.

nm m arrn *ri \ zva. un <ri un -~n \\
1 Cd ' ^~

unonmnzasnjj\ geitebok? W. P. — unonarmzuncmji^

ajnaxnaynoncmizasnirij)\een soort van slang, J.

a^namiisn^\KN zva. -rjitnaxyj\ verward, in moeijelijk-

heden gewikkeld; moeijelijkheid; vrg. unarrn<rLijj\—
O o
rn un
Cd «t,

un pimrn asn \ verwarren, verwikkelen , bemoeijelijken.

oncenzonatrn asnj]\K'N.; onmnzoaarm a&i chij]\ zich aan elk-

ander vasthouden, hetzij van achter , hetzij op zij-

de, Iv. hand in hand of gearmd (vrg. encmetjarmz

irui(Kui\ amonarrn ccichoj). oqxmziianrn asnonchmcvmi\ zich

aan de slip van een anders do dot van achter vast-

houden; handgemeen worden in den strijd, G. —
unmiiEiizonamn iL>n\ zich aan iemand als loven vast-

houden; iemand terughouden, tegengaan, beletten.

encenzoq arm z asn/j \ kn. slingerwortel of tak (naam van

zeker onkruid, S.; Cardiospermum halicacabumL.?

J.). — cimon asnn\ om iets zich slingeren,

als wortels en hruipplanten. (Kntnnn^uvituiari ^niicn

on tui zonmn z asn «i^nz-n tvm emi \ w r i n g i n-wortels slin-

geren zich om de bénda. — onajnzonaiiinzasiii>aji\

slingerwortels door elkander, warstruiken; plaats

waar veel bondot groeit.

ccïiarmcKj)jj\ kn. geschaafd, van de huid (vrg. mncan

(hrnn\ a7n(Hyjihrriji\ ojitiajiasn/i).

un arm a-j) \ kn . lijkbaar; lijkkist, J. (vrg. ununctu).—
un ca-) arm m v een lijk op een baar of in een kist

leggen.

uncirn cui \kw. zva. ajiirLi\ draagzeel.
Cd

un rmj?L7rt\KN. 1. slinger om mee te werpen (vrg. un

(chi). — un <£i arm cnj}ji\ met een slinger werpen. —
unarnnj}(Hin\ elkander met den slinger werpen;

soort van vingerring met een steen in het midden,

anders ingevat dan asn ae; anrtjjw — 2. naam van een

doornige struik (Zizyphus oenoplia MUI., een groo-

te heester, J.).

cunanrnirui/j\ KN. ballast, in den zin van tegenwigt,

hangend gewigt, om iets te spannen, tegen te hou-

den, gelijk te doen hangen, krom hout enz. regt

te trekken, of andersom ; iets sterk aan te draai-

jen, zooals touw (vrg. <t-4*$); looper van een un"

ster ; slinger van een uurwerk, met het oog op het

onderaanhangend gewigtje, J.; ook de gewigten

van een klok. — un tEiiam ruin\ ergens een ballast,

tegenwigt enz. aanhangen. (Vrg. uncHnruj^\ am<VCï
il

™T>
arnonm'nzituiji\ kn. ondeugend , stout; van een paard

,
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O

wild, dartel, onvolgzaam, J.; ook een soort van sa-

hen , breed en zwaar aan de punt (soort van

kapmes. — ojii (Eji<namz<rL)j)\ daarmee kappen, J.).

am ij orn z tn,ru) zr) (Bi ~ji z iru/j\ spr.

tnarmz iu/)\KN. knobbel, bult, dikte, knoest, enz.;
1 oj ut

OQ
een bult, enz. hebben, J. (Vrg. art ur cutonapiz

irvin

\

) om nam z rui oj) \ spr. — om ie>) iiamz rcijj een

bult, knobbel, knoest, dikke kop of uiteinde vormen;

knoestig , bultig , J.

nt(nj}jj\ kn. geknoopt, vastgeknoopt; met een
CJ

knoop, met een knop, bv. bloem- of bloesemknop

O
(Wangsallan: (cnamouji

CJ
z (Hn (èi o-rn a3) \ CS.); in

garen , haar enz. , J.de knoop, in de war,

ihii iKsï(^ncrrnirvij^ kat met een knoopachtige punt aan

de staart, mn w om (&iom <ru n\ speld.— Ook gebruikt

voor het treden van enkele vogels , bv. de djalak.

(criamarn tnJiji\ Jig. steun, waarop men zijn vertrou-

wen kan stellen, oïnarniLiarn )hij)\ knooperig, dot-

terig, geheel verward, J. — 0.01 ie)am(tvijj\ een

touw knoopen , een knoop maken; dooreenwarren,

J. — im(siamtrij)\ ergens een knoop in leggen ;iets

ergens inknoopen ; vertrouwen in iets stellen , staat

op iets maken, ojiitkkio, n ikji on ten _? ,li? oa -AMl &Jt V

<noa> azi Ktta-Li aznorn trvj \ kan ik op uw woorden ver-

trouwen? — amarnoi iihi/js geknoopt; knoop (vrg.

CJ u'

rn nm z nom z (ruin een kleine vogel , eenigszins gelij-

kende op een rijstdiefje , maar roodachtig van vee-

ren , met een witten kop , J.

(trn nam z<rj>hu)z obiij] \ kn. verzameling van familieleden,

de geheele familie. tiiomo>omz<najh)zas)>ji\ spr.

om orn (e>ij>\ kn. werptuig, iets dat geworpen wordt

,

bv. een steen {vrg. oji art rxi /i\ omoui); een booze

geest , die voorondersteld wordt steenen te gooijen.

— (LmiajimncEJiji\ op of naar iets of iemand werden.
o O Q- . • -,

om room i&i ~j>i <n cki ?d n gesteenigu. — ojT) <Ej1 o:JU
mv. iemand steenigen. — om <&i orn <eji nq om \ met iets

Orm
coCJU

goorjen.

omaiii
CJ

KN. , op hol gaan

,

am iêjom >

caCJ
van een paard, om xmri raom \ hollende, d.i. sterke.u &> CJ

ringvloed. — omEoorr)& caCJ
geweldige overstrooming

(m >l<Kn\ met iets op hol gaan, van een paard

II. een soort van visch.

III. vnam of asi) itia xm orn \ N., asrhKi(n.iarm\
CJ J

CJ II caCJ
een dik touw, dat een ruiter in krijgskostuum

zich in den gordel heeft. — om iei min \ met een dik

touw binden; buit maken, krijgsgevangen maken

(vrg. <rjo:r)Zfnojv)z). — amam oti anjj\ buit gemaakt

goed, krijgsgevangene. ox)niomomo7iforin\ een door

een ander meegevoerde, gelokte duif.

omam\ KW. zva. osnarnw
CJ CJ

amap)\ kn. I. groote, volgens anderen ronde put.
CJl

II. KW. zva. ojmui* am mm \ T om (eji

Co
n s.

omo7)\ zva. om (Einao7i\ (KJiamnaonn (vkl. oai (eh \)

te gelijk , twee of meer tegelijk , een tweede of

derde enz. die te gelijk plaats heeft in de nabij-

heid van een eerste, bv. een gamelan-partij;

twee pitten in één lamp. amafiiamamx op ver-

schillende wijzen te gelijk plaats hebben. Wang-

sallan: am (ui om afn aji(uiij?\ en thtv&iomarn

(zva. evenbeeld van Krësna?) = tu)i£-oy),am\ C.

S. — ixnati)07ntHiori)\ spr. voor van hooren

zeggen hebben. — om am on aoj)\ coll. van om

tl"
J -

III. naam van een distrikt en hoofdplaats van

de Preanger Regentschappen op Java

O
) (El ,

co -* CJ
om rr> arti \ KN

f CJ
iets op- of uitspannen

O
bv. een doek, J. ( Vrg. ój) rnam \

)

' Ie )

G)
omiit)\ kn. door den neus spreken, als gebrek. —

oz))amonaoj) kwansuis zoo spreken. (Vrg. q^i(ka\)

rn<imam\ kn. touw, dat ergens omheen gebonden wordt

om' het stevig bijeen of in elkander te houden, bv.

iets dat getrokken
,
gedragen, of op een kar gela-

den wordt. — omnr)(E!)ai))\ als boven vastbinden,
'caCJ

vastsjorren, J.

omnn\ KN. naam van zekere wijze van vlechten, in-

leggen, uitsnijden enz., met trappen en hoekige om-

wendingen, J. (Zie ook bij om oma )

omomi\ KN. rij, gelid. 11 -h z om orm \ twee rijen. (Vrg.

om i:m s a-nam \ ) tnomoj^ao^=n om omi \ gek in de ge-

heele linie, van een gek, wiens vader of moeder en

kindof kinderen het ook zijn.— Ook zva. streek, in

om ami om on m.ii) \ de Zuiderstreek; om van riaji? (e>i^ om

non of om zon oji om -ai on on n x zva. oi mi zcejI^ omann

\

O O -
ld) 0^. Of— omcEjiimina\ in rijen planten; bv.

iu)iHi^\ rijstplantjes in rijen op het land neerleggen,

om 07m ni lm j \om vervolgens geplant te worden.

in rijen, zooals boomen, bloemen, huizen enz.; rij,

inzonderheid van boomen, laan? B. S. 402, C. S.

xminn kn. overstrooming, watervloed; het stroomen
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nxm xmnm ti\

van water over het land (vrg. xnipi). xm vmcrn asn?\
CJ &*

bloedbad.

—

n xm zxm xm xm \ baudiir ofzooiets.

—

O/ Q , , , O/
xn xi xnnm \ tand overstroomen. .hii xm 75777 t? chiji\

overstroomd worden; door watersnoodlijden, tv??.75?? xm

t) [hi j-i cm nn (Bi xn1 \ sjor . —- rc77 xnm nrtaajrs zicb in een

b an dj ir vermaken; een gevalvanban dj ir, watersnood.

xmxnn of xmcu) xi,/)\ N., <n)taik;\ K., voortgang, ver-

volg; voortgaan, vervolgen; regt doorgaan, door-

reizen; voort, onmiddellijk, regtstreeks , daarop,

daarna , vervolgens , dan. xm 1:777 77m \ bet vervolg.

(Kjixmxrmrj-n\ in bet vervolg, voortaan. — 7577

(Eixni\ iets voort doen (dadelijk doorgaan, zonder
co &\ v J °

uitstel, bv. van de ontlasting bij diarrhée; ook zva.

xixm\ maar in groote hoeveelheid uitspuiten, uit-

stroomen, J.). xn xixnn (Eioxi ?\ voort naar huis kee-

O ' O • G)
ren. oaixmxm\ toicnaoR\ voortgezet, voortgezet ra-

ken, voortgang krijgen. xzixixni\zrn\ het is reeds te

ver gekomen (vrg. tfn xn inn ). 77 7577 i 77 0x1 ^ 11 xm xm

nn nu ,757? .071 \ hij heeft zich verslapen . 1.11 xn inn xm ti \

in slaap geraakt , van iemand die was gaan liggen

om uit te rusten (xnixmr^nnzonj^), zva. ornxmnnm
O ' / , \ . A

on/iw K7? xm xnn xni xnn \ van kwaad tot erger.— xmUI &i Cn D

(E.1 xnmni 77 Kr) \ xn xnik xnornorifi\ doen voortgaan,
ca en < 'V t-/« °

voortgang doen nemen; voortzetten. (ün<an(cm\ zva.

onixmxmi\ 't al te erg maken, voorthollen in ver-
yK en °

Jceerdheid , alle palen te buiten, J.

enxmzcnxmz\ kn. lang, langwerpig #«% t>onft, mz. ##»

rondachtige voorwerpen, lichamen van dieren,

vruchten, enz {vrg. 77 1x1 z 01 xnnz). J.

en xm 77 (.7.r7n osnnw xn 77 ie/i 77 (tt??? tfs?7 rt \ zva. 77 £7 77 [rpr>

«s>7yfl\ wfltfr lomper , onmanierlijJcer , of van meer

drabbige vochten. J.

enxmznri (xnn 2 asnn w xn ri xn z 11 (xnn z asnn \ zva. 77 (Eizen

rn(upizxmj\met hetz. verschil als onder 77 xm 77 (xm

xmV J.

S ax . ' o/
en xm z xm xm xnm \ zie xm xmi w<<?><?> e^

htt? rim asnn v kn. zoetvoerig, streelend, uitlokkend, van

iemands spreken of manieren; lokker, beprater,

uitgestuurde. — ltj ei xin xii n\ iemand, bepraten,
° CO Cr, <~J< L

streelen, als lokker of uitgestuurde te werk gaan. J.

o
(7J77 77777 (7577 ,7 \KN.; XV XI VTtll XilJjS ZVtt. A/77 fE7 Tl X11JJ \ Weg-

werpen, wegnemen, xn xi xm xm/j vi ^ de ziel wegne-

men, doen sterven. 77 xn xnxm xmn xm ar>~rix»\ Go den,

neemt mij (uit het leven) weg ! B. J. XV, 3, 10, CS.

xmxrnxmji\ kn. buil aan het voorhoofd (navielijk weeke

plek , door vallen of stooten; van vruchten: gedeukt

,

beursch, J.); ook naam van eenlandschap, xi xi xm

!U) Tv.7 77777 (75» ,1 \ 7_7 7) ÉM lO "77 77 XT1 XH l~pi ,757} /

él
spr.

en en

xmxmirxij)\ zva. nmxfmrLijj\ maar fg.: al wat dient

tot steun, aanvulling of behulp (vrg. xij x» asn ~mxn

05777), bv. maïs ter voorziening in gebrek aan rijst,

hulpbende ter versterking (vrg. xm^a). — xmteixm

7^7
/
7^ schragen, te hulp komen, xn xi 75777 rvt xn

\

den

strijd schragen in den strijd te hulp ko-

men ; oprukken ten strijde, W. P. 491. — «577^7

xrnirti\ iemand ergens in te hulp komen, verster-

king zenden. — xn xixm 1x1 77 hm \ iets tot stijving

of versterking doen dienen.

xnrin 775/7NKN. een zeer groote k o e t o e k-visch ,
groo-

ter dan een inxr)crnji\ J.

7577 75777 \ groote afsluiting of afperking van hekwerk

in 't water, om als in een fuik visch te vangen

(vrg. ,xmxmi\ axixn\ 75777.757?), J.

757? 75777 n kn. lange rij, van menschen of huizen. —
&•

xn ei 75777 \ zich in een lange rij scharen, uitstrekken
ca &, ° J

(vrg. xm nn). — xmirmxiihn/} in lange rijen. Zie

£\

ook bij u??7*c-. 2.

77 .757? 75777 - ZVa. 7? .757? 7577? \ Zie 7? 7577 <M 7,770 \\

7? ,757? 7577? \ ZW 7? ,757? (KJÏyKYl f)
\\

xmchnjj\ kw. zva. rnxnx-iw (Skr. wanya, silvestris,

PK., tot het bosch behoorende.)

xm^np N., rjxmzxti\ K. , water; Tj. Sengk. vier. xm

tv? ) ti -nixi ziHi\ mineraal water, xmtuxinna^n kwik.

.75?? (ton ei xj)t\ gouddraad; ook naam van een residen-

tie op Java. xm a-rxirn rxi z fti nn z \ amphibie. xxncmz

pjKitHxp een water, als vijver, meer enz.xnixivm

a<jjj\ een soort van slang, J.— Tig. afstamming, oor-

sprong , Lakon : xm inxi xn run in itrn ^a\ van b o e t a-

stam, C. S. xn cmn'-} xjicm.iMü., xm cm no 77 xji z xvi \ K.^m ïkl 1

de maandstonden hebben, fm Èixrnimji\ zva. ajuhjixm

/- ry a
on xn z nn xm nn xm tHin (EiZie (75/75? \\ .177 Lil .7577 ,

(75? T? 7s17'^ E?
ai 1"^^^^1

1

M^^ o-
o

cm ? \ (Kn xn xn (hxi txi on xn \ en xji z xm r? xn Kn ~jn vi nn

a O a o Q„
.1^- XI (Hl Xm, 75? 1,77 KI 7 7? 751 \ 77? 757? Kn ~ 77 .7X7 KI XCIl (KTJ} \

'a ^ O SS
xm (Hij) xi pi nn \ xn xn üi an — J in xm >n ,i ?? pi \ euieKnni

Ci o Cl o / o
KI KI 7 ^-77 0777 \ 7,-?J XV XC1 -KI (Kljl KJ) (KI XJI, N (tO (UI XU 757? KIJj

O Q Q„ O
,7^.7 .75? 7777/7 75? hll/j\ (1^1 7? .757 757? (KXl,XI pnni \ 757 7? 7C? 2 05)7

o 3„ O a~
axi pi xm on i \ xn xm om ^iixniKiia<iixmpi\ xniKJj xm

ocxixn oni mn \ osn cm oxi ojxp a^ni xn n xn xo iqpit xm

o a o Ci Ci Cao. .

JJ j Kil .Kj E10 777? £ 1X1 ?J .7777 El 111 pi XI K) cm \ (KI 77
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ti aso z rui cm ik tui om onji rna^izon aan («3 (ko urn ~jn rui

(&i/i\ spr.— arm arn isprui N., 11 asn z rn asn z asm \ K., wateren;

zijn gevoeg doen; zich /iet gezicht ofvoeten wasschen

(vrg. (citKÏ). — (mi iEi(Kpi\ N., oi (ha z (tii nk., hanen,

die gevochten hellen, drenken met rnanizriacjizw

o o 7 .. ..

run (esi aft/) (ei rui ^ spr. rn (&i onnai i-> - kn. lij wijs van

loete zich onthouden van 't gebruik van water, en

van al wat water levat, als suikerriet , vruchten,

enz., in plaats van water melk drinken enz. — om

(Eirn(Hyizrn\ on (in z mji ctn\ iets , bv. een louwland

,

van water voorzien, bewateren. nrirmiian

O
onirn t ui)(ht/j\ van water voorzien, met water be-

dekt; hti n asn z osui onji wordt ook gelruikt voor <hti

amtKi en ihii om n irji on /j\\
— (om rn anjiz tin n N.) oriasnz

(lui mji\ K. een vocht , dat tot zwart maken der tan-

den en tot katoenverioen gelruikt wordt , gewoon-

lijk bestaande uit kokoswater , waarin men gloei-

jend oud ijzer eenige dagen laat staan (vgl. oaasm

ojLi(hnji\ aldaar en onder amajuiq); — ook naamvan

een klimgewas, dat veel water levat, J. — amon/j

O O - O o
/Hron/i\ rn asnz ivii tin on/j of on «~n om onjifn on/i \ (ki ani

rn asn z ajti(hi(Hij)\ buikloop of diarrhee hebben. — aji

iEjirnanjizanji\ plaats, waar zich water bevindt.

asnanjj\ KW. Mi. zva. (£1*0. en o^) (Ei-^ian/iw

oi(L7nzori(Hwz ofnitciiz rn(Hyiz\KN . soort vannangka, die

week van vleesch is; zalf, blanketsel; fijn, zacht vel; aar-

den kandelaar , G. — urn ri ten z <n onji z \ het ligchaam met

zalf of smeersel (?? ,cn z na na ^ \ aji oji ieiji enz.) bestrijken.

tan ïi onnz ann\ zie 07n(mji\\

am(isyjan/i,Hiij\K]^. onbedachtzaam, in het spreken of

handelen. om on ion n om

^H°iwn

sr zva. am orui oji

arn anjiniij\ kn. gans. om ann rai rui \ naam van een

gouden gans, die tet de om mi aai na van den Vorst

lehoort, en lij een plegtigen optogt gedragen

wordt. — ajn iei onji nn \ als een gans doen: van

een gekeelde kip, die nog een poos rondloopt

en spartelt voordat zij sterft : naar men wil, ont-

leend aan de taaiheid van langhalzig gevogelte,

als ganzen, eenden, enz. (vrg. (esiocsiosh); ook in

bedwelming ronddraaijen, lv. door een gevoeligen

slag op het hoofd; radeloos rondloopen, wanneer

men in nood zit (vrg. aman\ ri ani ricui asan). — o?

0-0^7-0? <mrt\ het tegen iets aanklotsen van water.

o~m ri (Hifi min \ zie bij om 11 ann aninw

a^i l

lQJl
Mn

JI of rnarnzrnanjizos~nji\ kn. geschaafd, ge-

schramd; schram (zva.asnmfn ojiji\ uii amonin); rauw,

van een wond {zva. rntruizrnonjiz^).— ttm g*J^L7*#?
N

iemand verwonden, kwetsen, pk.

ii un z il anjiz (Hiyi\ zie asnannanin\\

arnoa(Hrnzruiji\KN. snaaksch
,
grappig; snaak (vrg. rui

ajj\ am rn xrrn z (tuin) . — amri annzrui onji of amamrn

ri (mjiz(rui(Hiji\ grappen maken; grap, pots.

O Q . O
<im (Hl (ESI (IS11 \ nj? Z (Hl (ESI 0S11 \ Zie (Uil rnosjZ VI 9SÏ1 \\

"TO^T zie ^1^ NN

• o
(UÏI(H1IH1(H1JJ\ Zie (Uil (El (HIJJW

(unDiiHnji\ kn. 1. open, ruim, vrij, van een plaats,

zva. rrri hn (vrg. <ciarrn(Hri ^iicmi(Hri/i). — 2. ojïi iesi

mrniHri/f\ met een stok of iets hards op iets

lijks slaan , stooten , tikken ; met den stok van een

lans pareren (vrg. (unarnxm) (ookintr. botsen, stoo-

ten, hard tikken, van een hard ligchaam op iets

- als loven

op elkander doen botsen; met zoo iets een slag of

harden tik geven, J.)

(uu orn ,uiin\ kn. zeker kinderspel, een soort kaatsspel

met een langer en een korter stuk hout of lamloe.

tiarmtHii/p met een tik tegen iets stooten (vrg.

— mm (Hn o

GJ "K

tegen elkander aan tikken ; zamen b ë ntik spelen, J.)

hards. — xsn (êjimm hu r, h
ca GJ »o. <

tip Hii/iw ook haten, vijandig zijn, J.

—

(Unarm (Hn (hi,i\

(unormnii/i\ KN
isJh c-y'

un (Ei arn imji >

co isüb

aanraken (vrg. cmKiHiyi)-, stooten

met den klank t o e k

O o.

aanstooten. iun

het hoofd stooten. — (unirn(Ei arn h~n .^iiani(Ki/)\
ca Wij CaJ <-J<

armn-n (hi/i\ tegen elkander stooten.

(crxnom nsn/i\ kn. 1. barst, scheur, lv. in een muur,

plank, aardewerk enz.; gebarsten, gescheurd (vrg.

tui ii arm asn/j •> cui rn osn/i). — 2. een vogel van de

grootte van een berk o et o et , J.

amiiarn(uijj\ kn.; (un cèsi r> mm <hsiji\ haten, verfoeijen,

verschoppen, van meerderen te zamen tegen

één of enkelen, als verschoppeling of voetveeg

behandelen. — rm

voetveeg, J.

mm
Cd

arn
Ld

"IW ™/T •schoppeling,

(uiirnarnz(njij}\ zva. m rn arn z truijiw

O
wilde stier of koe. (crnarn(i^i(ip(unijarn\

J.spr. on (iJ> un ri arn \ een groote soort banaan

Wangsallan: (unrnnmriajii ru nsnj) of itm rn afii (un rk

—
(Hrirrrn(iJijj\ C. S. (untisnirncrfn^ fig. zva. steun,

toeverlaat, bv. (untun rn mn ii (ui on crnni cun rui rui .? \

arn \kn. kromming of bogt, bv. van een schietboog;



924 xmarn
CU ^

de boog zelf , zonder d,e koord ; en elk ander voor-

werp , dat dien vorm heeft {vrg. tuicirn). — xm ieji

arn\ boogvormig zijn, nl. gebogen met twee opstaan-

de punten of horens, J.

xm
O Q.

anrn \ KN. ; xm ieji <rrh \ zamenpersen , zamenknellen

P-O
vast zamenbinden; zich dun maken {vrg. tkö'Kaasna);

xmarn en xv t&i<rm\ vermoedelijk ook rank, slank,

P. K.

xmami\ kn. de ontvlochten ; dikkere rand of zoom,

O

hoepelrand van

(U)!KV\ <Kn (Lil \ )

id en dergelijke., J. {Vrg.

G) O
xmoncrniz\ KN. zva. ck.i nsi asn n • xn ni (kv z axi \ — xm ieji

on arm \ smijten, iemand met een ojiajtaaiji werpen

(00^. #ft6?. z##. <sianm\ WP. 471).
Ca/»o - o o j. n -.

xmaji of xm v >kji z \ KN
.

; xm.Eixj) of x/ntEavjajiis den

mond digt houden, d. i. noch sirih noch tabaks-

pruim noch iets anders gebruiken, zelfs niet roo-

ken of spreken, (K/i xm iki tui r> ,kv ~v (k,j kv ~m ,ei &ji o)

rntunw — Ook een ontevreden gezigt zetten, een

toet zetten, J. {Vrg. xmcLixri xnjiw)

xm(ui\KN. bochel, bult op den rug, gebocheld.

onxmaj\\ kn. ; on xm xji on xm mi \ driftig, hartstogtelijk

spreken.

xmoji ^\KW. het aangezigt. Gr.

(nxmzxji?\ N., (njionin {in poëzie ninm)\ k., kind,

niet in betrekking tot de ouders {vrg. tui-.mmin),

jonge , meisje. xirmzoji ^xjirixnz ihijj ^ meisje. oxi oi

rnmL<xn\ jonge, orjxnidj) ^cuh(Kj)<taj)\ mijn kinde-

ren, noemt de Vorst zijn onderdanen; en ook in

't dagelijksch leven zegt men vjel on xm z xji ^ :kv\

evenals bij ons mijn jonge, mijn meisje, J. mwii
oixmzxji j\ kinderachtig. (Hiarniioxizx^^xmtKi tuntui

on asii zaan of xv on xm xm miu iki o \ il xm z xji <> rui xn

tnajizqnnr{\ oixv z^i El ^ooixmzoji ^\ spr. — onxmz

oqxmzxji^\ knaap, in den ruimsten zin van het

woord. — oiirn ieizoji^. n., (Kn xjirtionnrtx k. , kin-

derachtig. — xm on ieji z tui % xv \ N. , xm xp -n ^n kt \ K.

,

het voorkomen hebben van een kind, zoo onnoozel

zijn of zich aanstellen als een kind. — thvoixmzxjiqxm

aaji\ ornoxirj'~n xii ini/}\ kindschheid, kindsche ja-

ren, om arut onnn xxo xcin kindernaam (de naam, dien

men als kind draagt, en volgens Jav. gebruik later

voor een anderen verwisselt. C. S.).— on xn z ikji q xm

(ht/j\ nruonmïnanj)\ op de wijze van kinderen, kin-

derachtig. rixmznxmz(Kj)^xn<Hijj\ kindsche dagen.

xmooioaji\ kn. stank, stinken, als verrot vleesch; ook

van stank in het algemeen (vrg. oaioJï\ xjioJ iU

/ G) a . o o o
xn\ xr>asn\ xmtEixJin enz.), xm xji chkkti on op on ~m tui

o o
<kv/i\ xv (ei x.i xj) onji \ spr.

o O -o
xmxji on oa/j\ zie amaomw

xmiKj)(Kj}\ een wilde pisangsoort (vrg. ojioji).

xm riojioixjinn onji \ zva. ihti on xj) ti ,<o) tj a-nji \ zie tm ti xj) w

onxr)rixj)\ KN. huishoudgeld, zva. onxmzxrmw asriiKron

oqxmnn(Kj)onnn\ te kort komen met het huishoudgeld

(volgens anderen: wat iemand door arbeid of zoe-

ken verkrijgt, J.).

orixmzor^xj\z\ 1. kn. Ml. lek, lekken, lekkage, G. —
2. kn. aanhoudend koeren in zijn kooi, van een

CY
xn iKTi xm\ihnjj die zich als in de vrije natuur ge-

voelt , en zonder de minste vreesachtigheid gedu-

rig laat hooren; veel spreken, op zijn praatstoel

zijn.

,1777 ooi ^i \ plaats, waar een vorst zich aan zijn on-

derdanen vertoont, G.

«~T? <ïo) -r» \ kw. schreeuwen, krijschen, echo, G.

xmx3)(hmj) of xnfixjixiin\KN. drassig, van gronden, die

te veel water bezitten, en ongeschikt zijn voor be-

bouwing. — xmxjiixtia

door te veel water, J.

{naaji\ van planten, kwijnen
;

xm floi Kmn en xm <ri ooi z xmn \ KN. ; xm (ej) <k» *<rtj\ of xm ieji

iiizizKiyt kappen , hakken; den grond los hakken

met een patjoel (vrg. xii on ooi z /o? n) . — xm tz,i ooi/hm \

o
'HU , mV. XV (El (KJ) KV ?1 (KV \ XV iEjI XltJlZ
"V ca (I

<HK' co f

xj(kv\ met iets kappen of hakken. — xmtixjiz

xm ï) xj) z (Kvj \ zie xm ajj (kvji \\

xmxj)<Kv/i\T$., /Kionxv\K. (vrg. oüi fnaxijt), mooi, rraai,

schoon, sierlijk, net; goed, deugdzaam, wel, braaf;

(ook edel, fatsoenlijk, in tegenstelling van gemeen,

laag,B.J. XXVII, 5, 7, XXXIX, 1, 5, enz. CS.);

gaaf, onbeschadigd; wel, niet ziek zijn, geen smart of

O o o O o
leed hebben. axxui^xfnxjuKvjjx best, beter, xdojhkj)

(kvjj\ al goed, al in orde; onverbeterlijk. xmtKJitKvux

asiiji \ uitmuntend, voortreffelijk, xv xji x-v mnapxi\ het

is goed, dat het in orde gemaakt worde. x.nixv ei

xm xv (Kif) zoo is het beter. (La(ia^ixqxmcKy)Kv^\ wel

gelukken, xm xj)ontKii\ het best (ook zva. hoewel, P.K.).

O o q 'o .o O da
(lairviihn V) x>nxj)(KV(Ki iEj1s1x;i\ spr. — xm(KJ>(Kn;K)

,ï,rrfl\ in alle opzigten wel, frisch en gezond. — xv
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O o o
n i (KV om \ a~m
Ca ""K

rntunipis iets goed of in orde maken,

schoonmaken, onderhouden, verfraaijen {een lijk ter

begrafenis of verbranding gereed maken , afleggen

,

B. J. L, N, Krit. XV, 1,5 enz. C. S.); ie

spr.

goed doen, weldaden bewijzen, axi arm oj) om (ldd cut ruiJ "K ca
Cl oom arm oji om ihnn \ om rut rt om art onn \

goedheid, deugd; weldaad, weldadigheid, gunst.—
O o O

cun ieo rut ooi nrt om \ vort nrt ajii oni ~rn om on n\ ïu orde ma-

ken , in goeden staat brengen , herstellen
;
goed of

schoon doen voorkomen; goed, mooi noemen. (Saorn

scherp of zuur vocht zetten , om het ingevreten roest

er van los te maken, J. {vrg. a-nirrn Ein). — armojt

cEj)on/t\ inlegsel, zuur; wat iemand inzout, wat in

te pekelen enz. is, J.

nrtarmzrt(Knz\ zva. rj aj) z (rt oji z ^ zie nrt armz nrt ooi

z

\

imojttn^ kw. kn. van verschillende kleuren, van ge-

mengd ras. om op rm ooi ani q \ naam van een vroegeren

O

G) O o
(UU) !Ei rt hninrioarrt om z arm ooi om rt cun ,

(untui\ hetgeen er zoo uitziet, houd je voor mooi,

hoe moet het leelijke er dan wel uitzien ! — goedkeu-

ren, in 't gelijk stellen (B. J. G, Krit. LXI, 14;

Jav. Wetten, 187, 8 v. o.: amararrijirhm^mnnrhmmcuiz

amojtom/t a/n cei ajt orn om nrt on z (cioru\ C. S.); zich goed

voordoen.— arm tut om ojj om onn\ allerbest; door verge-

lijking zien wie iets mooijer heeft, of wedijveren,

wie iets het best doet. n/n rj tuut ztunojiorn <*o? ihm on rui I

<tfKc

Y
orn arm icm '

rijkszetel op Java, ook wel oat opm <n ciji

arm crut arm ojt ara ^ \ onderdanen van verschillende kleu-

ren, van verschillende natiën, rn ,l)i z arm ojt ar) ^ iemand

van gemengd ras; iemand, die met allerlei soort van

menschen kan omgaan.

(cern en cun r/trmK'W'. 1. zva. ojnriom^ cvinaasns tcut\ 1.

overal, in 't ronde, wijd en zijd verspreid, (uniarm

aji^j)^)\ naam van een paard in de Brata-Joeda.

— 2. flikkeren, schitteren, fonkelen; vuurrood {zva.

O Y O a.
cei) nrt armn \ 171 ceji armn \ om ceji na on \ uut arm (V) on eert cui on

* O o .

omamaoiom/iw vrg. arm Y)-

nrt .arm \ art >rt ucn \ Holl. b r e ij e n , bv. kousen. — on larm

aj)^\ kom, laat ons zien, wie 't mooist schrijft!»./?
j

O a O o ',, , o o O o
cun (Kit <hm cyjt (tm ii on \ op znn allerbest, oj) eert ck» (hm ojt

ca lHK< of l J
ca

ttmrnpicij)) v)(hmjj\ de allerbeste visschen.

«Tn/KTTTojyiNKN. geschramd; beschadigde huid (likteeken

met een kuiltje of holte, J.).

r)a^^!^^hnln^ gekookt schapevleesch, G.; naam van

een soepachtige vleeschkost.

ort(m)Z(ticKS)zimj)\ kn. gewond, met wonden aan den

kop , onder het vechten bekomen , van een haan.—
^(ccrtèrt^ctjtzamihftp hetzelfde; fig. er slecht af-

komen , J.

ct-n/j\ gebreid, te breijen, breiwerk, J.

arn ciji asiiji \ zva. cenranw chmcuncKJictstijj

cun cei (Kn (tstt nrt om cun cei (cm na rt arti w om (tm ckj) ciqi

(hajj\ vervolg, in passiven, — cu) ceo oji ctsttjt in acti-

ven zin , J.

ncnortchjtz ctsiirt- kn. bek, muil; plat voor mond,

smoel.— nm (ei at (hjt z astyi^ een beest een touw om of

in den bek slaan , hetzij om het te leiden of om

het bijten te beletten; muilbanden. — (urnrirtcutz

asnchnjj\ op die wijze gemuilband, met een touw

door of om den bek, J. {Vrg. nrt exst z ctsnjj\ nrtchjtznrt

nrt(utzasiiji\)

eert oji t~Liji\ zie (vmcóiw

ten (hit (Eyt\ kn. gezouten, gepekeld, ingelegd {vrg. can

(hmihjt ceiji), J. — cun (Eji (ut (Enn\ inleggen, in zout,

azijn of dergelijke; ook een stalen werktuig in een
I

S
cun^ I. zva. ck/1 t&i arn \ G. {grondvor?n van xmarn\ ccri

S C) ./ /.
cct)\ (hj)(im enz.; vrg. oj>).

II. KW. gebrekkig, ellendig {zva. cvnirns cuiiui\

nru> dj) (Ki n) , G.

CV j o CY CY . /
cun\ grondvorm van cvnccn\ ccncqiccn enz.; zie curiw

o/ . Ci o/ „. 77 , .

(im of cun arm \ jtioll. bier.

<K7? of cun arm KN. I. ook am\ klanknabootsing

van het wegvliegen van een vogel, run^ced !hqthmj)\

N., arm cu (hm ^\ k. , wegvliegen als een vogel:

spreekwijs voor zijn huis. verlaten zonder iets

mee te nemen, arm of (uncun\ weggevlogen, ver-

dwenen, verdwijnen, wegraken; vervallen, van een

pand {vrg. tui).—
vergaan, smelten, te niet doen, G. {Vrg. JÖ^,

N ^^

, O X ,.. O S v O/
zie een ander cutarm bij ihai(un\) — arrt arm na rj om \

een pand laten vervallen. — crmni!hnjofarmn1 ihpj\
. , , XX . O S O /

zie beneden. — arm türt na on a of ajnasnajnarmn^i^yx^

CYCY
vervallen, vervallen pandgoed.

—

arm arm ni chnji\ gedurig

in vliegende beweging zijn of hard loopen, heen en

n O CY . , , S o /
weer snellen .

—

api arm \ zie beneden .
ƒ/

ojti arm \ ajn arm en

om arm \ kn. het vliegen, de vlugt, van een vogel.

. o CY a CY . o o ,.„m it ajut om arm (un arm \ zva. auKuuiomna (E>1 oaji\ briei,

O CY OCY O Y ,
arm arm \ zva. cmam\ — ast arm \ doen

in onderscheiding van n.i ajut oji oji ooj)\ boek.

narm\ loopend schrift, in ondersci

jjtn-t cu) (hot oojt\ gedrukt, staand schrift,

na om arm a% iun \ loopend schrift, in onderscheiding

van o-oi om



926 onxm^

zooals meestal in de leesboeken wordt gevonden. —
asi asn ajn asn\ door elkander strooijen {vrg. inajjxn

/- ,.. A ' ° S o CY ,.

ajj\ bij ójj). — (Eiasn\ (£jiasn\ (Eiixm\ vliegen, op-

Cin a CY o . o CY
~ ~ 7X1 (Hl KI) Cll \ 071 (<

spr.— kh asn \ rj om asn\ rnKnxm\ uit elkander vliegen

,

door den wind op- of meegevoerd, verstuiven. <n <kjï

/" o sa
ojli kh asn kii (ci an chnn\ spr. — asiasnnn enz., op tets

afvliegen, naar iels toevliegen,— asi asnm w om enz.,

op-, weg- of uit elkander doen vliegen, laten weg-

waaijen; vliegend wegnemen. — xn asnn~i cm ,)\ mi
CY . . .

xmnixnax vliegend, als soort , in onderscheiding van

pluimvee, dat niet vliegt, on xm z ciji ajn asn ni art a\ vlie-

gende dieren.

II. Holl. boor. — asi.cn\ boren. — asi asn non

w.mj\ voor een ander iets boren; iets laten bo-

ren. asnxmnriKij) of ajnasxi ajn asn nnari /ingeboord, ge-

boord gat.

cnasn\I. of (unrn!C7i\KN. overvloeijen, overloopen, van

water; overmatig, buitengemeen; mild, edelmoedig

{vrg. om iïx.i a~ri \ axinasn). rixmasnaxi^ milddadig,

edelmoedig, ti (en vi ooi nn of onxm oji ceia<jini\ welbe-

spraakt. <n icnnicm tzi (kh -n \ welsprekendheid, meen

acn vi ri (ki(htjj\ stoutmoedig, overmoedig.— 77 asn on (cm \

zie beneden. — <un<n(&i\ vlo eijend zicb uitbreiden

(iets overstroomen, B. J. IX, 4, 3, van de zee: asn

cru asn ajn ai (Bi <vi xn \ C. S.).— (unont&i ni vloeijend iets

bereiken, ergens indringen. — x<n n ejm ri (kii \ iets

ergens been, door of over iets doen vloeijen. — asi

tnzmni\ overloopend op iets storten; zicb overig

uitstrekken, tui omi asn on asiri m zasnxnaiasnnnxmcai^

kyj()x,i\ de requisitie van den Vorst strekt zicb niet

over mijn gebied uit. — asi ai asn tj rn arn \ doen over-

vloeijen; iets over iets anders uitstrekken (zijn

overvloed, of wat men te veel heeft, op een ander

overdragen, Jav. wetten, 160, 3: (ei kjiji ,uii n asii z

a~ o . o'O / ,
asn (Kin ojti a^i aamji/Hi ajn asi n asn nnxiKn\ abs. , nam.

/
vrachtgoederen , C. S.). om asii rn asi cui on xmm en om (Ei

nh ,kii rn axi ai nn xiq vaü.\ bij spreidt zijne schulden

over zijne ondergeschikten uit, legt bun de betaling

S / - O /T> ' S
er van op.

—

on xm on asnnn (Hij) of xm n xm ajn on xm t)

(HT/js overvloeisel, overgevloeid; uitgeschreven be-

lasting, algemeen verpligte levering.

II. kn. klanknabootsing van het slaan op een

groot bekken (cmm((EJi).

asnno\ I. zva. xn o no \ zie xm ïe? nn w xm xm t)\ op
ca en l

padi-oogst uitgaan, en op de plaats blijven tot na

afloop van den oogst (in 't algemeen, zich op een

andere plaats eenigen tijd ophouden, om te arbei-

den , handel te drijven of op andere wijze den kost

te verdienen; vrg. ajixjmn\ ajn (E,ixmni\ J.).

II. KW. zva. Ëixnzji mogelijk, misschien, indien

(vrg. xmxti\ 2, en xrnni). — ajinixmnn (of xi

nixmni\ WP. 459)\ N., aji aa ah nm\ K. , mogelijk,

het is mogelijk, doch zóó, dat het toch niet ze-

ker, en alleen maar bij geluk mogelijk is; ook

weinig kans, er is weinig kans, bedenkelijk, nau-

welijks te hopen ; bv. xm aji ani arui x/i (hg xn cm ani k

i

Siuiaaji\ het is mogelijk, maar er is weinig

kans, dat mijn vader in het leven blijft; ajmi

xm nri ri xvi on (k,i ajn \ het is mogelijk dat hij het

kan, maar het is toch niet zeker. Zoo ook lunioi

nirixri^ B. J. XXXII, 13, 6: cui 'T) xmm rn xnaj)

arniQizi ej cimJI{\ wie weet of hij niet eenmaal

zal kuunen. . ., enz. C. S. xm <~nasnn<in^\ spr.— xm
ca

mxmni zva. xi^n a_Jqm\ 't is al veel, dat: ctt»

xm t) ?) ?,7> ? 7i tui rtajnz'-rKiaasnon xm z srn \ 't is al wel

,

dat je er geen klappen bij opgeloopen hebt. (azrfn

xm~n\ naar gissing, G. ; vkl. xnxti\ III; cumn

xsnni\ ook: wie weet of wel, het zal hard ha-

len zijn; vrg. III, J.)

III. KN. zva. n L77 xu \ heffing, tol, belasting (belofte,

toezegging , G. ; vkl. oi xm z <rm in xm xxi \ en tu t) xm nn \

of volledig cuim xm no <n (hi\ door: hoeveel tol zal er

nog van moeten betaald worden, eer ... enz., het

zal nog wat kosten, eer ..., 't zal wat voeten in de

aard hebben, asnannacnnrw zie bij xsn(rLiM~nji\ J.)

IV. kn. franje, borduursel. — xmnnrmj)\ met

borduursel of franje.

V. kw. (Kixmnn\ zva. cui asn oji asn \ honderd mil-
lj
aM

b

lioen (Skr. wdra, groote menigte).

VI. kn. een werktuig van bamboe om visch te

vangen, (in Wangsallan omschreven door rrui éixn

O . a O /
on xn % asn xn .o aan \ asn (&i xrn ~m om ern (Kioruinn xnj\

O
,tji ii aJi rrCi (hJi \ C. S. ; vrg. ajiana.j)). aji[^amcmxm

t)\ spr.

VII. vkl. aji(K.iaoj)\ J.

VIII. (hJici-piasnniasri(ioj,\ de tempel van Bara-

boedoer in de residentie Këdoe op Java. Vol-

gens Winter is xmnnxmzoi (wellicht met het oog op

sommige beelden van dien tempel?) een reusachtig
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beeld, kolos, en zegt men bv. vaneengroot, zwaar-

TTlijvig mensch : izi xi nnixm xui xm ti xm xxi » C. S

0777 07 \N. zva. rxi anji\ <kii&i\ (E>i ïhn\ met, en; door

aan , tegen
, j egens , naar. xn ri xa t j xm ti xn mi \ ver

van nuj.

O
uj xi irn ti xm kii'8 het tegen mij wagen.

run xn xn xn "~n <n uii i xi on \ mijn verlangen naar u.

{Vrg. w.?m\)

am ti\ I. KW. zva. ojtiti ojiji en arixnixxin\ G.

II. naam van een fatsoen van lansen, tniiix.ii

xm ttj \ een oude lans onder de erfstukken van den

Soesoehoenan van Soerakarta.

III. Ml. «,Lp nieuw, in «sn<i/n(wn\ kn. nieuw-

jaar der JEuropeanen en Chinezen, asiixm anTixn xn\

het Chinesche nieuwjaar.

iunm\ kn. woest, onbebouwd, braak; onbebouwde,

woeste grond (ei,ui\ ariarn^); versch, onbeproefd,

van een haan , die nog niet gevochten heep. — xn

(zixm ti\ woesten grond ontginnen. — mn (&mi<Hri
co ° ö co ~m

rnun\ een grond onbebouwd, braak laten liggen.

—1777 xrn nn ihiji \ voor het eerst ontgonnen land; woest,

onbebouwd, braakliggend.

(cimn s kn. arend, griffioen (in Wangsallan omschre-

ven door (Li! ,,^mK\ C. S.).

O i i o Q o
dm to \ KN. biaauw. tai ti an .1 xn asnjj \ zie axi xri xsn a \

( Wangsallan : mi m xm ti \ zin xsn tt? v — ooJc blaauw-

achtig, of een kleur die daarvoor doorgaat , bv.van

een moedervlek, Wangsallan: xji ki u?j tjxiïxiti

t, \ -rr m*smy\ I, CS.)— a/n <e i -n \ biaauw verwen.

— xjii iei xn (nnmihn\ biaauw worden , van het gelaat

,

de doodskleur krijgen. — xn xrn xrn n ti z xxi\ zie bij

xnxrïiw — (unviniztHi^ blaauwe stof, G.; het

blaauwe gedeelte , de blaauwe grond of vakken van

een gebatikt kleedje.

iunm\ n. , «aiWS k., achter, achterste gedeelte (vrg.

oti). (arn ti (Ei \ achter u, Lakon. C. S.) xnarriTi\

(un(ui!Kn\ achter, achterop , achteraan, van achte-

ren; naderhand, later. xj : asn oji xmxm arn ti\ een

kind uit een bijwijf of vrouw van den tweeden rang.

(ti xsnuvriTi \ id. (Ook, in tegenstelling van «77 oji oji/i\

xnxk\ in den zin van voorbij, verleden: asnajiixp

xm\ verleden j aar , Winter.— 707 arn ti\ arn <ioW»\ ten

achter geraakt, voorbijgestreefd, B. J. XVIII, 5,

2 : 7i{xa?crmM (&i ^,an x>ï thnï\\ fig. verleden: asnxm,

an ~?7 om uii xji (mi \ Vrg. hu ei kt) \ bij xm Kri w Op-

merkelijk , dat in ander verband juist omgekeerd

xnajixji,i\ in (te: op het voorafgegane , X7nnn\ ajia<ti

op het volgende, toekomstige , betrekking heeft : eene

schijnbare tegenstrijdigheid , die zich verklaren laat,

wanneer men in 't eene geval zich tusschen 't voor-

afgegane en 't volgende geplaatst denkt, met het

eerste achter en 't laatste vóór zich, en in 't an-

dere geval, als buiten de zaken staande, alleen op

hare onderlinge volgorde let, C. S.) .7577 xiit>\ zie bij

a„ o
asnasnji\ tl xm 1711 ^ xn (ui oji

,j
en kii? yi xrn asii ^m XTïi^n \

spr. — rtj7,£7T7\ ibj^Mi". achterste, laatste, nako-1
cci

mende, ondergeschikte; volgeling, bediende, G.

cui Tl Ti 77 rn of (xn tui £7 tixi ki \ ook (KjI xi e ? ti ri xn \

a^ a„ o - a^ a^ a„ o y
N., oji (ai mi X7i xi (hein of xn xi vi cun 777 xi cxi/j\ ook oji

ajixjï(Hiïx7ix'j!Hijj\'s.., naderhand, in 't vervolg.

x7n
t

T-j\ n. (xiiTi\ kw.), xnik\ K. , X7ïiak\ kd., vervol-

ging. onxmricnj)^x7riTi\ in een vervolging slagen,

d. i. winner of overwinnaar zijn, in het spel, een

redetwist, den oorlog, xsnxji xrn ti\ zie bij asnxji\\

— xn(ziT)\ xnzjvk of xn^ixk\ nazetten, ver-

volgen; op iets of iemand jagt maken; met drift

of haast zoeken bij te komen, in te halen; na-

jagen, bejagen, ook fig. naar iets streven, bv. xm

(EJiTixaicn.i^<nxfn\ zijn verlies trachten in te halen.

<L77 fx ti xm xm ti (htj>\ zich haasten , om heen te gaan.

G) - O o.
xn ^1 ti xm 707 <n un rxi xriapxTi anriji \ fci ru im xm -n urn

xmxsn^X7ixiamxmxij\ spr.
Cq ^IT ^1%

xznik of xnzixTixk (
xv xmyp xm

;

np arin ^ kw.)\ ja-

gen, nazetten, vervolgen, met onbepaald voorvjerp.

G) G) , *

hii xn ti ten ^7 v «™ vn Tic xn x^ of .7,-77 xm xk xm, oè;\

spr. zva. (hm xm xn xm xn \ als van de eene plaats

naar de andere verjaagd, van het eene ongeluk in

het andere vallen. — xm.^iriTii kj\ xm izixkx7i\
Cxi l cf <^l

xn (Ei xkxri\ mv. — amyn ti 2 im
/j of x:n xtijti ti z tui />\

xmxk xn xnji of xmxmxk xn a<iji\ amok xn (tan of xrn

xmxkxncmjp elkander naloopen, elkander vervol-

gen; iets of iemand waar jagt op gemaakt wordt;

wild beest, wild; vervolgde (xm. xm ^ti? pi xjiv^ti

m ^\ Jav. wetten, 11, 4 v. o.; 67, 2 v. o. (vrg.arn

a~ .
' G)

t% (hi/j ) . (hm xq xi xn x;n xjti? xnn \ xm ki i on (in q arn x^ xn

(Hi/i\de vervolger, J. W. 146, 2, C. S.); ook dier in

't algemeen, arn ri ti g ihi ~n (1x1(^1j\ wouddieren. arn

G) ,j- O Q Q Q
l< 777 77 ïp 2 xn \ waterdieren. arn ri-rii xn ili kh /t_7 :k^J)^

kleine dieren, insecten, als krekels, sprinkhanen,

enz. arnrjTidxnp ook bep. wild zwijn, J. (Wang-

sallan : xrn 77 ti 2 77 jo (Bi of arn rf-mon ~7i iu asii vi cm
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nq rrr? "n \

nri(KS\\ C. S.) — a_i lEi )i^nzononn\ oji (Ei tiïk oji on

n

of oji EiokiTi ono\ ook

(crj ->i 11 z on

1

Tiirinnzononji enz., jagt-

plaats.

rrjxmnr,\-Kw.zvct.nri cmz asn on _? ajio7m\ gong zonder knop

in het midden (bekken, dat in de linkerhand ge-

houden en waarop met een stok geslagen wordt ,G.);

oorlogsbekken (vrg. anitan); metalen scbenkblad (vrg.

asnorui^inw Skr. bhéri, keteltrom).

^kttpnkw. zva. Ti-rixrrijp G. (Vrg. «it? II.)

nm'-r)^ kn. soort van melaatschachtige zweren {vrg.

ccnu^Kruj). — tm n-) % !Ün anji\ zulke zweren hebben.

(«mottj^ haemoptoë, bloed hoesten uit de

long, J.)

O
II. ^nkmn?\ N. veel, een

co ^

tunmq\ I. zie OTiinn^w

boel, overvloedig; ook als uitroep: wat veel! J.

«;t7T7^\n., tjtj-to^k., daglooner, loondienaar, huur-

ling, arbeider, sjouwer, lastdrager, koeli {vrg. trn

oo); in het algemeen iemand, die zich tot het ver-

rigten van arbeid verhuurt, hetzij tegen bepaald

loon, hetzij , bv. bij veldarbeid , tegen een aandeel

in de opbrengst van het land of in de vruchten;

iemand die voor een zekere som geld een werk aan-

neemt , bv. het graven van een put, het overbren-

gen van huisraad bij een verhuizing, enz. tcnnri^axi

on anji \ (hn^nqaa on on onji \ daglooner , J. asn ^j^of

asii otïi ti^N., tï77 n~> ? of rmoTnnn %\ K. (<j_?7 pi asii ni

?

\

(Lm cei mi -77 ? \ G-.) , als boeroeh werken; aJnam
co

O O
01 (1/77 Z 0511 0711 1777 T7 .?

'

O o
0J11 (EjI 0X1 Uil T7 3 , Zie OJll (El 7X1/1 \

Der, Co y
lico Ui

(ST-n?ojii . iemand als koeli huren of loon geven
CO S J b

(ook omkoopen, iemand geld geven voor het doen

boeroeh den kost winnen.

sn*-'

ongeoorloofde vrg. Ti 171 2 0.1 ^ 0JÏ1 J.;

O o
07Ï1 <77 ,-!_?7

'

',ie bij 1711 nixv). — asn tp 11 ^ ojii on om <

ojii ©i -n^djri iï.77 onji\ iets door een boeroeh laten

verrigten (ook iemand als boeroeh laten werken

,

in dienst, in dag- of maandhuur nemen , huren, J.).

— asn T7 ? ojii anji \ oTnni^ xn on o \ werkloon.

oiaTiizoj^i)^ n , oi rrn z oi onn z j \ k., een uit kruiden en

bloemen gemaakt smeersel, zalf, blanketsel; het

gele van at al bereide smeersel, waarmee bruid en

bruigom en anderen bij plegtige gelegenheden be-

streken worden. — om ri on z 01 11 ?~ xn \ iemand of

iets met boreh bestrijken, besmeren.

(U77T7i_/77\ zie oTnnitunw

1 z O O O
dragen, bv. 01 om z (Ei ? on xm 11 xn ? T7 in 0711 11 77 ajii on.

osn OjTi on

xmiixn (of r,nni(ur)\ J.)\ kn. in een toestand zijn,

dat men met iets ingenomen is, of er mee dweept.

xrn -77 (un xm im oji xn ö_b* oxci % \ met lust God dienen

of vereeren. — In de periode zijn dat men vatbaar

wordt voor verliefdheid en daardoor keurig op klee-

. ding. Die leeftijd wordt aangeduid door (crrTmmn

oji arm \ otti nr> xn om dn \ verzot op kleêren en bloe-
60 co l

men, van een jongen van 15 of 16, of een meisje

van 12 of \% jaar. 0711 ni run (Li cm \ in de periode

zijn van veel te eten. 01 -77 cun osn
|

ti \ in de periode

zijn van veel te slapen: uitdrukkingen, die jongere

toestanden aanduilen, waarin de groeikracht het

sterkst is. xnniojn\ ook Kawi benaming van

de zangwijze Sinom. — rem ^iniriojïi:Ki\ voor iets

liefhebberij toonen door er bijzonder zorg voor te

Q

hij draagt voor zijn huis geen zorg.

inn\Ar. ..ilj&jj overtuigend bewijs, teeken, blijk, G.

07110.71 osnjj\ 10711 o_n osii ann\ zie bij 0711 11 osiin\ II.

f(cn om tli of oTïi ? ojn orui \ KN. afgod , afgodsbeeld (ook een

heidensche god, P. K. ; vkl. om oionan^jiojio^: o^tï77 vi z

om oji) dn ai > otti ^ ojti tnji\ afgoden aanbidden.^ ontEJi <>

rcT}%(unoxi\een afgodendienaar. (Verbasterd uit Prd-

krit b haddra, Skr. bhattdr a, de Heer, P. K. Vrg.

bh ar dia en bhardli, in de Malangsche inscripties

op pi. I in Verhandelingen van "'t Bat. Gen. van

K. en W. XXVI, reeds door Friederich (blz. 13)

als overgang van 't Skr. bh att dr a tot het Mal.

Jav. b r ah al a herkend, C. S.)

[OTYiojnComoiajnzomf) of 77

/

0711 z cuii [hoi t? ajnzomji \ KN.

razen, tieren, tegen iemand uitvaren.

{0711 ^(Ei of xTïi ei\ kn. eigennaam van een JSatara,

en van een berg in het oosten van Java,

O a
cm on en oji on 0^.00 \\

(Skr. B r ahm d, eigennaam van de eerste Godheid

in de Indische Drieëenheid.) ;t.t>i(ei (0^1 of io7ki(ei

(un(aji\ vuurpijl (vkl. ok (ei ^1 ^ii 0x1 asii osn\Einrtan Ja.

om on on oji w Skr. b r a hm d str a, het wapen van

Brahma, een fabelachtig van Brahmd afkomstig

wapentuig , zamengesteld uit brahmd en ast ra).

imi(Eionicmiriji\ eigennaam van een uit ijzer ge-

schapen loezen, in de M anik-m aj a. ,oth t^i 01 oji z

T7 y spr. iTïi (Ei asn ij \ zie bent

Jogja ook K. van cmonw

{
a3V(&ian\ gew. iotii (eji on \ kn. brahmaan, iemand van

de hoogste kaste der Hindoes (vkl. ajianriasi^o^iL-rn
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iS#;\ brdhmand); Tj . Së?igk. acht; ook eigennaam

van een zoonvan Bat ara Brama. tcrn? isa an m» asn

(v. Skr. tirtha, bedevaartplaats) een brahmaan , die

bedevaarten doet. iTKitEi (ta wncrrn spr.

o o
(Xrn> ei hi - gew. i» fiM eigennaam van een zoon va?i

Bat ara Brama {viel. aji(rrnasn(aitn(imafin\ Skr.

brdhmani, vrouw van een brahmaan of van de

kaste der brahmanen ; Brahmdni, eigennaam van

de gemalin van den God B r a hm d).

(en w\ kw. zzz-Skr. brahmarsi, wijze of heili-& C
ge brahmaan, B. J. Kw. Krit. VII, 1—3, XXXI,

16—17, waar het op vergode heiligen betrekking

heeft. C. S.

rn vn ?tï %xm>n na »
^ kn. I. het dagelijksch onderhoud, G.

II. verward, door elkander; vol schrammen, van

V vel; vol kleine scheurtjes, van de Meederen, bv.

door H steken van dorens; vol krassen en halen,

bekrast en beknoeid, bv. van schrijfwerk ; ook riini?

T}^!crn(nm^\ J. (vrg. n< ii ivunnnij). — ajwncsM

onm 9 irn n ni .;>\ door elkander halen; ook zva. 0.77

s ij ri vu i ii oi ? c n n nr) > vol schrammen of scheur-

tjes maken, bekrassen en beknoeijen, J.

i.vni3n\ I. kn. goederen, schatten, rijkdom (vkl. tun ei

nujj\ hii kjj nm^ojnan j\\ Skr. dbharana, sieraden,

tooisel). t> ïtn i» \a\ zie bij nii^w

II. kw. zva. asiinsn\ wond, kwetsuur, steek (Skr.

wrana, wond, buil, zweer), unanarrh itiij<i\ een

wond ontvangeu of hebben, kii vnnKi s,i asn \ spr.—
(Ln['Ei!hnwi\ wonden. — ikiiuii kj(kijj\ zva. unasn

r> asn 2 (ton \ gewond.

III. im<m\ >? mtri!KT?\ <n i~iiyj}i\ in de spreek-

taal

im\ II

zva. £?>.} ri : znr),hQ2\ 11 EiiritKis zie iiui

(Kr) iq of 77>m<K7\ I. Ml. durven, stoutmoedig, dap-

per (Jav. dm).

II. kn. magnetisch, magneetkracht. vHuiam -nrt

(kj\ magnetisch ijzer, magneet, w,™ .ct^ magneet,

zeilsteen.

azn nrntp n\* zie bij aji<tn(KAji\ en bij nnr IV.

aznorimzïcip Holl. baron.

kw. zva. rLii<r\ Gr.1:11l^r '&
o . o

a7nri^r)i(mn\ zie itt7 ttjw

O
(cn<-n]nji of o~n,ni an,i\ kn., met aruiaAJi of wnrtasnn

verbonden , last- of magtbrief tot opvatting van een

voortvlugtige, door den Wedan d- dj e k sa , met

voorkennis en het zegel van den Rijksbestierder

,

verleend aan den Dj e ksd , onder wien de voortvlug-

tige behoort, of ook aan den aanklager. Men be-

schouwt het gewoonlijk als een verbastering van

arrvnrmttajts doch waarschijnlijk is het afgeleid

va?i arn\ I, en beteekent: iemand die zich gaauw

weggemaakt heeft, een voortvlugtige, of wat een

voortvlugtige betreft.

icn ï? ii i anji \ zie nm ~r> w

xm n rq . eigennaam van de?i God der zee , den Nep-

tunus der Indianen {vkl. ri axi ui aoinn (ea hm ^a ojkiji

a i nnoj) 77i ni w Skr. Wa r o end); po'ét. zva. vn on j\\

urn ij kt(%ji \ of !;7)^m(lt7(m\ naam van een fa-

belachtig wapen , dat water voortbrengt tot bestrij-

ding van vuurpijlen (<>t^ (ea(ck<i), C. S.

L7)K7.> of xm ni pi ? \ kn. vruchtbaar, van een vrouw

of dier {vgl. Mal. b e r anak , baren), G. ; veel, van

kinderen , B. J. L, 10, 8: to^to^-o asna^nnoan^

(D, E: K7j ip j)\ tot een vrouw gezegd, C. S.— 1777

(hn } x n tmn voorttelen , zich vermenigvuldigen.

/7J77ÏO of xmn^i!}h\ zva. 77 x.11 1 nri i~m\ \miuj(}i,'j\ gloed,

van kleur, hitte, glans enz.; kn. vuurrood (B. J.

XXXV, 25, 4: vninn^h lvnxrn^Ki^n\ vergeleken bij't

morgenrood , C. S.); blos op 't gelaat, bv. van

schaamte , J. — %m((E»ah> er bloedrood of donker-

rood uitzien, een vuurroode kleur hebben, n (L,n ri in

.t_77 (ei ki zijn gelaat is bloedrood. <77 axn ktieii kii ^77

(ekki\ de lombok's zien bloedrood.E? hl
•ener

1^71 mi IVIE.1v(z

j>V vuurrood.

iian .tm? ? \ [rrnori znm ? \ of njnnirirn? enz., KN. niet

kiesch zijn op het punt van den bijslaap, van

man of vrouw; zich op dat punt niet bij zijne

vrouw of bijzitten bepalen (vrg. ^nnn-i2(inrmz\ ^77

mr. 9 w 1777 ni xmn ? xzi asn ri «.77 1 ££ N vrouwziek. J.); ook

naam van een slecht teeken in het haar van paar-

den.

[xm, ?7777 ? - kn door elkander, van een vereeniging van

verschillende of ongelijksoortige zaken ofmenschen.

(ui rn axi 1 ? 77 rt-77 .-U77 077 ^\ zijn gasten bestaan uit al-

lerlei natiën, bv. Javanen, Chinezen, Arabieren en

Europeanen door elkander (vrg. xmthji ca ?\ «177717777^).

(UI (SA X7I Tl 'KI CL7 77*177 l 77 <&7 77 K\[ 7777 77777.? \ Mj eet en

drinkt alles door elkander.

(0777 77 77777 2^ Zie /(L777 «7777 9 \

0777 77 7177 (tlj/i of 7777 0-7 77 77777 7X7,? \ kn. ingehakt , ingekerfd;
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met hakken of kerven, (bh run tui rf urn ruj)\ overal

met hakken, J. Vrg. {(urton a^t ria n\\

iarn(Hi\ KN. ; (un((E>isn\ iets van een ander in weerwil

zijner weigering wegaemen of leenen, niet zoozeer

met geweld als wel uit zekere communistische ge-

meenzaamheid {vrg. (ui(HTjasn(HWji\ (Kn«unnnn\ cui

hh^h). — iöcn rt aoz (Hin\ op die wijze weggenomen,

geleend; gemeenschappelijk, voor gemeenschappelijke

rekening iets doen {vrg. (un on op z anjj) ;
— ook om

het zeerst, J. \raion op z an ra an n\ botje bij botje leg-

gen, een pique-nique maken, en dan gemeenschap-

pelijk eten. ^i on na zap cm \ in gemeenschap handel

T .. .-. o
drijven, [raion Hl zap (U) nn na z (K.1

,

hun voordeel zoeken, J

Jtcnjtn\ om 't zeerst

irmonHi?Hin\ zie irrnanw

i:vrnari\ kn.; iun(<map\ van wege de overheid oproepen

tot arbeid, om onmiddellijk mede te gaan, pressen

{vrg. (unah\ ccinaanj)), J. — irni ah cci ann\ werk-

zaamheden, als anderszins , waartoe de lieden zon-

der verwijl moeten opkomen ; ook 't geprest worden , J.

arnini\ kn.; njnraah\ iemand iets in haast laten

doen, in der ijl meenemen {hetz. als [rniah\ ajn(<ea

(hi?). — (crnah an ann\ in haast, gejaagd. <n\(uianq

runah an (Hin\ last, die spoed vereischt.

frtia^nzrq(Hiz\ kn. gepelde maïskorrels, tot splijtens toe

gebraden . on inm zonahz arn tui trui aan \ zulke maïskorrels,

door middel van gesmolten Javaansche suiker tot

een bal zamengekleefd {vrg. on icniz on an i rein).— on uunz

on ah z en (n niaiz oa ah z rt nvrnz na ah z \ KN. 't knapperen,

knetteren, schieten; schot, schoten; 't bulderen

van geschut, J. {vrg. oa om zr> (oh z). — ajnon[(Eiz

on ohz\ knappen, knetteren, als brondong op het

vuur ; gepelde maïs tot brondong maken ; schie-

ten, vuurwerk afsteken; bombarderen, beschieten.

—

(uw on (ui z ii ah z rn \ mv. — on i(unzti apzan mn\ geknal, !

gebulder (vuurwerk, dat afgestoken wordt, J. ; \

Tl - O o
Lakon: oniraizon chiz ui on annon laaru^iaai (ui\ van

\

een brand, C. S.).

tim on (Kn n\ kn. gekruld, gekroesd, van haar {ook

bont, G.; vrg. tëfwwfjfi*

rinunri ananin\ kn. ; ajn(n((Einaonanin\ er bij halen, er

in slepen; mede aangrijpen; zich uitbreiden, over-

slaan op, tot, over of in iets komen, waar niet op

gedoeld werd , of dat er niet bij behoort {vrg. juei

(Ei anjt\ on ite? on iei ann\ asrn on ten -^i apn).— arn na utmiq on

^tt^n er in raken, bv. in brand, ingewikkeld raken

in een anders zaak, enz. J.on* o ,rai on runw cm aoi na a^ asm an ru n \ een soort van <ni-

sang. — a^on aut an auin\ klein en keurig van fi-

guur, van een vrouw.

(zniarrri <?x^\ kn. havelooze deugniet, boef, strooper,

muiter, roover, vrijbuiter, gespuis, stroopbende {vrg.on. /iom (Ei an/j\ rnnrnajjs Kuiicrm run). — ajni(Eicrmrbi/j\

rooven, stroopen, vrijbuiten, muiten. — irai arm rti

apn\ geroofd, gestroopt; strooppartij , muiterij; zoo

worden ook genoemd de Javaansche onlusten van

1825 tot 1830 tui ( ei arm rui n\ gewapend verzet
co CJ ^< ° l

tegen de overheid, J.

ixmcnrn (rui n\ [ojïi arm ruj)\ on ucriii arm nrut n\ oa :ccrn z tl arm z

7i_?^\KN. kaal, weinig hoofdhaar of vederen hebben,

{niet asri tipacnn), bv. door het uitvallen; bladerloos, van

een boom; fig. uitgeplunderd, berooid, haveloos {vrg.

(xmerm ru/i\ na ra z il i(M n nn\ cm arm rui n\ amanmrbiji^

xmxmasnn). — ajii(iEicti7i.rii enz., een boom ont-

bladeren , een vogel de veeren uitplukken of kort-

wieken, iemand het haar afknippen; fig. van alles

berooven, naakt uitkleeden; ook kaal, naakt, be-

rooid worden, ruijen enz. , J.

r)[xriionarmrbiji\ zie bij rxrriarm ruinw

7 .. O Q
on ixrn z na aam z (tuin \ zie bij lUTicnn run \\

(cvrrpiru/) of mii ajixmi(tun\ kn. oneffen, hobbelig.

(ia rui on <ui qsntcn irni rui] \ de weg is overal hobbelig.
&h

(lv (Eirpiru/j\ een kleine verhevenheid, een knobbel

hebben; verdeeld, niet eenstemmig {vrg. cmruamn).

(bil (bii (Ti (hi (uii ^um run \ zijn hart heeft een knobbel

,

d. i. hij is een weinig gegriefd, gekrenkt.— (uaiuan

rurari (tuin ofuu ei urn orurart ruin\ vol oneffenheden

,

zeer hobbelig, J.

irairan\ kn. klein kruisnet, dat men aan een stok in

de hand houdt, J. — (in[(EJi(crn\ met zulk een netje
CO G^ J

visschen, J. ; uit elkander wijken, niet goed digt,

doorzigtig, van pagers van gevlochten bamboe.—«ur>

rein an an n\ een kleine vogel met een geel borstje en

donkerroode , naar het bruin zweemende veeren,

waarvan de eijeren gegeten worden.

[(uijrari^KN. 't steile top- o/middelvak {cm (is: () van den

dakvorm on as; z on opa z nn — (un((Eii(urn\ zeer steil aan

beide kanten, van een dak; ook van andere zaken,

als een broendjoeng, te steil of te regt op en

neer , zijn. Vrg. on \xrni 11 uiti z \



tn (turn tn <urm ^fj^r 931

<tf
(tunz tn min z \ kn. Jcogel (kegel?) vormige bam,boe'-korf, die

gebruikt wordt om de spijzen om te hangen bij het

Rëboettan der Chinezen ; lange ronde aan beide

einden spits toeloopende mand van bamboe , om een

varken , of suiker , zand , steenen , enz. in te ver-

voeren (vrg. uhmicrn\ (aznazirt). — (untn(f&iztnuïn?\

goederen in een brondjong doen.

cuntn(Kui%\ kn. schurftig, jeukende en zwerende uit-

slag, asiirm (ui <rj (kjjj <? \ vol zulken uitslag (vrg. (&itnn

itun arui hnijj of ten nn iktji trn[i\ kn. ; tun [ten chtji (Knji \ fijn

en doordringend van stem , tevens levendig en fier

O
van toon; fier van uiterlijk: tun r&mn (Kyjani ^uejizki

tt\ B. S. 166 (vrg. b: nui nn ann\ (Kji cmtisnji).

CY o
run aoi\ kn. volgens Winter een soort van glanzig lin-

nen , waarvan mansmutsen ( irn rui tKn/j) gemaakt wor-

, C. S. ttrq tn% nt7 <wj \ glanzige zwarte muts (ook

welblaauw: (KiiruiiKndJKunno encuidi\ Winter , C.S.;

vrg. tHntHiam'~n).

iarntï)ttj)Z(Knji\ kn.; run (t&i nri *j) i nmn\ een paard een

touw (&jiah) om de onderlip slaan, om het te beteu-

gelen bij het roskammen of leiden.

CY o O ..--.«
urn tin unj]\ kn.; tenjt) inn (kh tNiyi \ een weinig mottig

(eigenlijk wijd uit elkaar, niet dik gezaaid; vandaar

een weinig pokdalig, gew. tan tui kh ,70 (khji J.).

/ O o .

ccritn(Kj)asï)jj\ KN.; (EKKiaaiji—\ oji ttm ^}—\ snip.

{trrn <n tui nrutns kn. kleine gaten of haksels , door het

snijden met een mes veroorzaakt, tui aatvi {turn tui (ruiji

oj)i osn tui tui tibiïyirn on (ksi tiuijj\ overal met gaten of hak-

sels van het mes (vrg. fnituitnaoirLijj).

iKmtmn of tun (turithmjis kn. klanknabootsing van het

scheuren van lijnwaad of dergelijke : rits ! J. ; ook

zva. tunfiarnjiw — tun <tcntKnj)\ geweldig scheuren

,

een groote scheur krijgen; ook 't overgaan of over-

slaan , 't verder voortgaan op een ander veld enz.

;

't zich uitbreiden (vrg. (unnun^\ ubji ie/i ikiji\ (beji^o

tKiiji), J. — a-in (eji (xrntu-n n\ zich verwijden, om zich

heen vreten, van een wond (vrg. (cnttunq); overslaan,

overgaan op iets anders , zich uitbreiden , van een

scheur , een vuur , een zweer, enz. ; overloopen, bv.

op een ander veld, van weidende beesten; ook trans-

itief , uitbreiden , meer uitgebreid maken , J. — tbi

(tcntmi ~oiucr)thri/j\ luid schreijen, huilen, schreeuwen,

vooral van kinderen.— tun(iKnfKn/)\ zie \ccn tKn /)\ I

O
&™^ |^

r^>.^\ tun iun(Knji\ tuncmji of turnen ttt^nKN. klank-

nabootsing, zva. msntKnn\ ter)
f),

1*™/)^ — tun tun

thcn/i of tuntun cmjj\ in menigte , in hoopen bij elkan-

der. — (untunthrnaon of tun tun cm anji\ in menigte,

stapel op stapel , bij hoopen , bij zwermen , in rui-

me mate, in hevigen graad.— tun t&i tKnjj of tun (EJicmn\

instorten. — mn^jitKn oftun^.icm\ op iets instorten,

invallen. — tun if.i (Kn tn tun \ tun (ui cm nri irn \ doen in-
co, 00, / c&cm f

storten, doen invallen. — ttn tun
}
(unn\ niet van zijn

plaats opstaan, al zijn natuurlijke behoeften doen

O CY
op de plek , waar men zich ophoudt , J. Vrg. tui ten \

O O o . O o • ,

tui tun, tmi of tui tun cm \ op ietstui tri
{
(um tnyiji^s

met een slag (ui? mi n) neerkomen ; ergens in menigte

invallen , een plaats in bezit nemen , ergens intrek-

ken. — (ui un oen nn kii of tui tun cm tri tKn\ zva.(ui[(un

mi ri mi w^7
o

\KrniKnji of (un^untKnjj\ ook ytuïl amJi^ KN - I- klankna-

bootsing van hei neerzetten van iets zwaars of van

het tot gruis stampen ; fig. van het neerkomen van

den last of de verantwoordelijkheid eener zaak op

iemand (vrg. (un(Knji\ (un/itKnj\ cm (M <Knji\ tKn èii cmji).

[tun (ikji (Knn\ itun (ofn tKnti\ \tun [on cm/i enz., aanhoudend

met het geluid [(unrKnji neerkomen. B. J. LUI, 12,

2 : [iuii [iKn (K~n ~jrt rri (Kn rn aui ^oji (zn oji cm cm (&i tm ,(üi^

XLIII, 8, 7: \tem\cm cm ajitKn tun cm\\ — tun(pitKnj\

met kracht neerploffen , neêrstooten, neerzakken, in-

storten.

—

tui Cfi ffo? \ op iets neervallen; fig. op iemands

hoofd neerkomen.— <m(<pji tKnrn'Kn\ doen neerstorten,

vallen, ploffen ,fig. op iemands hoof'd doen neerkomen,

[tuntKnjj en (Efi[<Kn tKnti\ zie

{^uniKnji\ brijachtige ontlasting heb-

een

voorwerp iets anders met het geluid K^nruyiji neer-

zetten ; op iets met dat geluid neerkomen , neer-

vallen ; aan iemand de zorg voor iets opleggen , te

zijnen laste doen komen. — fa\tcmrKn<riiKn\ iets

als boven ergens op neerzetten , laten vallen , op

iemands hoofd doen neerkomen.

II. Holl. broek, en brug.

tn ituiitKnji of tunn(iituntKnn\K^. zva. [tuniKnji w — tnuun

tn(tKn(Knji\ hard schreeuwen, een keel opzetten,

inz. van een vrouw (vrg. itunKnji). — tntuntntcun

tKn/)\ zva. tun uun(Knji\ 't toenemen, het verder scheu-

• ren , enz., als tun i(untKnji\ maar in 't klein of lang-

zaam , J. — tun ri (eji ui itun(Knji\ 't zelfde als tun (&i

nuntKrijj\ maar van minder uitgebreidheid of lang-

59*

O
zva. (Ui [(un (KnritKnw — tun [turj aai

boven. — tui

ben (vrg. (uiriituiiztKnn), J. — tuii^uritifh\ op



932 on (amz ikji'ji\
O
arn vim hnijj\

zamer ; ook transitief'.- uitbreiden , de grenzen ver-

der leggen, J.

- O
1777 z (unn of run on arn z i^nn \ zva. {arn hiiji en oni-)Z

tun/t \k.ts. verblijf; het ergens belanden, ash\crn 11 irm 1

>.7j,i\ ergens blijven en zich niet van daar verwijde-

ren , als om de wacht te houden.

Cl

O

zva. (in [arn urn/j \

amnnnin\ KN.

(tTI 77 ;<7 112 7, fr

on urn z (Kiiti n

veedief. — cun wmcnn beesten
co ™JI

stelen , bv. uit de weide of van deyi stal {vrg. iam

ajinsnn); hard loopend inhalen en voorbijloopen, J.

— amni mi m arnji in dwarsche rijen gaan, in ge-

lederen, J. — om/ra chijj\ een gestolen beest, bv.

uit de weide of van den stal; naast elkander op

een rij of op rijen gaan, J. ; kameraad, makker;

ook zva. (uifron-) ,7n/)\ tijdgenoot, op of omstreeks

denzelfden tijd geboren.

™^ 177 Ti /, )) :r,) in tijdelijk heerschend ge-

bruik, uit bijgeloovigheid , bv. een ring van klapper-

dop aan den vinger dragen, als behoedmiddel tegen

een heerschende ziekte , de een of andere kost als

offerande aan de èooze geesten geven met hetzelfde

doel ; modegril (offer om een gevreesd gevaar af te

wenden, J.). — ti om z ni run n-> nm/i zie ald.

arnorjni(trnj)\ K.N.; run rei 77m run n\ flink van figuur en

met smaak gekleed zijn.

arn tui arn fi\ oj. zva. arn-~nunjj\ kn. een weinig bedor-

ven; aangestoken, onversch, van visch of vleesch,

als 't den indruk van den vinger een weinig behoudt;

van bamboe, hout, enz., aangestoken; door voch-

tigheid aangetast, maar nog wel te gebruiken; fig.

en spottend, van een mensch , een leelijk gebrek

hebben, zedelijk, verstandelijk of'lig ehamelijk , niet

zeer bruikbaar of geschikt, J.

amnnihcnj) of nm nn hen ikij\ kn. met de koppen tegen

elkander drukkend, wederkeerig heen en weder du-

wen, zooals karbouwen en bokken doen (arnii9Jnn\

'tstooten, 't tegen aan komen, J.; vrg. om uk cm/j).

Ci O Q ,. , . O o
armrr)(hn^nrtrnchnri\ stierengevecht. — iun iei nri iHnn\

op die wijze duwen (stooten , bv. van een hoorndier

,

o.). — (Un rf. 1 ni urn \ mv.
CO hfK

arn ri arn/j\ 1. kw. zva. run 77 np arnjj\\ 2. kn. waterschep-

per of drinknap , van een klapperdop , maar zonder

handvatsel (bedelnap , G. ; Wangsallan : én ti (un rem \

d. i. klapperdop met steel, voor aÜ(u\ C. S.; vgl.

a^idJi). vi rvjj hal ~n;arnj \ een buik hebben als een b ë-

roek, van

zadigen is. ,

O

and , die eet als of hij niet te ver-

O
" " "KT'"""

co ii

~m<nnnKnjt\ KN. schadelijk, van aardvruchten, als

asn ir) rui p mi (Ei -jivviji enz., als de grond , waarin

zij geplant waren , niet de vereischte zorg gehad

heeft , in welk geval de vrucht
,
gekookt zijnde, al-

tijd hard blijft en jeukte in de keel veroorzaakt

(verbasterd, ontaard, vanplanten, vruchtboomen enz.;

fig. van menschen: n ah z arn <n tj arn ,i\ aterling, J.).

o o
am^riirnp kw. zva. am r

~n(is}i/t\\

i\ 1. KN.; njn'pi rriimji\ wegji verjagen

{vrg. arn^nun/i

II

n £777
r~n om '/)•

Ar. ,'jta het paard of fabelachtig beest,

waarop Mohammed, volgens den Koran, ten hemel

gevaren is.

arnni^nji\ kn. pokdalig; gespikkeld, van metselstee-

nen , als er vóór het branden regendroppels op

gevallen zijn {vrg. xmajiornji).

arnijamjj^ Ml. Sd. bedorven, rottig, verrot, vergaan

(vrg . on arn iwi'tu ten 1 )

O
(i,i)

arnarn'-nrifn imjt\KN. aas, kreng, prooi, door een tij-

ger afgevreten gedeelte van een lijk (vrg. amaivi ici

G. ; hoofdzeer , J.

)\ een zeer hoofd hebben, J. ^— amnjarn tm/j of

(El IE10J1 (Hl£//)•

on ,1777 17 *~n unn \ zagend snij-

den; slagten, den hals afsnijden (%i lionmi^). am

<nEirnnionahi2!hrti\ een nanka opensnijden, wat za-

gend geschiedt wegens de dikte van de schil.

aia:nonnizMiij)\ kn. ; rui (lyn mi 71 nizrhiij\ langharige

bok met een sik (springbok; ook (Mal.?) benaming

van een roeijer van 't havenkantoor , J\).

on am i tim 2 iun<n I. kn. schurft op het hoofd; verrot-

ting, door bederf vergaan. (Schijnt ook of eigentlijk

melaatsch en melaatschheid te beteekenen , maar

wordt in het dagelijksch leven veel gebruikt in den

algemeenen zin van diep invretende ö/voortvretende

schurftvuile open zweer, J.) — rjvuzv-n-iztm rmp

op het hoofd hebben (met vuile zweren , melaatsch,

J.). — (L/i 01 (En z nnm z anijj \ het verrotten. (
Vrg. 11 inn z

o o/' .

On T7 \ (El (El \ )

II. naam van een visch in een Wangsallan.

III. Holl. borg. m(iarnarnzrnniz(H7in\ borg zijn of

borgstaan.— mn on (eji z yi nizrmn\ voor iemand borg blij-

ven. — run on (ei z 77 -77 z rtm on ihii \ iemand tot borg ne-
< Cö ' ' .

iKK '

men , J.
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ti .crmm ,htm>\ kn. 1. kleedermand met deksel, of toe-

stel van twee zulke mandeu met een draagstoh door

gaten in de boveneinden gestoken , en voorzien van

stutten om op te rusten , als de drager stil houdt.

— 2. kn. mnpr)((üi?.<t)Oi-m^cun\ een offerande van ge-

i-i, ... , la/ ).O o a
kookte rijst met nszwipiiKi en ,., ajxrui ~ji am trcnji

doen ten behoeve van een kraamvrouw , oude zieke-

lijke menschen , of bij vertrek en thuiskomst van

een handelsvaarluig. — on iirnzirioim jnjn on/)\ de

offerspijzen bij zulke gelegenheden..

y . cy y
.inunj of airiMiiq\ zie ion ikn'Osttav

' y cy .^
. ei

«777 Lil q \ n: n h ii ^ \ (Uïi il) o. )i q of en o, n ^ \ zie (en o^n^w

om MXKJtarnj\ kn. geraas, gepof, gebobbel, geluid

van te vuur staand eten, kokend water ; gesnater,

gekakel. — a.n ^ckikkiooi

snateren enz., J.

razen, poffen, zieden,

o . O o
ICÏI ,UI rh II Kil r. \ zie (Cl) (Kil ihll/l w

oen (ui oj oen z ornj) zie o,n mi oen ? oen/jw

,l./) /, i) ,hn/j\ kw. genezen , hersteld , G. Vrg. azn oen tbiijiw

acmrn^m(i5)ij\ kn. het bijten van een paard. — ten

l^iiioemasun^ bijten.

(S»'-*! mijl n km "^ »< y «sn^ of (C 7i mi <kti osrij) \ kn . digt

,

goed sluitend, ondoordringbaar, bv. van een omhei-

ning of slagorde, B. J. XIX, 18, 5; LXIII , 9, 3,

C. S.j digt besloten, bedekt, ombeind, verborgen,

enz.; geheel (of met uitzondering van 't hoofd)

onder dek, J. — ojiioeinioenasti^ digt gesloten,

beschut, bv. door troepen, B. J. XXIV, 6, 2, CS.

— [o^hiucnoeiji- soort van praauw , die van

achter tot voren geheel onder dak is.

Y . / CY O' . . ms
(Gn(Hnasnji of oen oen o \ oen oen asnji . xmiHn^\ (Ar. fö j

barak at of bar ak ah) zegen, geluk, voorspoed;

weldadige invloed, bv. van voorname of algemeen

geachte personen ; wat men van een (ko èji osn oeiji

mee naar huis neemt, of daarvan aan iemand,

die er niet bij tegenwoordig kon zijn, toegezonden

wordt; de rijst en toespijs iemand aangeboden,

die zijn (ukkjiiéi komt brengen; van een voorraad,

lang strekken: 't tegenovergestelde van micmminiz

<kj)ji w a orui (ui oen q . zegen meenemen ; ook zva. ce/i cm

ttjw (minojntanitoiasrins naam van een kleinen kope-

ren rijstpot , afkomstig van den heilige Soenan

Lepèn of Kali Djaga, waarin de rijst gekookt

wordt, die op de G ar eb eg Moeloed van het

jaar Dal op een groot porceleinenbord , oen niuri tvrn

n (5)d genaamd, op een tafeltje voor den Soesoe-

hoenan in deSoerambi staat, en, nadat de

Vorst naar de Sitinggil teruggekeerd is, door

den Bijksbestierder aan 's Vorsten beambten wordt

uitgedeeld. Deze rijstpot bezit volgens het bijge-

loof de bovennatuurlijke magt , in hongersnood

met de weinige rijst , die er in gekookt wordt , ve-

len te spijzigen : iets dat tijdens de regering van

Sultan Ag o eng herhaalde malen ondervonden zou

zijn.— (uti csi oen asnji\ den zegen uitspreken, iemand

groeten, ook, als bij ons, in den zin van vaarwel zeg-

gen , verlaten , G. a_mi ieji oen ,hnjj ofo_,i) t&i &cn%\ iets van

iemand , bij wien men te gast is geweest , naar huis

meenemen, bv. wijn, gebak, vruchten of dergelijke,

wat den Oosterschen gastheer aangenaam is. — tuii

i&iMnasn enz., zegenen, G.; zegen aanbrengen; heil-
ca osl °

ry
zaam ,

gezond, van voedsel, (unie/ioen osn\ iemand,
' & Ca "SK

die niet bij een offermaal tegenwoordig kan zijn ,

zijn deel thuis zenden.— ra oen osn oei o of iciiicn hu

iU.KHin enz., zva. ,u)(Ki)ixri\ of v) oj> ojv) os)ijt\ inden

zin van erfstuk, zegen aanbrengende reliquie; fa-

belachtig lijfstuk, bij geboorte meegebracht, als een

ring of zwaard , B. S. 395, 401, C. S.

cv . /
,oj ihii (hl)/) \ zie mn i

.
ii ^ruj w

CV .CY
\azi) h ii isi~) iisn/j \ er) .vn isïi tuii/j of >u) irn fo>7 «ö/j ; KN. soort

van duif, tortelduif, waar de liefhebbers veel geld voor

over hebben, als zij de vereischte diepte vangeluid heeft.

(en (kn nq <u)i ii (ui of (tTYiaoirn asnan iui\ KN. matje, schut

of scherm van een ineengevlochten kokosblad , J.

koj)\ Mal. f pakje, rolletje; netjes ingepakt. —
ui) (Bi (H~n (Kif) , net inpakken.— ilhi ibi (kd o-ji „y* > mv. —

co '-' l ca

cd urn (tJi _i*(W7flNnet ingepakt of te pakken; aan pak

-

icn ixn (k.

jes of rolletjes; waar iets zoo i

o . n o
aZïl (U) <KT) (KJ)j1 \ Zie ,L7) (7-Tïi (Kj)J) W

tem tui ori ,k~i) 2 (Kin \ zie <tm i) kd ^ (ko/j w

ïgepakt is, J.

u) ri< ^ iKm(K.ij)\

CY cy c~y
om (i-m qj) kii /)\ 1 . KN

. ; cm ten (ko (kh kii iki (Kn n \ lomp in

CY
Ul

manieren of in het spreken. 2. (CU KDCKl hl) (KI
+'(1.^

soort van booze geesten of boet a's , die zich opber-

gen en in bosschen ophouden: berg- of boschgeest,

berg- of boschduivel.

o o • a
ticm^nihii'
' ca

(Knjt*

ia?» xn ap \ KW. zva. (ka irui w uviifoi) op tun mi tiodotn spr.

q a ) a o
item ik n op \ KW. zva. ik) <e/i 'ün/)^\ larn kt> op i

ciq\ spr.

1 a
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hm xm na iisn a

xmnqaxin\ Kif. zva. unnnxa/j\ geschramd, gescliaafd,

van de huid.— un z.inaxan\ schrammen, schavend

over iemands huid gaan (vrg. aJncmnaasnj). — arn

xmnqxan\ zich schrammen, geschaafd raken {vrg.

asn mm aJi/i\ om xnjj <hmji\ oji on tui asna).— tun .^ifixrn na

axui\ zva. xm ^inqxajix ook krabben, dat er strie-

men van komen.

xmnaaxiji of un nq xmn\ kn. schram, een schram heb-

ben (vrg. cm nq asna \ xm nq xan \ tmqna (loa).— tmi nq

Ti Ti
&ajj\ meestal xmnixaniaxiq\ ook ruw, oneffen, met

bultjes, schrammen enz., van de huid van mensch of

dier, of van andere zaken, die fijn behoorente zijn.

— (un uinqxan\ met striemen, krabben, schrammen.

— un e} nqasn/j\ schrammen (ook ruw maken; zich

ruw vertoonen of laten voelen, J.)

enz., bij ongeluk een schram krijgen , zich schrammen.

xmonna (ia/j of xrrnnna asn/i^ 1. zva. un nq xanw — 2. KN.

zindelijk, net, opkleêren, haar enz., als eigenschap.

xm r) naz xa n of unonnaz asni\ 1. kn.; un ti nnnz iaj\

dringen, vooruitdringen, vooruitstreveo ; vergen. G.;

zich in weerwil van verbod verwijderen; zich niet

laten beteugelen , zich losrukken , doorgaan , van

een paard of koe (voortvarend, J.; vrg. «znapasnji).

— 2. naam van een visch, een groote a^irxiw

xm xn ui xm n\ KW. vkl. ajnnaa^xm(njiajnaez(&ianari\ en

nojntsa-^irinaKn xecpr^i wtaw kn. zich aan den rand

van iets bevinden, G.

ixrnasnji\ KW. Mal.z^zajntna^masna (vrg. \ajiasna)\\ mi

tajnasntm/] zrz: tui hunasn xnn\ zie un asn \\

xmasnn\%^. klanknabootsing van het scheuren van een

kleed: rits! maar van een kleinere scheur dan door

\ccnanyt wordt aangeduid. — rza aai asn n\ zie loven.

\xmasn\ KW. I. zva. q unzasn\ ook heftige beweging , bv.

het woeden van den strijd (B. J. XLV , 22 , 10 : ,k? ti

(asn asn art. ui droefheid, bv. over den dood van

a
een zoon, B. J. LXVI, 14, 7. mrixxizcm xrnun\

door een verlies in rouw gedompeld, B. J. LXV,

7, 8, C. S.

II. vkl. cun<njiq\ 7U'ixni\ asn oji\ (Skr. wrata,

aan iets of iemand toegewijd; gelofte.) — ziui(aa

asn (G. on mui z cm \tun asn)\ boete doen. ui? xm nojiany

bijnaamvan Wrekodara. uunasnas:asvi\ door gods-

vrucht zegevierend? B. J. Kw. Krit. XLVII, 29,

1—4; ook bijnaam van Ar dj o en a' s gemalin

Se m ba dra. tunasii mi aui \ een bitter kruid, soort

van alsem (een liaan of slingerplant met bittere

stengels, volgens Dr. Y. Menispermum verrucosum,

J.) . y-j xa ui xm xm \ t&i xq <xm xm \ zie ?? xa xi \ t? xq \\ —

un(>Ei xm rhi\ voor iemand boete doen.— ,uriasna<iji\

~~ :uaamuiaa/i\ G. — hm ui asn ten asn una (v. Skr.

p at i-w r at d , den echtgenoot toegewijd)\ Kw. de

trouw aan den echtgenoot, B. J. LVII, 18, 1, en

Krit. ald. C, S.

III . xm asn tuuj xa \ Skr. kw. bhdrata-yoeddha,

de strijd der Bhar at a's, naam van een heldendicht,

bezingende dien oorlog tusschen de P andaw ds en

Kauraw as om het bezit van het rijk van Hastina;

ook <uuLan\tunasn\ als naam van dien oorlog, B. J.

II, 4, 1.— xn xm un xii xa \ algemeen voor vechten,

WangsaMan : hm tui hu _s9 un im asn mul xa \ de vech-

tende vogel, d. i. rrn ,zi hm i\\ ui xm na asn aaj}\ ook

geschreven tui ten na asn tmn of oji lunasn on q\ vkl. ui

ui ui taj^\ oji rn cm xqjmO \ eigenlijk veld der B h a-

rata's? alg. slagveld, B. J. I, 6, 4; vgl. Kw. in

B. J. Krit. XLV, 9,4; LVIII, 1, 6-io, C. S.

unasn\ kn. voorschot bij 't spel, dobbelkapitaal,

doorgaans verstrekt door personen die er hun be-

drijf van maken, en daarvoor 5 pCt. rente, soms

ook kleederen in pand nemen. — ami(EJionasnzxri\

iemand bij 't spel geld schieten.

ten asn\ KN. stuit van een vogel (vgl. on xrnzonasnzrxii)).

O "/
asn xq (zi ui [an isn n hn\ spr.

unnnasn^ I. kn. wind, windvlaag; in 't algemeen

Westrnoessons-weder , buijig of stormweder uit het

Westen met hooge zee. uz £? en na asna \ een eetbare

champignon , J. n-c ei -~maxmna xmn\ windpijl : fa-

belachtig icerptuig , dat wind, voortbrengt.— Wang-

sallan : xm ai xai^mi xmji\ xm nn asn ~/n aai un axi (èi ui

/ o o z • •

apji\ xm na asn ~.n cni un q ui znmnKi,i\ omschrijvingen

van il rxi (K.x%.i i\ C. S.— xmna asn xnn\ een Westmoes-

son, 't regenmoesson zijn, J". — xaixmnaasntHijj\

door een stormwind overvallen, ti arn un xm ni asn

than\ spr. — ununni asn xni)\ bv. ajnas:xrnunna

S o
ihOfP zva. xm xm xv ui thn/j\\

'«J.

ui un na asii a~nn\zie bij

III.xn asn

II. benaming van een feest op vollemaan in de

8 maand B o e zo a h, vlg. and. xm na. asnji en un

un asnji\ ook gen. niui^unarin (Perz. i" t \ \ een

nacht in de achtste maand)\ — unnixsiiann\ iun

amani of vvxn un xnp dat feest houden of vieren.
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, )

ii~>)h»j\ v)),hvihn/j\ zie bij x:wn asti n\ II.

n -o
x )ini xsvf)\ Zie xzn nr\ lio

/
»\\^ "2 / Tïïf

;cjj Ti ti bTM \ zie e?? <n tj notn \\

tnrn^m ,isii/j\ zie aznrnnmaajt^

(itwti l;/ ? kn. weg, verloren, verdwenen (pr^. xmnrutmn).

— n/n &miasnn\ wegdoen , wegnemen , verwijderen

{vrg. tun ei li). — ii£m l t;/

vM.pm)\ de verwijde-

ring (verzoening, het boeten) van zonden.

azn'Vtasna\ kw. zva. <nvrmnn-);s — iun (Ea <~n asn/i**

a
zva. tun nq (Ei i nn nn q ilv w

aznmasnji\ kw. zva. aznnnw kn. sodomie, G. — i.??

a>ni,ui/]\ sodomie plegen , G. — om t&inrt asnn\ so-

domiet, G. — asnnri ixn win\ kn. de plaats achter

en aan de zijden van een huis , tusschen de .l? nn

asnnrumji en de Mnnecniooaw

anxrm nntzusiijix kn. lek, lekken, van tonnen, potten

en derg. {vrg. nr> iiuri iag >); klappen, G. — nazm

rtinmasnaajt\ slnikhandel, G.

\mn\xsn\ KW. zva. umum\ G.

on ocntmasm ?l>^\kn. het zakachtige deel onder de stuit

van een vogel {vrg. rem isrj); 't achterste deel van

den buik van een vogel, tusschen de pooten en den

aars, J.

icnisup kw. zva. <utajnn\ aznirui\ {Skr. bhrety a, te

onderhouden; onderdaan; dienaar.)

—

^asnnajiasn\

kw. zva. vjOJtprajiamy B. J. Krit. XI, 7, 2, CS.

tmoJia\ zie (tmni(K')/)\\

pen, i?i tijd van oorlog te wapen geroepen, land-

weer: benaming van een corps pr a dj o er it s op

Madoera; ook zva. ajiaznnrtujt^a.imn of cui £m
^i^icm/j\ kamp , legerplaats.

II. kn. de spichtige veeren om den nek en op de

heupen van een haan.

III. kn. pak of bundel van iets, dat in een blad,

doek , stuk papier enz. gewikkeld is , met een punt

zaamgebonden , waarbij men het vast houdt {vrg.

niMnij). uri'~n!Ki^iïrnn\x.ijj\ een bundel onge-

kookte rijst. — (crifzinn tuin s iets als boven inpak-

ken of inwikkelen. — (l.w cemi m^i\ mv. — aznnrtJ co

,^?-b4iKT^\ pak of bundel, als boven.

xmnri(uin\ kn. 1. ook k^jtmji^ met een slag vallen,

paf! Vrg. [oto kii/jw — 2. naam van een plaats op

Sumatra , waar de kamfer vandaan komt , die

daarom mu|.oti.m^ genoemd wordt.

im onm (KjIji \ kn. eenvoudig, opregt, openhartig; van

uitdrukkingen, zva. tüiaJii^\ in eigenlijken zin,

niet figuurlijk.

m)?Ti?Mfl\K]v*. een boom, waarvan 't hout dient tot

roeiriemen, rijststampers en derg.: Manglietia glau-

ca , BI. J.

n

o«i KI

vv^i/p kn. klanknabootsing van een plotseling opko-

mende harde regenbui. — omr^ zie boven.

aa0JljÊ\ KW. zva. xrn » i:) k.11 a

fnixm^y)\ zva. ma&n acnaJiji {vrg. «ErnaJia)\\

:n?j?.?\ KW. zva. ni(K1\\

r)\Lrnri^u\\ nn (crynaJizvi aznmojiz of ri xmcknan rm

oi^w kn. knorren ; knorrig , wrevelig.

azrinrtoJia\ I. kn. rij, regel, bv. van schrijfwerk {vrg.

rmnnKi/]); de Arabische klankteekens boven en on-

der de letters ; gelid, gewapende schaar, in gelede-

ren staande of zich bewegende gewapende manschap-

pen ; in gelederen geschaard staan
,

gelegerd
, ge-

kampeerd zijn, van troepen; exerceren. .im-n^Zi

erm te/in\ in hinderlaag liggen, van manschappen.

ae:nnojinnaJta\ spr. — xn Fjimaji^a\ van klanktee-
l co <~» v co

kens voorzien; van troepen voorzien, met troepen

bezetten (belegeren?).— tTn-n^ji^Aim^ gelegenheid,

waarbij troepen gekampeerd zijn; weerbare manschap

-

tnmojiji of unajiff\ N., vjvizmji of xjyrr) uu .Ki/pK.,

ontbolsterde rijst, ten^noji^jiasn^ witte rijst. «Tim

(Ki^inny rijst van mindere hoedanigheid, urnnn^icuns

taiell'lj st. (tq <iO im ni tn !K,i ^=4 aa asn (Ei ^Jt,nnr)(tai\ om

ni k i asn ; tert ti er ru j c&i ni asn kii ri n~> \ spr. — cen
O

7)
ni k) _i* (Hiji r zie xm "-n t^j chijjw

(LTnni ajtn « KN. blijvende likteekens of sporen van uit-

slag op de huid. o^w.bTj^Mv met teekenen van

uitslagziekte in 't gelaat.

amnrt(^.in\ zonder gebreken, zuiver; regt loopend,

van de draad in het hout, regtdraadsch , J. ; zon-

der streken, eerlijk, braaf{prg. (ötam <rutji\ rLj-ri^jp

KntnTiajijj)t kti ojvj x7rj'-n^nj)\ hout zonder gebreken,

zonder knoesten. iuna5nvii^a^nr\ojiji\ hij heeft een

eerlijk hart.

rnirm7inm3J}jj\ kn. I. verkwistend, niet spaarzaam

{vrg. cniSi); van een voorraad, spoedig verminde-

ren, niet strekken, versnipperd {vrg. <Gn(Knasnn).—
o

thnri (eii nT)?0~7_b-*\ icnti (Eizvinm ïki ^iti •hni\ ver-

morsen, vermindering te weeg brengen.— taininw

nn nn z (KisicHijjs kwistigheid (?).

II. naam van jonge koentji {speeer ijwortel).
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amuiq\ ri iam zviuiz asnji \

o CY o . o . . i

am ui q \ urn ui q of am tui ui q \ kn. rem , zuiver , onbe-

smet; schoon, schoon op, geheel verteerd; afgeoogst,

van een land, Brieven , 44, 7; Wetten, 72, 4, 12;

tot op het gebeente verteerd, fa» #<?» fo}'#; van fou-

ten of moeijelijkheden gezuiverd, klaar, rigtig (t;/*^.

O x CY O Q Q„ ,..,
ajiui(hnn). am ui j ojn cui ari cm \ van een lijk , waarvan

het vleesch geheel verteerd ü. ct? oji ui j vj on ui \ n.,

(U-77 <Lti ui ^ (i^.(Kna-nn\ k. , ££» 0^<?r m £/<? maand

Ho ew ah, na afloop van den algemeenen rijst-

oogst, bij de dorpelingen in gebruik en aan den

eersten ontginner van het dorp toegewijd. — om (&i

ui?am\ ook iE.iui <> a^w \ zva. anoji<trn\ bv. iemand

de voeten wasschen, B. J.N, Krit , XII, 12—14;

een lijk reinigen , B. J. XV , 1 , 8, CS.— xmaji $ lh

an/j of nm ui (lm Mij) \ KN. , oji mi a-n cma \ KI. ronde

houten doos met deksel , waarin de benoodigdheden

voor het toilet eener Javaansche vrouvj bewaard wor-

den, als blanketsel , haarolie , reukwerk enz. : kapdoos.

(omui^ en arnnriui^\ KW. zva. a.n rij).{vrg. imnjarn q\

ikjj uiq). — <^rn ui <> xm afin of firn [arn ui % cui i aan \ KN

.

verwarring, ontsteltenis, krenking {van het gemoed

of verstand).

a . a
am (li ui ^\ zie arn ui <; w

am nri ui q \ zie [vrn ui q w

am t) ui aan (èn <rj ui ^a.chiji ?)\ kn. naam van een boom

,

welks hout tot branden dient , J.

iam^ia,n/)\KN. grof, ruw, op het gevoel; fig. ruw,

onbeschaafd, van een mensch (vrg. ajp mi aruin\

arn (ki cJi/j)-

o o a o
laznoji amn\ zie am ui .hnnw

rn i ,cn zvjuiz axiji \ zie vj uvrn z nuiz asnjj \\

am aji w mi z axiji KN. onmiddellijk, dadelijk, gaauw. iui.asiï

om oji ai ui z .tan \ zich overal haasten; uit elkander

loopen, zich naar alle kanten verspreiden {vrg. am

isj^n bij «2|).

(oniui asn.1 \ omnoui osiin of (Cmm ui asnji \ KW. zva. rui (Bi

ajuj\ amam\ aai asn \ inuuhmjiw — ajnl<&iaJi asnn\ zva.

c o/
asiui\ [oriuiunaw — arn (ornui asiiji enz., zva. am tui

ajui\ volgens J. kn. allen op den loop gaan, van

velen op één plaats, als weggeveegd, geheel verdwe-

nen. — (Li7i((&i(Kj}asnrnam\ allen op de vlugt jagen
,

wegvegen. Vrg. oi urrrrt <n ui z asii n\\

vi larnri ui asiifts KN. onstandvastig, van een haan die

uit den strijd wegloopt ; ook onstandvastig in de

liefde (vrg. ilkkti urnn).

vi^Liizonun iisiij) of ai[fiizviuizaxiji\ kn. geen rekening

maken met hetgeen men verkoopt, als men het bene-

den inkoopsprijs moet laten gaan.— a-mri[(Eiiz<nuiz

asnji\ heimelijk weggaan, een slipper maken, zich

onder een of ander voorwendsel verwijderen {vrg.

ojii v) i&i z n rui z ojiji
) ; uit- of doorbreken , ontsnappen,

bv. van een in een kring ingeslotene , J.— ainviiarnz

ai ui z asn n\ ontglipt, aai on larnzvi ui z asn axion<Hi\ zijn

geheim is hem ontvallen {zva. 3rn\amuiasi,jj\ J.) —
ajnvi((E/izvi(Kazitbié\ aan iemand ontsnappen; door

een kring heen breken, J. — amivf-ócn

t

am? asn (mji\

bij ongeluk doorlaten, laten ontsnappen; zich laten

ontvallen, J. — (lh ij(.c;ziiu/z il,. n thn\ zva. a^n
'CO < ^K'

(iEiuiasnv)a<ii\ J.

• O
arn tui tui tbhji \ zie am ui asnji v.

amfnui{^A<oi\ eigennaam van een zoon van Sal-

ja, den Vorst van Mondaraka {Skr. Bhüri-

sjrawdh, id.)

/ o o
amu)Lbiuifj\ zie liiui^w

[amuiEjij^ KN. geluid van het spuiten van water, G.

/.uï7rp»\KW. zva. azi^ïf\ uicrrrix nnui i,nj\{Skr. b hr as-

ta, gevallen; beroofd; bhresta, geroosterd, ge-

braden.)

vi [am vi,uiz\ KW. ; ii r r n (Ui ri ^in) n ,ui z of vr.cn a,iavi iom

vi di i \ zva. vi -~n en .? n i > ii a,ifi z^ w {rt tarn (ui ori torri

v)ojiz\ in négligé, niet met zorg gekleed, van een

man: vrg. am vi (&i z n (di z \ id. van een vrouw, J.)* 'ca 'co
o j. a .o
cn nri (isi on om ";

ï cui of omviniz (V) \ KW . {asn am m aj) \

vkl. ;&) nrt om n \ ani ai q \ oli ivi ^ti? lsi ) ontzaggelijk,

zeer groot, van hoogen rang, majestueus; bijnaam

van Bat ara Kal d {Skr. bhairawa, verschrikke-

lijk; eign. van eene der openbaringen van den God

Sjiwa).

a . o
om ri il z iun zie omow

o
viamnn (ui\ zie am 11 ui \\

ijLrnajif\ kn.; Lii(fi.Ln^\ smullen, zich te goed doen.

[apinjja<iji\ kn. tuin- of boschvoortbrengselen, vruch-

ten, wortels, honig enz., verzamelen of stelen,

— ojn (,ei ajiaoj)\ iets derg. verzamelen, stelen, enz.

— ajn(rei(U)tMi\ erg. zoo iets verzamelen , enz.;

iemands tuin enz. bestelen, J.

«H'^^T = ™pY™>*?yr zie «^^rN

\omajiomn\ KN.; 0j)1 (rei aji arnji\ zva. omi-nif>u zich

iels wederregtelijk toeëigenen, aan zich, tot zich

trekken. (amajiCunajiocnjis vkl. links en regts ruk-
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ken en scheuren ; nemen zonder iets te zeggen, J.

— 7,.«) -iJ)Ui/,Hj\ Lij toeval met de hand gestooten

worden.

n t >:>! Lizhur kn. baard aan den hals onder de kin;

zulk een baard hebben (gezigt geheel met haar be-

dekt, G. ; dikke bak- en kinbaard, zóó gebaard,

J . ; vrg. rj z» i an.n \ n zk 11 cm z zaïn zi cm 1 1) ,xci cmn \

lamaji asrin\ kn.; i;tr»<£» asri<niji^ niet allen tegelijk,

niet in eens af, bv. van 't komen, werken, eten enz.

van veel personen: bij troepen, gedeelten, enz.

iraiiti,; kn. verward, onduidelijk, bv. van schrift,

van 't gezigt, ook van 't hart (vrg. a-izmaan).

\ieü majiaj)n\ KN. lange bakkebaard (zwaar, van baard

en knevels, G.). Vrg. niizninuizzn/iw

iianaj).rLi\Kin. twist, woordenstrijd.

i .en (O) u<

:

zzi\ zie iZdö*
\gnaj)\ 1. kn. Sd. vergif, venijn (giftige paddestoel,

IJ

G.). — 2. kn. beer; ook xmnaió) (R. v. E.), kw.

amnj? zie bij (ctiottosw

[zrn iu/i.KN. nabootsing van 't geluid van de aïnt&i~n

ilI/]\\ ook zva. z)Lzrn2.iL, i\\

nrfuvm2,}xaa\KN. klanknabootsing van het plotseling uit-

komen , uitschieten, te voorschijn komen. — zn

n(cEAiariAJi, doorbreken, van een dam; in menigte

uitstroomen, uitloopeu, bv. van water.

mn'ihji\ kw. zva. ttj<l«\\ ook naam van een wapentuig

van D o e r s as ana {een verdacht woord in B. J.

XXXIX, 15, 6: vrg. Krit. ald, C. S. Skr. b hal-

la, zeker geschut in 't algemeen, P. K.).

/ o
vn rui axn afyi\ Holl. brillant, diamant.

G)
zrn tui Ojiji > N

.

, zn zk \ k. , de eerste , voornaamste , oud-

ste {vrg. ojn zi znn) ; ook zva. oji (En zn znn\T*., zn iei

.ik\K., (Li (EnoAJiaan .ki. eerstgeborene, oudste kind.

— zn lEnzm zn zn _n zich aan het hoofd stellen.
ca ^

zrtiznun _=-* zie zrt)\ 1.

izma^izain\ KN. ; a/n((EnaJi asnn\ zva. xm<£itnrtarnn\ ;uiEnaJim
ca

bij vimiaainw

<ri nciiz n ia i > uji of zn n ai i >i aa i ,tun\ zie bij on zrn z

m ia i rzin w

inzritiK\ I. poel. vkl. cm cm is) a<rn\ wapen: blijkbaar

verbastering van zm z^w izm tm asn <uri ^i\ zzz zn

{UKiZatKn —t,^ asn axn izrrra^ \ als omschrijving van

\JLcuicnji\ B. J, L, N, Krit. XXXI, 2—4, C. S.

<zna^praa~mafi[arnas;\ een corps soldaten van den

Soesoehoenan. (zmzecoa iru\ de derde poort

van den Kr at o n naar de Al o e n - aio en toe

,

volgende op de Kamandoengan; ook een

soort van soldaten ofpoortwachters. aaizui?,zrnas:\

z.. O (?) /
zie bij asnaxn^w (uitenaai ajiaj)(z>i(o<)>a£z:\ spr.

II eenvoudig, opregt, zonder achterhoudend-

heid, G.

III. ook uzniz^:,j\ zva. zimi asntnaj)\ (Skr. wrd-

dji, windvlaag.) In 't dagelijksch leven ziimChi

gb:\ geluid van zwaren regen in de wolken,

zonder dat er regen op de aarde valt. Vrg. zn z^w

O
z:n rin-izrnz^:

151 * cnzinizziz^z

iruijp 1. (uu Ti (ieji t (n ae: z arun\ zvar. n/i^izziz^zzL^/jw

2. regtaf, zonder vorm, van schouders. cmonr)(zuz
° ' (m ' ca

r)z*zzjzy)\ flesch van den Vorm van Rijnuijnfles-

schen; zeker fatsoen van irissen, die zonder bog-

ten regt afoopen. Z7>)zj)rn
{

'rn?rnz*:zzujj\ zie zmtviw

uiniz^r,\ zie ,zmz^\ III.

,.-cri.tiN-or)/)\KN.; <rizm i'; zit z~ï :n),p soort van voetan-

gels, die niet geplant, maar uitgestrooid worden.

CY
zm Ti zkzan verbastering van zi>r> ikz<ni ? kn. ooi zu

LY
zm<nzkzcm\ improvisator, die voor geld op staande

voet, over al wat hij ziet, in dichtmaat voordraagt.

sv.nzii of \am<zviasnn\ kn. maagschap, huisgezin (vrg.

^Tizuasnji). (til \ScnaM rn itQ. of .m z nzii m z^n \ met

zijn vrouw (of met haar man), kinderen en gezin.

icmn z,, i l,\ boete wegens roof, niet met moord

gepaard, waarvan de daders niet gevat kunnen

worden, opgelegd aan de bevolking der desa, waar

d.e moord gepleegd is. — 'hm uan nu arin of itrniz.ii

zi) asp on
,}

, kinderen en huisgeuooten hebben, in de

spreekwijze ihh <an cm art. tien <üli ihijj of zrn iznzn tisii

zn/}*

iznirnzuz^ kn. vrucht van den ap i - ap i-hees-

ter, J.

(tl (<enni zm z \ n (
l,.; om rj iznzYi aJu z \ zie bij zi {zrnri oji z w

{zmzu$\ kn.; zn(<r.>zLi ^\ een digte dromvormen,

van menschen.

zm t"> om f w r, zm z xn na zm na aan % \ benaming van een

vrouwelijke beambte van den Vorst.

zrn n m zu aan ^ een plaats bij Patjitan, waar-

heen vroeger misdadigers van JogJakarta ge-

bannen werden.

ucn zn asnjj\ zie lamojhiw

zmnizrm.hz),^ zie ^)ianjiamn\\
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ct/e^\kn. een kleine soort van koekjes van meel

met 't uitgeperste sap van tape. asni&ifniui\

oudere benaming van een bedwelmenden drank

uit ketan bereid, thans asn ai o,ji cm» genaamd;

— volgens J„ xmienji of asn I(e»oo as, \ eig. hei; uitge-

perste sap van tape.

\ocrri(Ej)\ I. zie lasnqt&iw

II. kw. z=: Skr. bhrama, wenteling, ronddo-

ling? B. J. kw. Krit. X, 11—15. Vrg.
{
asnw(m\

C. S.

ntsn (Efi on \ zie ira qizji onw

O Q
[

arn(Ejitha\ zie tasnq (z»on\\

asni&iananTjix zie asn\ 1.

tamctLfioKvs kw. r^toi anasi asn\ Skr. b hr amant a-tjit-

ta, verbijsterd van geest? B. J. Krit. XXI, 6—7,

waar het vkl. wordt door suiasn asn on ~sn nsn\ C. S.

Vrg. \asnaL»\ II., [osnc-.a asn n\ lazni&Khhw

i^K^aP $ees F^^S?/ ^- ^-) N KW - zva - btan^w

(tm)(Efimjn\ kw. zva. (uajj(Ko^\ tu) trui -ïi w iosuvi asn

/asn (&ian--n\ spr.

(asn <&>$$
[

n s zie lasni&iastinw

(nmaEJtm of asxicEjinosKW. zva. aiami (èi\ asn ai tv» z on a\

(Skr. bhramara, groote zwarte bij.) tasnf&initvi

avaasiasn\ een Kawi zangwijze. uvnii^niasxasncrï)

pis een slecht teeken in het haar van paarden.

o n a q„ o
[{K.0 asinoasi asy a-iat [asn wnojj/n asn\ (Ei i'A un njsn <&i no

ori ihJ) 2 no q ^ iasn (EJinoasn if&i jtKAnn \ . ,asn t&i no <©» asj on

cm\ spr.

(clttiizji (isïjji of (^l^^p kw. zva. an(ui^j.\ groote

toorn, gramschap (vkl.tuiaw (Ui(i<i(K.ajAcmaiji^\\ vrg.

Mm<&i\ II., en Skr. brahmahaty d, moord aan

een Brahmaan; gruweldaad, P. K.).

f(C7?rt&?/M\ zie bij tasnqt&iw

{

^7ica
(t

^JI^
KN '' «^«s>7 0ig7gj(HT^\ bont gespikkelde

kip (vrg. arj asn z on nr>i ttrn/i) ; volgens J. run (tui (t&i i&i

ona\ een soort van kippen met fijne veeren, fijner

en korter dan die der tj em ar a-kippen.

io'&»\kn. I. ajuin, roode uijen (vrg. asn asn \ asn

oè). — <ün((EJi dn\ traanoogen. — tasntêiasi
cc' co co ö Oen

als door uijen, d. i. kunstmatig schreijen. (Kaam

[asn rèi asi anjj\ soort van gras.

II. (Lm(cEJiièi\ met zijn zaagvormigen rug kwet-

sen, van een aalsoort (cuiarui) gezegd.

fODTOTT^xKN. klanknabootsing van een slag, bijv. met

(V»\

Ocmde hand op de tafel (vrg. cm iraar^) . — tasn (cm

cm on n\ zva. ai ^asn^nrj (cm c

{(}mcmjj\ zva. \^ihcnj\ kn. heiblok, zware stamper,

stampblok, straatstamper en derg. J. Vrg. asn

een zwaar
O

<&? asnn \ cm asn cmji w
O
asi\asn cmjj\ me

blok enz. stampen, heijen, J. >— asi(asncm\

bv. de suiker in de manden stampen, een

inheijen, J. —
^fcV)a?>s2J\

x een Seüei(le plaats,

't paalwerk van een kade enz. J.

oy^cmji^ zva. p^or^ — cn^rjCcmcm^ kn.

heen en weer loopen, in rustelooze beweging zijn,

van een vrouw in hare huishouding , of van een

druk, levendig kind (vrg. r> [osiaiasnu^i asit ann).

o o ,

v

o , o
(O) aji cm/]\ zva. on tui cm n (vrg. aji(uicmn)\ — ajn (E»

ajiom/j' jagen, vervolgen, van achter dringen,

aanzetten; nazetten , van een vijand.

onamnr,cmn\ kn. lustig, fliuk, opgewekt zich voordoen,

parmant, parmantig, fier; volgens J. ook moedig,

ijverig, sterk in het een of ander (met moed of

geestdrift, blijmoedig, B. J. G, Krit.XLIV, 3—14;

LIV, 2—3, C. S.).— (hm nam noem (haj}\ lust, ijver,

moed, fierheid, J. — niartino (rnanns met ijver,

enz. J.

ajnm r)cmz\ kw. cm mi (ui naji?(m/)\\

1

(H71 OK t&i I ^1 ? \\l&Vtam cm q \ KN. no uuiiiHn uvyjcm^ \ zva. rnttviz

ia.~noio^\ zva. temem^w (kw. schrik aanjagen, G.)

cv CY CY
azncmiHi of ameno (hh\ KN.; asn ce» cm

' J Ulj co
OC-

CY
cm of om cEji cm on \

c- J co hem

zva. (Ejioai^A\ iasnoh\ doordrijven, dwingen, sleu-

ren, met geweld trekken (vrg. cmcmi\ >vrmia.rnarnji\

som om (txjijjwncmaxi cmjj); volgens J. ain cm ah \ eigen-

zinnigheid, onverzettelijkheid, weerspannigheid van

— asn (Sicm oh\ eigenwillig, weerspannig,

onverzettelijk zijn. J. — cm (E»ama/i\ de daad van

weerspannigheid, verzet. J.

CY CY
hard knappe-

ren of knetteren, veel harde slagen geven, als vuur-

ry
werk, J. — Vrg. no ta^it ai on ? \ asn ai ern 2 ai ojo z cm n^\

asncmajnn\ naam van een boom: zie bij la^ocn^w

asn cm (ia \ Holl. brigade, een groote

asn amnqaxin\ KN. halsstarrigheid van

cmcin(iaj\ in zijn dwaling volharden, hardnekkig,

halsstarrig zijn (vrg. ivi rj asn t asn n). — asnisicmasi

(ia\ zich tegen iemand halsstarrig toonen, tegen

iemands raad of verbod in handelen.

, J.— asn (Bji
co,
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urn cm (ia cm /j\ kn.; xm wem xa om n\ roodachtig, ros-

achtig, van het haar , wanneer het rosachtig aan

de punt is of door gebrek aan zorg een rosachtig

aanzien heeft; ook zva. xm (&* cm xh \ — xmomxa

cmxan\ reis, maal. a^ixm cm xa cm xa n\ eenmaal,cm <_Vf
' p cm dl '

xai 11 cm zenxaz cm n \ KN. ; eert cei xi cm z il (ia z cmn \ zva. een

.tk- asn\ maar met kracht {zva. xmEiricmzxiabz\ J.).

aaicmiMji\ kn. frisch , welgedaan, gezond er uitzien

{vrg. auju&ixn^); frisch, keurig, van zaken.

xmcmxjw Skr. Bhdrgawa, een naam van P ara-

sj o erdma , en van een kluizenaar in P antj dia,

gastheer der Pdndawd's. nczorttvizit^t of nj?zcm

tv» cm.no \ ook xji
«Jl °f (K.0 xmi (isri xai cm ui \ naam

van een werktuig van Wrekodara, B. J. , C. S.

\^ N zie xai cm v) \\

xmcmcm?\ zie emem ?\\

o o O 'o oxm cmcm^\ zie xaicmcm^

w

o o • o nxm cm cm nain \ zie cm cm tain w

CY
"

- CY Oxm en cm z r> cm z xayj of o on cm z <n on z cmjj\ zva. xji

crnzri cmzihTi/

Cr

kn. van nahij zigtbaar zijn, G.

CYtr . tr— xm (EiTicmz iicmzxain oj i&in cmz<n emzxm/i\ KN.

ergens in de nabijheid staan of zitten zonder

zich te verroeren ; ook van iets dat men in 't don-

ker ontwaart, zonder te weten wat het is ; als een

hond zitten met de voorpooten staande; onwillig

om een bevel te volvoeren, geen vin verroeren {vrg.

O O x T
(Ei cm cm cm/j\ au imi xixpz xain ) . J

.

(37ncmi(irncm\KN. zich wild of ruw aanstellen.

ixaixmq of amnoam^\ kn. schreeuwerig, luidruchtig,

heftig in het spreken, als eigenschap van iemand,

die niet zacht kan spreken {vrg. txaxDtxmji).

urn (uixnn %\ zie arn na xm
%
w

xmnn om %\iln. verwarring, radeloosheid, kommer van

het hart {vrg. xai tot \ na
t

xe: asnn \ {am k i q \ xm xm
^ ).

amnixm^ of (^"«^7^ I- KN. zva. onnoxm^

II. N. , xm oji (un q of xm xm % \ K. ; tun ten na aai ^ of

!un(tEji(cn?\ N. , am tei xji aai ? of iun foixm ?\ K., om-
CQi V Ca s ^

J
<ih

s

hakken, omkappen, bv. van boome?i; om- of neer-

slaan, bv. met een knods , B. J. XL, 7, 5; LXII,

14, 6, enz. C. S. {vrg. naam^). — xm (tei x:n? xm \

N.j xm <<axm <>xm\K. mv. xm t&i xm { of xmtFixm^xm

iEicm\ den weg onbegaanbaar maken, versperren,

amnoam q\ zie txmxmqw

itcntnxmz(Hiji\ naam van door middel der koe do e

rood geverwde kleedjes, van Pranarag a afkomstig

{vrg. cm xai cm aan).

(xaixrnaaj) of xai'-nxai ihaj)\K8. luidruchtig, geraas ma-

ken , B. J. N, Krit. X, 4, 1-8 ; B. J. L, Krit. XXXVII,

7—13: op beide plaatsen als verklaring van kw.

(Xji(taixp\ C. S.; inz. veel en luid praten, G.
;
pra-

ten, babbelen over iets, wat gezwegen moest voor-

den. Vrg. ixrnrixai %\\ — xm cexm xrn ja \ een sla-

pende of een die slapen wil , storen door gepraat

,

geraas, enz.— xai \(Sia3)(hn xajj\ in den slaap gestoord

worden of hinder hebben van gepraat, geschreeuw,

geraas, enz.

nn xm Krijt \ zie tarn xai xm xainw

xmxmxaijt\ zie xmxai kuj\\\

/ a / T
i xm xm, xa \ zie <nxm^ 1

met boomen, ruigte enz. —
een eetbare champignon, J.

xe: ei [tim x:n q ta xa xjiji \

txm xm xaijj of xai

O • C
xmxmxaij\ zie xr

/ a
<nxmxmxa\ zie xit

txrnxmxsnjj\ KN. 1. ook <xm x:n xsnjj \ klanknabootsing

van het fladderen van een kleed om de beenen van

iemand, die snel voorbijgaat , rt! — S.ofnrj^tanonxm

xai/p snelle, vlugtige aanraking, schamp; fig.

xa ntxmonxm xair)miHii)\ zooveel als een schamp

met de dorens van een doerian: d. i. niet te ver

gedreven, van scherts , die geen diepe wond geeft.

— xm(tEixmxsnn of om on ((ex/n xm asnj\ in 't voorbij-

gaan raken, schampen, strijkelings langs gaan,^.

een schampscheut geven , J. ; voor een oogenblik in

leen of gebruik nemen {vrg. fn \aj)rj è,/ ~ji «swan tn(xari

tn (Ei-^iasnn). xai txrnxm xain\ xaixi ixrnxixmxm/j\ een

schampscheut krijgen ; bij ongeluk , in haast of in

oogenblikkelijken nood gebruikt , van iets dat een

ander toebehoort.

xmxm xmn\ kn. klanknabootsing van het snel voorbij-

trekken van een aangename of onaangename lucht

{reuk); fig. van een voorbijgaanden onaangenamen

indruk, bv. van een vinnig woord , dat als bran-

dend voorbij snort {vrg. xjiieji^i), of van het hinder-

lijk gevoel van den wind in de oogen. ceji xsn xai of

xai xx'xm xm xm xai n\ 't zien of hooren er van maakt

mij driftig; als tusschenwerpsel ook wel tBixairm

, O T O ^
xsnjj of xm xm xainxm xm asnn\ J .— xm ,ei xai xsn nrj xm \

warm maken, van de ooren, als uitwerking van

een hatelijk woord {vrg. xmcmcmi^xixai).

1.{xm X7n tisnn \ zie txm en xstin \

rn ixrnxi xm aain \ zie xrnxm xain\
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vn vn (Kin \ zie vn t> ;vn ck i i w

n
(L7n(ünoj)/)\Ki$. naam van een district van de residen-

^ié? Tegal op Java. ig»«7»<M/i of ia,iamo^j^

door- o/ uitzijpelen , doordringen, nitvloeijen , op-

wellen, J. isivunhi vn ej Om kii\ traanoogen. vn

^ o a , . ) o o CV ~\ O
g»«7» oji au \ oo/c. (enccn oji ax/i\ &iom oji otioji n enz.0])-

wellen en vloeien , van tranen , J. ; tranen storten.

Vrg. Xjt^i(Kin\ [omamojinw

iraK«^\KN. {van het grondwoord amojin?), klank-

nabootsing van het uit den grond te voorschijn ko-

men, opwellen, opborrelen, van_water , opwalmen,

van dampen, oji asn[amamajiji\ van alle kanten op-

borrelen, opwalmen. — ajn((Ei-vri&ji^a.\ gekookte

groenten enz. afgieten , J.

<n\am2viam2 0Jiji\ kn.; <un on (<&i z <noim ojiji > bukkend

doordringen , bv. door een gedrang , door een ope-

ning kruipen , onder doorkruipen , bv. onder een

tafel; volgens J. ook uitbreken , van een gevan-

gene, een vogel uit zijn kooi. — unvi((emviocm

^>_fi\ door een opening enz. heendringen , kruipen.

— n vnzn «vnim ^a. on^ het gat of de opening,

waar iemand door gekropen, gedrongen is {vrg. vn

n -
ict Tt ut» ojiji\ <cn Ti azn ojiji of \amamojiji\ KN.; ojü

(c&io ojio\ doorzijpelen , lekken {vrg. oji ê; ojijjs om

tmojiji), doordringen, van lucht, rook, water; in-

trekken, van vocht, in aarde
,
papier enz.; vloei

-

jen, van papier {vrg. ofiiwuMim?); ook zva.

viam triTii ojiji \ spoedig verteerd zijn
, gaauw opra-

ken , wegsmelten , van een voorraad.

om om <ui % \ kw. vruchtbaar , G. ; vkl. vn vn > riOJiaain

ik maxi oji hiii\ ajians blijkbaar alles misvatting van

Skr. Kw. bhoér bhoewah {of bhoewas) swah,

aarde, luchtruim en hemel, zva. tri-b hoewana,

de drie werelden.- zoo B. J. kw. Krit. IX, 12:

XXVIII, 8—9, waar 't verklaard wordt door vn

(óiec,i(tji\ Vrg. aznamaji ojiji\ C. S.

osij arn, oji ,kjjj \ kw. vkl. ae:anaxyi\ de wereld, G.; zie bij

vn Kn ui ^ w

uitstroomen , van tra-

Onen
, gutsen, van bloed {vgl. vnvn^i/j); ook zva

ajn (ei omarm o\\

\^namaruiii\ kn. ; am(i&i amanuiji\ in menigte achter el-

kander stroomen , van menschen.

der toevloeijen, van iemands bezittingen, geld enz.,

xoaarvan een ander wordt medegedeeld; schitteren,

naar alle kanten een blinkend licht verspreiden

,

W. P. 393. — ajn<n(i&iv}ü2naw\ iemand iets van

het zijne geven, meêdeelen.

97» n vn lii aaji of am n~i ïinn om oajj\ kn. ingewanden,

darmen, van een mensch {vrg. lk iinm ajnaa n , £>

l ï -m .ui
,; \ vi f:> /ii aan \ m n in i ^ x,n aan), G. — aai

iznvi vn ojui aan\ zie b ij vn ri vn ^ \\

vn vn iii/i\ I. zie HUJj\ II.

nri [Vnn vn rvijj

\

; Lr, ii &i ij l?7 -l,/}\ naar een an-

II. kn.: ajn f&i sen cm\ iemand hinderen , storen,

van leven
,
geraas

,
gepraat . dat de ooren onaan-

genaam aandoet, oorverdoovend. Vrg. ajiazyw

vn lii vn .i.nfj of t

.Lii vn hi)/j\ KN.; ajn (.r&ï azn am aains

Ln(tivnhiifi\ sim iin hui gloeijeu van gramschap,

van het gelaat {vrg. ;t/ li li li).

of» > I. zva. 9Ji,aiii\ in samenstellingen als ,vnn,ix,)2\

o
t n hn Ui ix-i/iw

II. kn. klanknabootsing van het vallen van een

dan metalen voorwerp , als een schenkblad enz. {vrg.

m(,èi). — 17» Di i i >>, ii \ geroffel van een trom.

vn , kn. klanknabootsend woord om een opbreken of

vertrek aan te duiden; ook tusschenwerpsel bij

ten eenklaps opkomenden aangenamen of onaange-

namen reuk {vrg. unaznasn-n); ook een soort van

groote tor. am aai ast» ojiji\ een klein soort van tor

{vrg. 07)|).

^n \ kn. nabootsing van 't geluid van een handtrom-

CY /
mei {iisnvn); — of van een icegvliegen {vrg. azn\

7j un kn. nabootsing van 't geluid van de amn(èi\\

77 en i > kn. klanknabootsing ^zz tfnvi((£>i2\\

vnni. kn. I. eenige zaak, eenig goed, iets; ding,

dingen, goed, goederen; eenig, een of ander {ook

voor bewerkte zaken , kunstvoortbrengselen of al-

thans voorwerpen , die reeds in gebruik zijn ge-

nomen. <&ia^iaji.ojia£iamTi\ bewerkt goud,' gou-

den voorwerpen, J.). QjnaaiamTiajnajis wat is

dit voor een ding? amTijaiaaiTi\ iets wat ont-

breekt , dingen die ontbreken, ut» t) ,ej trv)/) of

7_,- TEtKiuiji^ zie eii\.ijj\\vnTiaxinaaioji^Aaaji\ eenig

goed. .7777 Ti kii x.1 77 vi ^-> \ lt/7 t, hn ih 77 Ki . wanneer

men wil, kt. Ook zva. tJiamTi\ eenig, in den

zin van 't Eng. ang, zva. elk. ivmTieuixnaaaaioQ,

t-iiao/p al wat hij zegt of beveelt, B. J. LXVIII,



941

16, 6. tcn'ftmcrn2ohin(Ui<mJrioji\ waarheen hij ook

vliede, ih. XLIII, 18, 2. tcnniiKn\ wie ofwat ook,

al wie. al wat. C. S. n xm ? ~n trnnrn volgens J.

niets , geen ; komt te Soeraïcarta gewoonlijk niet

alleen voor, maar ter versterking eener ontken-

ning achteraangevoegd , hv. i))W)tH?)ni£in.w)

ij i )it ~>
> mm'i ik heb in het geheel niet gegeten.

dr?? to 7777 'T) \ ook rn nni in ?7 tV eenig ding, wat

het ook zij; alles. xjn^tcn-^aattSiiiniKnzitm-jn

(ri-hii\ naar alles vraagt hij. 77 iu xi _ n m vn ni mi

V) tsn xrn -77 \ als er het een of ander is, zeg het.

Lakon : o) nn 1:77 n-> 77 m mniuuiiuinfK'ii'n m \ in alles

is hij geheel als gij, C. S. vinjnznixrn'~hrm'rh of

(77 un t "~n xrn nn 77 C77 onm \ xi mi z tsn m -ji tg m lj mii \

K. in het geheel niets; om niets, zonder eenige reden.

huiltr> rn ? t) Kiim xrn ni asn kii 7,7 1:1 .70,9 \ om niets

(hij), i.77 ni 7,-77 ni • n. , mi ni ?.-!! v) ojin\ K. , zva. im

^t-)vnni\ n^imini\ kn. alle, alles, wat het ook

zijn mag. 3-)nn'n7iin)u^i\ al wat hij wil. m
a7n^hri«ji?\ alle menschen , wie ook. ir.'mi~>') m

909 tï\ alle regtszaken , alle zaken. — ajitcn^h

xn xnj (op de strandplaatsen ook uiieff^xnaon)

alledaagsch , van dien aard als alle andere diugen.

h n in on ei d^i ) Ui x:n -xi & im 1 \ dat alle-

daagsche vijand, om wn 7; e 1 2 ? 77 na xn 7 )7 : 1 1:1 70 vu nn

u n m ;. ik bedank er voor, op een minachtende wijze

(als een uit den grooteu hoop) behandeld te worden

(vrg. x.i ui ru ? ica xn > ). Volgens J. ook zva. qji vu i">

van alles, allerlei, zonder keus, de eerste de beste.

£7 11 in Jrixm -70 o i,i
1

allerlei dingen , of wat hem

voor den mond komt, eten. xi rmh 7-777 m>\ Jan
co ' C

Rap en zijn maat. n aixn)--ïi\ xifEixm^h\ zie loven.

II. n mi mini of U77 K77 ni \ rondreizend kun-

stenaar of speelman, mi ~n (voor xn mnh ?) l<£t\

als goochelaar rondgaan;^. xn^ixn fsi xm/i\ zva.

amok verkoopen, schertsend, in Lakon, C. S. —
. O

dien men rond-,7777 xm^hrrnxi op mi .7 n afgerigte aap
,

voert, J. — x/nwh of d/n(Eaicn^h\ rondgaan om
co J co °

voor geld kunsten te vertoonen (vrg. xn^i-xi^ I).

rondgaan om een gemaskerde

tooneelvoorstelling te geven, xn e? <ti mi 77 ip rn ,1

met afgerigte apen rondgaan , om die voor geld kun-

sten te laten vertoonen. ui'-nx.n vmh\ spr. — rn

sifiiasiy ergens of bij iemand als loven gaan om

kunsten te vertoonen. ds l
'

rondvoeren. — xrn -h xn xn n\ hetgeen door een rond-

gaand kunstenaar vertoond wordt, of waarmee men

als zoodanig rondgaat.

xmaji\ n., iKiaji\ k., tegelijk, gelijktijdig; toen, nu,

wanneer, tijdens (vrg. 1777-77% (xixi). ianajiaJi<ui(ta\

op deuzelfden dag. mi xi r^i ,rci kj rrn hij \ op dien

zelfden dag. — mi mi r 1 zva. mimxi^ gelijktijdig

l * o . o , . ,
gebeuren.— mi m ri m^ 1:111 n 1 7- met tets zamen-

treffen, iets gezamentlijk doen; met iemand in ge-

zelschap gaan. — 7.77 'm m rn 77 7,7? \ 7777 tui m mi *.7^\

iets tegelijkertijd met iets anders doen gebeuren,

iemand een ander doen vergezellen.— xrn xJi xna<~in\

mi mi ri vi 70 p 11 m xn mji\ (ko^-1 oji xn (Hiii\ geza-

mentlijk
,
gelijktijdig; iemand met wien men te ge-

lijk iets doet of ondervindt , hv. een reisgenoot;

iets wat met iets anders zamengaat, hv. als bijlaag

tot een Irief; zamen , tegelijk of gelijktijdig met

een ander of met elkander.

xrn-rri\ kn. zot, gek, ziuneloos.

m)'ii\ kw. zva. xrn ri (vrg. xn-n). — <l?? «7 *-n \ mee-

doen, met een geluid, accompagneren, x n ?ïnjw xn

^ o . .

spr. — mi mii m \ tets accompagneren, zva. x/n e?

nnm> — mi -ii vi mx gelijktijdig, te z&men spe-

len , hv. op de fluit , of zingen enz.

a
miiinit\ kw. zva. ri rn? 77 m u unnw %ji xn xrn on ni 1 \

leeuw , J.— kw. ijrn mi <~n \ hetzelfde ? B. J. Krit.

IX, 9—10; LX, 1—6: op heide plaatsen echter

twijfelachtig of één of tvjee verschillende diersoor-

ten (iJixn en mi^jp) bedoeld zijn (vgl. jrrnin). C.

S. — 7.77 rniniz\ zva. 1 h 77 777? 77 e?)? TT»? \ kx. iets

ergens mee bedekken, omsluijeren, Iv. een paard

met floers of een net ; volgens J. ook zwierig , op-

geschikt ; barongan spelen; 't boord van een

vaartuig verhoogen door er een plank op te beves-

tigen, xxr xxi ni.Ti J? x 77 E.irt-)^rnxi^hznrixn\ spr. —
xrnr/^r)? xnxn

;
i\ bosch van doornige takken onder

om de stoel van bamboe-boomen ; wat als met een

barongau overdekt, omsluijerd is, hv. de ver-

momming van eenpersoon , die een tijger of een groo-

ten vogel voorstelt, en een karoeng-zak om heeft,

met paauweveeren als ma7ien omhangen, of met een

houten kop van een leest, welke persoon onder g a-

melan-spel allerlei bewegingen maakt; volgens J.

geic. twee personen, zamen onder één kleed verlor

-

gen. xh m xi ri ni ? xn ui 1 \ een barongan voor geld
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ren ÖT

laten spelen. tim7i^zreiari(i^nriarij)\ tijger-b a r on-

ga n. ren on to 2 cci on rui arn ann* vogel-b a r o n g a n.

ixm^ri\ kn. ; tunrEi-ij\ stijfhoofdig , halsstarrig door-

drijven {yrg. run (&)<rri (inncin) ; hardbekkig, van een

rij- of trekdier , J.

ren ^>i\ kn. een bijzonder fatsoen van lansen.

rcri cui kn. onduidelijk , van schrift of teeJcening , bv.

van een b at i k-patroon, dat in elkander gevloeide,

beneveld, bezwalkt {vrg. (uicuiieiij\ [ren (biasnjj). tui

(est auioiari(un<tui\ de maan is beneveld, rui on vhoj rei

(criaji\ zijn gezigt is beneveld. — tun (En cui ta \ on-

duidelijkheid, ineenvloeijing veroorzaken. — (un(En

tui (ai en aai \ onduidelijk, beneveld maken.

rntvn^hs kn. soort van kapmes; volgens J. een lang

slagtmes, met voorovergebogen punt (vrg. rcnoncmi).

(Uil !Y) tEl rTl\ met een b é r a n g kappen.\on t

< Ca

or).im'~rïi\KN. scheef, naar één zijde overhangen, schuin.

trui arn <n tin on tun <>ï\ hij loopt scheef, bv . met een schou-

der naar voren. {^/un n arjon ren ni\ de schuit hangt

naar één kant over. Vrg. tEiniw

onasmoi^h\ kn. zweeren aan de lippen, aan den rand

der vrouwelijke schaamdeelen , of aan den aars , bv.

ten gevolge van onzindelijkheid ; volgens J. de naam

van onderscheidene ongesteldheden der huid, waarbij

alleen de opperhuid is weggevreten en serum opgeeft,

maar niet enkel door beleediging van buiten af: bv.

in de liezen , oksels en andere huidplooijen bij klei-

ne kinderen : smerten ; rondom den neus of aan de

mondhoeken door scherp speeksel, bij etterende won-

den door langsgeloopen scherpen etter , enz. ren^h

on vm on to \ zie bij ren <r) w

oircnz^h\ kn. voetangel, puntige bamboe in den grond

gestoken met de punt schuin naar boven (vrg. iren

(iKamjj). •— ajn j? tui e nh rei \ iets van borangs voor-

zien. — cun on iei z to uci 01 urn \ bij wijze van borang

geveld houden , d. i. schuins naar boven , nl. een

lans (vrg. asnaJuj); pijlen als borangs in den grond

schieten, B: J. XXVIII, 6, 5, C. S.

ori(enzonnnz\ I. zie on ten z on &(n z w

II. Ml. koop of verkoop in 't groot , in 't groot

koopen of verkoopen, iets koopen met al wat er

in is; een werk geheel voor zijn rekening nemen ,

aannemen, J. — (unon(Eazrnniz\ kn. iets in 't groot

koopen, veel of alles koopen (vrg. (uithjiarnji). —
mnon(Sjiznnniz(ci\ van iemand veel of alles koopen

,

opkoopen. — tun on iei z 01 ni z tui on tim \ voor een ander

iets in 't groot of opkoopen; een werk laten aan-

nemen, uitbesteden, J. — on ten z on na z ca ariay in 't

groot koopen of verkoopen; alles tegelijk, in eens,

in zijn geheel of over de massa, niet deel voor deel,

bv. beschouwen; aangenomen, uitbesteed, uit te be-

steden ; aangenomen werk, aanneemwerk , J.

ondereind van een boom-

tim on un KW. zva. ren ari aan n s\

stam met de wortels, J. (vrg. on ten z 00 trn z truin); ont-

worteld, met wortel en al uit den grond geraken,

zva. nhaai naij\ — (un [dn urn ?\ als zulk een wortel-

stuk zijn, van onder breed uitstaan, dik vanonder,

J. ; ontwortelen, met de wortels uit den grond halen.

reharn nsnij\ kn. ; rt,n rêiaai asnn\ onder een last ge-

bukt gaan. Volgens J. een groote pakkaadje vor-

men, van wat iemand draagt , een heele vracht, of

zwaar en veel zijn, bijna te veel of te wijd van

omvang om te dragen.

(eharn asn cuiri\ zie bij ichw

oi tut (Ulij \ on iei 01 (El a^i n \\ on trein on arn mi ^* afin rn (Ui

01 rui tui _^? on n \ J.

oi((chirjtirnz(uijj\Y^. een spijs met kloewak toebereid,

en K77,?r?
/
i\KN. stuk of brok van baksteen, puin (vrg.

tam om nut n \ ri uut z arn anjuj) . — tun (da arn auin\ iets,

bv. een weg of modderige plek met puin ophoogen

of gelijk maken. — a-n (di aai orut on arn \ iemand dat

werk laten doen of daartoe veroordeelen , een weg

met puin laten beleggen.- — (tch arn trui art n of cui

t(charn(rnariij\ puinhoop; aan brokken, van metsel-

,(, Q

steenen; b rank al -straf.

ren f £7 Ofn 1

co
\rcnarnmjin\ KN.; a,nl(Ei a<n ruin\ baatzuchtig, schraap-

zuchtig, kleingeestig (vrg. itisïarn truin) , en als ge-

volg daarvan pruttelachtig zijn; volgens J. zva.

rri tien on arn auin\ nijdig, boos, kwade gezindheid. —
run ((ei om trui \ tegen iemand baatzuchtig enz. zijn.

/ni(charnaTjiij\KN.; tun 01 (da arn orui n\ omkantelen en van

den grond opnemen, kantelend uit den grond halen,

opbreken, bv. een vloersteen, J. Vrg. run on trrnrui rruijw

Olj teert arn iruiij \\

, run (èi arn on m 1 z \ altijd gelijk willen

hebben, zijn zin willen krijgen, eigenzinnig.

01 iren on aan auan \ zie

(trr) arn ri trui z \ KN.

;

O' rw of (C71 TO i (têi arn \

voeten loopen, kruipen (vrg. (rein

op handen en

\ TjtEihrii bij



asn m tai \

*~hach). — ojn ((èi aai asi \ naar iets toekruipen. —
tasn rui) asi ihn/j of en ti ach asi a~nri\ in een kruipende

houding , kruipend zijn. ivi a/w $ iash aai (ei aajj\ leef-

tijd van een kind van ongeveer 6 maanden oud.

asn "~n aai \ zie tasn aai w

asnni aai asi aan \ zie lash aai w

. o - 7 . -o
tasn asn of oi lasriz asn \ OOlc ai on tasn z asn en ikü•tasn asn \

kw. minnepijn, van liefde kwijnen («r^. auiontëu);

droefheid over het verlies van dierbare betrekkin-

gen, B. J. XV, 3, 6; XXII, 18, 4, C. S.j 0O# «#-

mööjto #<m öfe dichtmaat Asm ara -dana. (Skr.

bhrdnti, ronddraaijing, rondslingering; bhrdn-

ta, rondgedraaid, rondgeslingerd. Vrg. iasn asn \ I.)

. o
on tasnz asn \ zie tashasnw

o ..

[asnasiasiiji\KN. zva. (Kinjw

on \asnz on asi z asnji\ KN.; a_m oi[iej1 z oi asiz asnn\ iets (bv.

vleesch) in een vlammend vuur branden , zengen

;

volgens J. aan hel vuur roosteren, zengen en droo-

gen, bv. bladen, -waarvan men een aftreksel

wil maken.— aai

boos worden.

* m tanizfri om as»jj\ fig. vuur vatten,

a.tn on (ieji znasizasn\ mv.— ajnon (ayi z

'co f ^X, t co

<n on z asn on aai \ iets ,bv. een oi ikji z on arm z aain \ gebruiken

om iets anders te zengen , verbranden, af te branden.

/oi(L"?M^\ kn. heet zijn, kwaad, toornig, G. — om

(cea asi(KAji\ vertoornen, toorn verwekken , G.— om {asn

asiiKijp gezengd, verzengd, van buiten door het

vuur gezengd en van binnen nog ongaar; fig. drif-

tig, vertoornd, (Eji asn aai tasn asi(Ki/i\ door de hitte

van de zon tot vroege en ziekelijke rijpheid geko-

men, van vruchten (vrg. on taai cm). — tasn asi a^i^A

(htj}\ driftig, opvliegend, gew. van een man (vrg.

oi.a(hi(kojj\ ajiaga^i'-naa/j).

[asn asi ajtji\ KN. halster (vrg. (uinjasi aan).—om [cea asiajin\

eenpaard een halster aan doen (vrg. ajn(tEjiona<y)zaaiji);

fig. iemand misleiden (vrg. a/n ajj ojin asnarjOJiji).

asn ai asi z (Kan of om oji on asi z ojiji\ N. of KN. , nntui(Kijj\

K. , aai ieji <nji\ KI., knevelbaard, knevels, inz. die

over den mond hangen (vrg. anaruian (ea asn
f).

an^asnzojoZiz of on asn zonaal z\ KN. omwindsel , bij wijze

van muilkorf (vrg. ajf nn ); korf om de vruchten aan

den boom, om ze voor de vogels te behoeden; over-

trek, .van laken of andere stof , om het gevest (ajii

aai t, aan) en de schede (tui on^hz ooi ) van een kris (vrg.

cki -n \ dji axji oji) ; metalen overschede van een sabel of

degen , over de houten (cm ti aan) ; bamboe-rasterwerk

o/matten, om de vergulde stijlenvaneen pandapa
O

gebonden, a^itasii asn on arviz ai ojiz\ soort van zijde, als

stofvan een dodot, Lakon, CS. )((êi\

om cEAjionasrizanaj)z\ iets van een blongs ong voorzien.

om o-i (tèi i

",
mv.; fig.

zich nieton ojn z ti asn a-si a_m on i/ejI ? on oji z asi asn asi aan

kunnen onthouden van stelen; on om z ni asn aui asn tuin

onasnzai(Kizasia3iaai (eaji\ geen geheimen kunnen bewa-

ren, of zich niet kunnen onthouden van te snoepen.

C ?'ia^rn ojiaiozoi (koz an asn i niet van werken houden.' on (K/i z ast asn ojn \

— oi iash zon (KJ)Z asi (Kin \ on ash z ai a-j} z asi o-n n\ van een

blongs ong voorzien.

asn nm \ kn. een zwarte boschvogel (omstreeks van de

grootte van een duif), die ondersteld wordt de na-

bijheid van een tijger aan te duiden, J.

[asncm$\ KN. zwaar, veel of wijd getakt, van horens

en boomen (vrg. ^ricm^); welgekleed, nl. met een

kris in den gordel, (ea asn lasn cm q \ in amok sterven,

zijn leven duur verkoopen.

on [osnon cm j \ KN. zva. i<dn mq\ ook dubbelhartig , valsch;

afgunstig, zich bevoordeelend ten koste van ande-

ren, eigenbaat (vrg. ai utsriaf tmi asn/j) , J.

asn iasn asi ao /)\ zie tasn
':2>r

O o

II.tasn uisn t

o
asn asi on asi ? \ zva. asn asi on asi ^ n\

f) (?)
asn asi asi \ KN. gebrom, gegons, van bijen (vrg. \arn

ten .Ja
f)).
— om (eaosi ast \ brommen, gonzen.

asn asi ah \ kn . zva. asn asi ah \ maar doffer of zwaarder

van geluid, bv. van den wind of titir; brommend

huilen of drenzen, als van kinderen.

asnihaifi I. of asntmn\ grondwoord van (Hnasna<nji\ (dn

O
asn tuil n\\

II. Holl. bak. asn un Knonm asn\ wagenbak onder

de bank , J. Ook droogbak of droogplaats voor de

suiker aan de fabrieken (vrg.ajionojinnaoji) , J. —
a-nam aai n\ i. d. wagenbak bergen, J.

III. Chin. Chinesche of Oost-Indische inkt.

asnaai/i\ zie asn aai n\ I; ook verk. van ajn (ea aain^

*2A

\ kn. I. vereffend, betaald, vanisnaai/j of om asn aai n

asi asn aai \ een schuld

afdoen, vereffenen. — asïicn
:

aai ai aai \ voor voldaan,

schulden (vrg. onasnzajAj)).

O,

vereffend houden; met een schuld vereffenen. —
asn aai aai aaji\ kamp op, gelijk op, niet winnen en

niet verliezen (vrg. asn om art/in) ; niets te vorderen en

niets te betalen hebben.
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II. ook xn-hns Holl. boek, gew. notitieboek, me-

moriaal, koopmansboek. — fGi(cninr)\ iets inboeken;

te boek stellen, beschrijven, bezingen, B. J. Krit

,

L, 9, 7, C. S.

III. Holl. boog, booggewelf van een brug of

andere gelouwen. hasn cm irn,p boogbrug , J.

iiaimtm/j- K.N. I. zva. zo ri cm hun\ — oznii\:i tni\iets

als het zijne in bezit nemen of houden , zich iets

toeëigenen {vrg. amcrm ,;/). — iayi vn hm n kii\ iets

aan iemand als het zijne toewijzen, geven.,— m ini

ar> (hm wn mi\ onder elkander ieders deel oftaak bepalen.

men, in 't algemeen vaste buffel- of karman, J. —
icn vm >rn grondregel, rigtsnoer; oo Je magt hebben,

G. — (lh e> n f,n? wi\ iets als principaal besturen

(vast aangenomen of op zich genomen hebben; er

vast voor zijn, bv. voor ee7i werk, vast iets zijn, bv.

tuifiman. ? ?/ ei >n >m i hi ui cm on ajt xu i.in\ vaste werk-

man bij iemand zijn, J.) — vmnri^onofip vast,

wat niet op een ander overgaat, leenroerig, bv.

van sawa h-velden, die aan de hoofden toegedeeld

zijn en als zoodanig niet van gebruiker verwisselen;

eigendom, onvervreemdbaar, J.

II. verJc.

III. ui:

van unii un hmnyis zie «tïïw

bek, zva. i nri ei hm ,i\ J.

;

xrmi}.m\ gew. %/nt&ivi

O

O
ihm z \ verk. van mi rEi m th n i wm f

zie bij tcv (e,iwJ co

IV. Holl. wijk, aZs verkorting van wijkmeester,

inlandsch kampongshoofd te Batavia, C. S.

tircrmtKTijp I. 2Ï*? tutten iem ntï/iw 0o£ uitroep van be-

vreemding, smart, enz. J. OoA' alleen zva. « t7i

?

<tpi.Hj'i3t\ als voeqicoord , in den zin van uit vrees

dat misschien, opdat niet, B. J. XXIV, 20, 7: ojii

<nm\ ii.umi hti^i iu ttm _n w hj\ zoo ib. L, 12, 6;

LXVII, 16, 6, C. S.

II. kn. zonder zorg, van iemand die bij zijn

ouders voeding en huisvesting krijgt.

xm un I. een watervogel (Skr. baka, oojevaar, pk.).

II. eign. van een reuzenvorst van Prambanan.

III. Ar. *\£j kn. blijvend, duurzaam, onverganke-

lijk, eeuwig. i^Ei<niim\ de eeuwigheid.

amim\ Holl. bakje, kn. schenkblad.

<er):N7i\KN. stam van een boom ofgeslacht , G.; grond,

grondslag van iemands bestaan, bv. ambt, beroep,

rang , waardigheid,, vaste verdienste; het eigenlijke,

ware, de ware, regte persoon of zaak, principaal,

hoofdzaak, hoofdonderwerp; titel van een boek (vrg.

C)Cy
<tér«fc); iets als grond van bestaan, iets vast heb-

ben; vastheid, duurzaamheid. ajn(trn«nitn\ zva. i:i

(Kin-n in den grond, eigenlijk, inderdaad. ummi

azi tui ruui\ eerste en voornaamste grondregel, zrnth-n

crnrtajis een vaste betrekking hebben, (ujaxiajitni

irwjtancmajnitm\ niet waarnemend, maar voor vast

aangesteld. xanocninxjm.cEjt^\ de huisman, huisbaas,

huisvader, in tegenstelling met de bijwonenden

{on ui i <tn ,-&? Jjt ) , tijdelijke bruikers of bewaarders,

nm ra un ono z en cm hii tut ia asn \ dieustpligtigen

,

die altijd met hun buffels of karren moeten uitko-

(£n*rn\ een soort van mangga (kn. kort en dik,

stomp, stompachtig, van een langrond of rondach-

tig voorwerp met een punt. nrtajixm tat\ eenbereid-

sel van kwik , dat als toover- en geneesmiddel ge-

bruikt wordt. J.)

diuarn. opening, begin; eten na het einde van een

vasten (avondmaaltijd in de vasten, na zonsonder-

gang ; ook wijdte van een vaartuig , breedte binnens-

boords, als maatstaf van de lengte: ia ui ri ut mi "h

dj i.h J.; vrg. ia 'in ). — v» un k n i begin , aanleiding.

icntvrniai wj iim cm.y. het begin van een brief, (urt
l

urn n~rn na osn\ naar aanleiding van.— un ei ttcn \ open-

baren, ontdekken, bv. een geheim; ook zva. cv ui

<una<njt\ een deur of vertrek openen. ojn&tactiaji

minn\ zie boven. — mm .—
Cxi
ei can %mrn\ spr. — ash(cninn\ zie boven.

inlichting vragen omtrent iets.—mnp ihmm^ aanvan-

gen met iets. — (lh ei im hm ~?j -n h~n • iets openleg-

gen , zigtbaar maken; uitleggen, verklaren, G.

ccn<K7i\ kn. oud, van vruchten of van menschen. e?

iurjvmiiiunihm\ oude mal in dj o -vruchten. {Van

zaden en pitten, van binnen zwart, duf, verstikt,

zoodat ze niet meer kiemen Jcunnen; van eetwaren:

droog, beschimmeld, uitgeslagen, duf; fig. van een

meisje, niet gewild, niet aan den man kunnen ko-

men , J .) lv hm ix,i hm spr.

(cn3<ri\ zie (Cïiuriip II.

rnxnihm\ kn. zich moeijelijk maken, gemelijk, ver-

stoord, in kwade luim (mokken, mopperen, pk.);

drenzen, dwingen, als een kind, {vrg. on luizap ,?);

moeijelijkheid, bezwaar, ongelegenheid, ongeval.

cL-n cm on jji m rm un \ kwelling aan doen. <nrcri(Mn tui

verdriet, na

beproeving en verzoeking, kwelling en
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kwellen, plagen, een kind in kwade luim brengen

(vrg. xmri win) (drenzen, pruilen, dwingen, J. ; bij

iemand drenzend of pruilend aauhouden, van een

Icind of vrouw , B. S. 243: rmnnjjnrnnjnarizJiKi

tui onj)\ C. S.).

(en nm ^

\

kw. zva. as:onnm\ (Ook kn. van de stijlen

van een huis: van onder wijder uit elkander staan

dan van boven. Vrg. (K-inm\ xmarn^ mn (eji nm % ojn

iinm\ de stijlen in dien stand zetten, gelijk opzet-

telijk gedaan wordt voor stevigheid, J.) n oji z rrm rm

nm % \ zie boven.

irmnm^ KN - zva - <vi(Krif stevig , hecht, vast, sterk,

standvastig (pal staan, in den strijd, B. J. XXXVIII,

3, 6; Lil, 7, 7; B. S. 296, C. S.j van H hart,

bij zijn stuk blijven, J.).

(bnmi?\ kn. klanknabootsing van een kuch uit onte-

vredenheid: hm! (ëh o/ ah! J.) T?N hm!

zeggen, hummen, zuchten, brommen {vrg. aaivn

<^i/})- <tm nm » vrn im ? \ of izn un qtrm ktj>?\ herhaalde-

lijk hummen, (hiïrm (uiktj .? (of xji nsiïrm mi q \ La-

kon, C. S.)\ van alle kanten hummen.

ra ktj .?n kn.;.i_/77 ,£? 7,77 ^ \ eerbiedig voorovergebogen zitten.

(CT) 7,77 ^7>/
O

O o o
,77 £7 7, »,?0) ^"tf N

O o o
fl_77 E? 7,'» 7J7

co

p ^<? (unrtiEii nm/iw

O a a
urn h i) (W) '7vT7

<--" ' CD

/7S77^\ — run fEi uu ffj) K77 \ tegen iemand valsch spelen.

(ITTI 71 nmrj(U)ZOS)lJJ\KiJ. huisjesslak (tf^. itmnmnai) , J.

crm nm (kd (ejui (verbastering van (bn rm (kd (zijl ? W. P.

450)n kn. ingezouten , in het zuur gelegd (vrg. rm

rm ?,n\KN. 't koeren van een duif. luntEitrn-- koe-
co

O o O O v
(KJ) (Elfl\ £7 ,9^7 0/7,7 \ >7J77 .7/77 (M £77 )

.

inzouten.

n o
(L,71 (&1 nm (K31 (E-1/)^

len. — rm nm aci 7J77 ito? a^i"

KN. J fL/77 (El Kil \

CO

<i777 t/77 .707*\ n. g)'of woord : grommen , brommen , mompe-

jrommen en brommen. J.

^s op het vuur leggen of in

smeulende asch steken om het gaar te krijgen,

roosten (ttfy. run in (Ei n) ; ijzer heet maken o»z het te

smeden, Gr. ; brood bakken m ££% o^tz, J. — nm

7777 7^7 \ geblakerd, pk. — (rmnmna(Kiji\ op het vuur

gaar, heet gemaakt, geroost.

rrmnm\ kn.; rm K7irmn,n\ zva. npnmnpnmx veel be-

weging bij het spreken maken.

aznuns kn. ; rn (ti nm ^ van dartelheid, drift, onge-

duld, enz. schreeuwen, grinneken, hinneken, van

een paard, kidang enz. (vrg. rmtinm). — (rm kii

mnu7]\ ook van een kind, dwingend of ontevre-

den schreeuwen, J.

ren (van een paard , met de voorpoten trappelen
,

terwijl het den kop tegen de borst houdt , J.)— mn

ïihnnqx er tegen koeren, als de doffer tegen de

duif.

<rmiinm\ kn. het hinneken van een paard (vrg. rm
a/ o .

(Kn\ (ananni (LH^).

(imHii\ kn. een kinderspeelgoed van klapperdop ge-

maakt, soort van tol.— urn tun thtji \ daarmee spe-

len (ook zva. (cn(icn\ in Wangsallan omschreven

door vcnonxpz'hcn ~jn (nji a^ (hntaraj) ^ji(mn\ d.i. kleine

klapperdop met steel? C. S.).

(vij 7,-77 > I. kn. een groote zeeschelp (soort van

mossel met eenigzins fijne schelp , kleiner dan de

gewone Holl. mossel, J.). (t,ri rhn asn arn \ sirih-kalk

van de boekoer gemaakt (vrg. run^h^ (hcnajithmn).

TT 77 a / S O Q
11 . KW. vkl. 77 t>77 znmu) cm w irrn i<rj tui ta^-nnmm

nmjj \ een gebouw bij den ingang van de Soeralaja,

B. J. LVII, 3, 1. — (cmicr\nnmn\ zva. cuKnoJi^asn

()<i /j\ (uu (ui zn (Kin \ Gr.

in (cm 77 707 \ KN.luid tegen spreken, zijn eigen meening door-

drijven, bv. tegen een meerdere die een bevel geeft, J.

vix~mr\(Km\ kn. metalen kom met een rand van

O - /
onder als voetstuk (vrg. (kh (ei). (uiru)^(r)nrm(ntK7i2\

zie (uirtiqw ik -n r> uw ? 77 .707 z \ soort van chinaas-

appel, J. — r) rm z ri urn z
"-n non- 0^ de wijze van een

bókör: een bijzondere wijze van opmaken van het

haar, gebruikelijk als bruidskapsel.

als sein of uitrmiKma.'njjK'^. gil, schril geschreeuw, als

dartelheid (nabootsing van 't geluid van herten en

, . 7 O' O o Ci o
kidang s. — (cm nm irn aai (kyij en tun (Eji(Kri(Knj\KN.

schreeuwen van idem; en H laatste ook voor: een

vijand uitdagen door geschreeuw, J. — B. J. LXVII,

1 , 2 , van de uitdagende stem van Wrekodara: (rm

iKiimn ^jni^ rn (ia iKi/j (rn ,C S.).

—

mn (Ei kh nrnn\ schreeu-

wen, krijschen, bv. van wilde zwijnen en boetes,

B. J. LXIII, 10, 4; B. J. A,Krit. XXVII, 30, 5,

C. S. — (ui ir^ïrm (ui (Kii iKnn\ van alle kanten gillen.

(rm (Kn <Krin\ kn.; tun 757 ktj amn \ iets ombuigen, krom

buigen, vouwen: vrg. rm (KYi!Kriji\ asn (Knnm n\ (om

ncn (Kii (kij\ bogt, ombuiging, wijde plooi, enz., bv.

van een kleed, J.)

(rmmh-nzamjiw mn (eji r> nm z (khjj\ zva. (un (eji kti q w

o
irm nm ^iin\ zie crrn, nm nm/>\\™A
om 7,-77 nm ,7\N., irmnmtrn imnm,i\ nmjj\K., in uitdrukkingen als ccn

60
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o
KYlll (El K)l ,7,-7} \ (1777 £} ,7v77 (KV \ mV.

,7.-77 rn «7,-77

2

tui \ ongedekt zijn (niet den hoed af); 0777

(Knam^A-ouiasn^ met uitgetrokken schoenen, met de

schoenen uit. — ajnwi4fnMiit\ a/n/st-unimnn iets

open maken, fo. £é?w boek of dekkleed openslaan,

een hoed afnemen, een Mee'ding'stuk , als schoe-

nen of huis, losmaken en uittrekken, een dek-

sel of deur openen, een geheim openbaren (vrg.

(tH(l71\ (Uil mi). —

rn uv z ri kv z kvji \ N. ; ruv nn (Ei z nq ,7,-77 z kvj \ platte uitdruk-

king voor run 77 (mznqKn 1 ^^n\ zetten, plaatsen, leg-

gen, erg. in doen. J.

(Hm 7,-77 KV \ KN.
J

(L7) ,£? 7,-7} ,7,-77 of (El El (UV (El Kil (KV \ ïüod-

derig of gronderig stinken, van stilstaand water

in putten ,
plassen , enz. J.

O • ° TT
(uv kii nri mi (Kij)\ zie kiikii\ II.

(bri ikïi
x

(kii tKiiji\ kn.; uv kii 7,7? 7,77 aon\ kakelend heen

en weer loopen, om een geschikte plaats te vinden

tot het leggen van een ei; onbesuisd, in verwarring,

als een gek rondloopen, bv. om iets te zoeken.

iuv tm kii kii (i\ gebraden, op het vuur gebraden? bv. in

poëzij in de uitdrukking üv kii kv mi t_-c
^
gebraden?

stuk olifant; in deeg nagebootst? bv. in un Kvrmi

. rmi --77/n ui

z

n een pop van deeg, bij een offerande.

(Volgens J. azn ihtb tun itayi zva. ruh uitspruitsels

van bamboe, boven rookend vuur gedroogd, om

vervolgens tot spijs gekookt te worden.) uiiüvrKv

(kiikii[)\ uitspruitsels van wilde bamboe-soorten, bo-

ven smeulend vuur gebrand, en zoo geschikt ge-

maakt om verder tot spijs bereid te worden. — uv

O
kii kii kii 7 \iets, bv. bamboe-uitspruitsels (urn), zoo

run kii kii kii /j\ kn. bastaardkip, uit een vu mi ki en een

gevjone hen (ook unrnKiiKiimi,i\een klein soort van

boschkippen, denkelijk ook een basterdsoort , J.);

gebroken ,
gebrekkig of met vreemd accent een taal

spreken (volgens J. run (ei kki kii kv/i) : vrg. kh ip ruin \

rn (Li rncmzw rn aji z uv (kii 7,77 kvji v iemand die niet

volkomen tot een of andere soort behoort, bv.

iemand die iets van ee rn stedeling en iets van een

landman heeft.— £77 ei 7,7? 7,77 7,77^ krom praten , koe-

terwalen, J. — L77 ti 7,77 7,77 7,77 \ pogingen doen om

na te praten of beginnen te praten , van een

als bv. de rn (eikixhiizw fig. van een knaap, die

naar de meisjes begint te kijken.

n .'na
run nn kii kii kii o \ zie cuv 7,-77 7,77 7, /; ,7 \\

run (kki kii (Kin of (Li 7. ,; (kv Ki n\ Ml. gereedschap , tuig

(vrg. \oji

m

) . 7:77 7,7? mi (Ko ^jff(L,i\ oorlogst uig.

O . .- O . .

(UV 7,T7 7,-77 \ Zie .UV 7,77 7.77 \\

(cv(kv\ Ar. fiszj, na; o. na het einde of den afloop

van een gebed,, vasten, feest, enz. (uvkv ui(ki\ na

't avondgebed, (ki -n cun nn ni (ui tui ki kv \ vóór den af-

loop der openbare godsdienstoefening, iuv ikv rsi trui

xcip het eind van de vasten van Moeloed, het feest

op 12 Moeloed; ook de maand na Mo el o e d,

d. i. E abin go el-a kir, J.

O
vm kv \ zie cm.ui\ (Skr. bhakta, toegedeeld, geko-

zen, tot zich genomen.)

uu kv \ I. o. (kp. t.77) n miz Kin ?) eerbied, hulde, eer-

biedige hulde; blijk van eerbied, onderdanigheid of

dienstbaarheid; iemand onderdanig, dienstbaar zijn;

een blijk van onderdanigheid enz. geven (Skr.bhak-

ti, vereering). uv mi of ilk asiiuv mi \ som gelds

of geschenk, buiten de gewone pacht, voor een ambt,

voor de opvolging of voor de huur van een stuk

land qeqeve?i. tui ei > v.v trn\ eerbiedige hulde, als
i> * Cn' rut °

groet in een brief aan een ouder bloedverwant (vrg.

O . O v O o • ...
0J1 (El % rKl KV (El/l). (KI 77 L 7? Z >K1 mi \ Zie OIJ (1^1 rn !W Z (Kl/1\

II. — ivri iLiKv mi\ zie beneden, (vrn.tvmi* geld

voor een ambt geven, G.) — .ui.vu mi \ iemand eer-

biedige hulde bewijzen, eerbiedigen, vereeren. (;U7

xii n (mi (ki \ hetzelfde; 11 na dn 77 ,7,-77 (ki \ l.v. J.) —
(uixnicn<Hn\ het bewijzen van eerbied, eerbiedenis,

L7^ J ' '

eerbiedige groete. — (Èrnnaaioaas illii asii drnniKv

rKijj\ geldelijk huldeblijk.

II. kw. waar/wezentlijk, waarheid, G.

,7J77 7,77 Of iCTl 7,-77 n\ 1. KW. ZVa. (Ui VI ,KlJj\ (El XTI <K1J\

(Skr. b hoekt i, spijs; genot.) icnaa^ny gegeten,

B. S. 29. C. S. — 2. kn. zva. o^mw Zoo ook

o a
.ki % ki uij mi \ spr.

O . t o o o
vniKiiiisiif} of uv kv (i^ti(j\KW. zva. vrnKiw kv run kv ruv

(m,i of KiiuvKii isv (Hip\ zva. rHiiamKiimn (vrg. rvi

(Ei ~7 (tfyf)^

unKiiasv^KN. druk bezig zijn, het druk hebben (vrg.

ajiftywnasnji).

uiimi.uv
l
i\ kn. troebel, va?i vochten (zeer troebel,

zwart van vuil, ook zeer sterk, zwart, van een af-

treksel, J. ; vrg. run dsv kv n\ (uri ip (mi/)) ; treurig,

bedrukt, misnoegd (met betrokken gelaat): vrg. (li

Cl
057) 7,77 7 A

cun kv (uv/i

\

kw. Ml. berg, heuvel (vrg. -)
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O O o
un .am n arn onji \ zie am arn w

O

am un asn ttuin of aJi >un asn ct

}
J
Jl

s KN - fij ne d ë d a k of ze-

O O
melen, waarvan gebak gemaakt wordt. aKonomu-n

zemelen.asnou)ji\ brij van fijne

oi«])MW\ naam van een vogel, B. J. G, Krit.

LXIII, 11—12, KW. ald. am
}

asr)
i

ajj
j

ttmjj vrg. on

Cit^^^T'^ s c. s.

amarn^=&\ ook amtui\ zie bij <n uk z on am ao^w

amam^^KW. vkl.a^agr&iasn/)\\(Skr. bliixd, bedelarij;

aalmoes; levensonderhoud.) anam tun _yj.\ zie boven.

«mtun^\KW. vkl. ojiiu\ Tj. Sengk. zeven. (Skr. bhi-

xoe, bedelmonnik).

(irniKrioJi/i of amoia<najia\ kn. klanknabootsend tus-

zchenwerpsel van afkeuring of verbod: kis !— am rei

arniKuns kis! zeggen; bits spreken, B. J. V,2, 5.

—

oji asiiam tui itni (Kt)ji\ overal zulk geluid doen booren.

(mi tun cuij) of'<tm rn unz (kiji\kn . klatiknabootsend woord:

koes! in denzelfden zin als amtun a^iji^ ook bet sterk

uitstooten van den adem door den neus, bv. vaneen

buffel, als hij bang of niet in goede luim is : vrg.

crn mi uvmiuijw — (mi ten un tuiji\ koes! zeggen; den adem

als boven uitstooten, van een buffel; snaauwen.— tui

asn tvm tui aai tKyi\ van alle kanten zulk een geluid maken.

O . O o
am rri un »Jin \ zie am h n tKi/iw

omnium (uiji \ zie am tun ojiji \\

amunaJiji\ zie am untKiaw

amu)i(Kj)\ kn. bastaardkip, uit een boschhaan met een

gewone hen (vrg. imuiihaiun/i).

otïi^w^nkw. zva. (K7it%p ook de bol of bet bovenste

gedeelte van een <tn asn z ai ajiz of t&itunapw Wangsal-

lan: amtun {OJitèim aii tm aa (ui \ zzz ae:cèi\ C. S.

arn tun (ui (&iji\ kn. gezouten viscb, waaronder gekookte

rijst gemeugd is (vrg. tvmunaöKsijj). J.

Q O" O » - O
amtun ^jM&i-\ kw. zva. ajitun ^aa/ituiooi\ \\ oji orui<asn _t*

o o
am am un ja (eji oji (ui am, tui OjU \ spr.

C~
l7

l

amants KW. zva. rn tui nri oruiw

am run :Vi amji\ zva. am tun tui un a\\

am tun auiji\~$
.
, amriajisK, , toekomend, aanstaand; zul-

len, willen of gaan doen, ook in den zin van niet

terstond doen; voornemen; iets zullen worden, het

gevolg van iets zullen zijn; wat iets of'iemand wor-

den zal, dus nog niet is; stof, grond- of bouw-

stof, waaruit iets gemaakt zal worden, bv. het la-

ken, waaruit een kleedingstuk , of het hout waar-

uit een tafel gemaakt zal worden ; inz. aanstaande

echtgenoot; bladen van oej ah-oej ahan of awar-

awar, fijn gekorven en gedroogd, om met madat

tot tiké gemengd te worden. a;n oiaji tui aa on ~/rï

am ^ oji om anj\\ wat daarvan komen moet, zal wel

twist zijn. ajnam ai a.J> nri tui nr> (&i asn sn ai am z tui arm ^ \ zijn

voornemen was, later een andere plaats te zoeken,

B. J. LVIII, 19, 5. am ai oj) aa téi \ de aanstaande

dëmang, Brieven 129. oji na asn ai a.ta am na (zi -jioti

oruj\ ontwerp van een vonnis, ib. 145. Wangsal-

lan: am am oi ayi oi am z am asn oi otji z on \ grondstof van

t buskruid, d. i. tKtianaji\ salpeter, am ai tui zon

aia\ji ajicrii\ steenen waaruit een toren gebouwd wordt,

K.P. 123. aji tuiamamoiantuiaji a<i tun am orui om oi oji\

dit is mijn aanstaande schoonzuster, ojj anam amam

tun aruia,7i asn ni om on oi an \ deze stel ik u voor als (zijne)

aanstaande (vrouw), Lakon. oi un z oi oji ai tui arn ^m oji

tui\am asn ~m arn oi têi z a^i azn tun aiJi\ als je mij (je vrouw)

wilt verstooten, zal je er wel niet meê dralen, am

o^i % am arn ruij\ asntun^Aqamoi&jis nog in wording,

in leering, ongeoefend, bv. van een jongeling , die

nog geen levenservaring heeft; van een ambachts-

man, van een paard, enz. rniaa a7nania%fijj\ zie ma

na w am am auin of am am tun auia \ am <n <wi of am am

oia,j)\ met iets beginnende zijn, in een nieuwe zaak

of loopbaan zijn, een nieuw werk beginnen, ont-

ginnen, nieuweling zijn, en daardoor ongeoefend

of vreemd, bv. op een nieuwe woonplaats , in

een nieuwe dienst , enz. tui am aq, am am am aui ~sn on

ajrionunrj(ui\ N. heeft zich hier gevestigd om iets

, i • O O
nieuws te beginnen, ai ojnzniamamtunauijix oi amzam

aoamaui(i\ het zal (ie) niet vreemd zijn. — am ren
en <-J( v J aa

oi a^i \a7n tui oi ata enz., zie beneden bij amoiojiw— am (eji

un aui of am (eji am tun aui \ am (Efioiantui of am (&i am

moM\ aan iets de eerste hand leggen; iets tot wat

het worden moet , vormen , afrigten. am tea tun aui uk
' ° ca "X,

niiuiji\ een paard afrigten. alnojtipizarntruiamasiiaari

aaia?n\ aan uw krisscheê ben ik bezig de eerste

hand te leggen, am (Ejiarnaxi anamna\ de grondsla-

gen van een rijk leggen. — am tun orui anjj\ KN. wat

nog in den eersten, ruwen vorm is, van hetgeen het

door verdere bewerking worden moet, in wording

{vrg. tui tiji aji tuiji\ (tj) ^ auiz tui aan), amtun orui (uin\ n.,

cyyioji 07i cuyj\ k. , op den weg zijn van zijn ongeluk.

— arm am tun ayi aaji\ voorteeken, voorbode, G.

60*
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xm xen (ruin\kn. niet wel met elkander zijn.

xjnxenru/j\ kn. kleinhandelaar, slijter van een x^r-n

cm>re>/i\\ koopvrouw in het klein {want de klein-

handel wordt gewoonlijk door vrouwen gedreven);

ook zva. xm ren nrui xein\ kleinhandel drijven, xm xen

\oryi xm axyi\ zie ;cn-ixmxj.in\\ xm xen (tui cesi (ui ^t aeij \

zva. (ui (W~n\i.\ .—o ren x Ld irm (Kin\ ct ren xui (EX ~ji
.

^

\

spr. — <une&i<rrntnji\ van iemand iets ter slijting

koopen of ontvangen. — xm rei xm xui rn reii \ iets ter

slijting aan iemand geven. — xmorniruiimn of xm

xm tm xui xei n\ kleinhandel, kleinhandel drijven.

atnxênxxxjj I. kw. zva. ajixTjw

II. kn. ondergeschikt hoofd, in tegenoverstelling

van zijn loer ah. oimjoiwwx dorpshoofd, staan-

de onder den

den

orui nr, ^rixxi x^i of ao/sjw Tegenover

no ^ Luti on xm z onn wordt ook zoo genoemd de

JEuropesche huurder (vrg. xujniq). xmxriixxjixrt^x^:

ui (Gods) stedehouder op Java, d. i. Mohammed

(vrg. oeixvixm). — xm xm (tui tren (tui /)\ bëkël s ofxm ren (tui ren xuin\

zulke menschen. — <un(Ena<n<nj)\ over een land enz.
ca n,

als bek el gezag voeren.— un ion iren rut on /?\ bëkël-

ambto/gebied van een bëkël.

ru^mjty

on

landerijen onder een bëkël stellen, verhuren.

tn xxi on xen xxetn\ kn. 1. naam van een visch, een jonge

xsnrjcm^w 2. den buik hoog hebben zitten, van

meer vooruitsteekt dan zijn luik.

Oxm z ren ^m xvi \ zie xmon eiz xmn w

xmxennxm/i\ Ch.? Chinesche pantoffels, een soort van

schoeisel met houten onderstel en lederen of stof-

fen overtrek, J.

xm ren \ verk. van m

a a ~
amx,n\ zie cex\ l.

x:r)xê)i (zrjj\K$. 1. naam van een visch. z. xn ei rn
co

i&rj]\ iemand zijn wind, in de hand opgevangen, te

ruiken geven: vrg. xnon(Ei Uiz rennw

nxenxm xein^ zie ictiren/j II. (volgens G. ook een wor-

tel, die, in den grond gebleven, op nieuw uitschiet.)

xmxmxi xpzxen/]\ TD. KN. zva. xm xrionxnzxenx\ J.

xm on rm ri xp z xenn \ TD. zva. xm xen onxsiz xenn\ J.

xmxeip kw. zva. xninhw kn. een plant met lange en

breede l/laden als de pan dan, van het geslacht der

leliën (volg. Dr. W. Crinum asiaticum, J ).xen tèiien

<k»\n., (Kixenxmreh\K., een patroon van b at ik kan

of loerik.

xmxm\ een gebak van rijstmeel: vrg. mtt
sallan: xm xm xn xxi asn n z= (K»t>n C. S.)

xmreh\ kw. zva. asnasnmjuis G. ; zonder staart, van

kippen en gevogelte, waarvan de staart uitgetrok-

ken is: vrg. xsri ah (ook krom
, gewelfd, van de neus

:

xmnixm,rerf
i

\ arends- of haviksneus , J.). — xn rei

rehx;i\ een vogel de staart uittrekken.

rn xm z ri ireh z \ KN.; on xmzri aèjiz of rn xnzon(rjiz\ KI., bil,

billen, achterste (vrg. xjinmh?); fig. iets waarop

men zit. nru ren on xm z rn xeii a\N . , n_i rsi _j ^ xi xm z on trehz\

K. , het op zijn billen (of op de hurken) gaan, bij

het verschijnen vóór of het zich verwijderen uit

de tegenwoordigheid van den Vorst, waarbij

men , hurkend voorovergebogen , op de voeten

voortkruipt , en met de toppen der vingers, beurte-

lings van de regter- en linkerhand , op den grond

steunt , terwijl de billen beurtelings op den regter-

en op den linkerhiel rusten, mx rex xen on xm 2 on xeti z \

xxi (Bi (Ei —i^rnxm z on xeh z \ op die wijze op de billen

gaan. xi xmn z <m on xm z ri xeh z \ spr. — xjnrn(E>izxitrehz\

iets met het achterdeel doen, bv. een schuit afdu-

wen. — rnxmzxiire)izxnxn/j\ achterste gedeelte, bv.

van een oorknop (bjioji); onderste gedeelte, bv.van

een pot witte suiker (in de fabriek) , dat nog on-

uitgelekte stroop bevat; onderdeel, bv. een klein

stuk sawah-veld, dat iusschen andere inligt , en

behoort bij een grooter elders gelegen stuk.

xnixenxen\Kl<i. soort van huisjesslak (vrg. xm xi xen rn <?o) z

xsnji. — X7i (Exxeiiren^ schraal, mager, bonkig, van

menschen {vrg. xjjiiuuj\ bij (vwcuuj).

xmreh ?o7 of xm im f,-n\KN. val voor een tijger of klein

wild, als wilde kat of muskusdier, in den vormvan

een kist met schuifdeur (vrg. on mrnz on xm z cm n\

.v O - -

rncnizonajjxz xenn \ [0>i iex). xen ei xni xm xeii xen

\

val geraken, door list gevangen

en\ in den

o'
x/n (ex xeij xen \ in

den val vangen.

f) n
en xmxmaxijwxmxxyj\ grondwoord van (unxrntw/j

rnxmzxji'j of xjn rn xm z xxi n\ kn. afgedaan, afbetaald,

geheel voldaan, van een schuld (vrg. on(uizasnn\ oji

een schuldO TT\ O O
,ei^ixsnx\ am^xen/j 11). — xnxixmzaxi'

afbetalen, geheel voldoen. — xnxixrnzioxxxen\ voor

iemand of met iets een schuld vereffenen. — onxmz

on ito z xxi crein of xxn rj xm z xxi J/n ri xm zxxi xein^ geheel af-

doende, tot volledige afdoening, als saldo-betaling;

met elkander afrekenen.

amaxi\ zva. xmrenw Zoo noemt men 't feest bij H eind

van de vastenmaand, en xm (ia xm ^? dat aan 't eind
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van de kleine vasten. Vrg. 01 ihM,&i onjiw

asnaui of tunasnaxi (Ar. cj^X) eerste voortbrenger

vau iets, schepper)\ doeu ontstaan, een oorsprong

doen nemen.

amaxi\ 1. kw. amm of asn axi oji z na \ Woensdag. (Skr.
v l C \

J

t Cu

boedha, de planeet Mereurius; wdra, dag.) om 10

aotsÈintniHT^y Woensdag Wagé. — 2. kw. KN.Boeda,

Boedistisch (Skr. Boeddha, de Wijze, de Meester;

ook als e'ujn.; en .Bauddha, aanhanger of volge-

ling der Boeddha's, Boedist). oiajiz(ci}axi\ Boedist,

Heiden, «e: (eji on axi \ de Boeda-eeuw, Boeda-tijd,

vóór de invoering van het Mohammedanisme op

Java. fnaJie(aaofnaru(Eaa*nanaxi-\ spr. — 3. zva. asn

axi \ (Skr. boedha, wijs, geleerd.) — 4. zva.ajiaxiw

amaxi\ kn. wat er in iemand zit, geest, verstand, re-

de, vernuft, beleid, overleg, oordeel, aanleg; in-

borst, geaardheid, gevoel (vrg. iut asn ow/l) ; begeer-

te, verlangen, toeleg, wat men onderstaat; naar

iets streven; iets dringend verzoeken (vrg. asj tui);

tegensparteling, verzet; tegenspartelen, zich teweer

stellen, zich van een last zoeken te ontdoen, door

iemands leven staan.— tui <&i axi\ kn., m ,£j<m .? \ k., oji

aai aui
^ \ KL, zva. ajicsiaai\ ook meening, gevoelen,

vond, denkbeeld. in,uuu/aM\ een list vinden

(vrg. <un (Kii truin). — ajnmviaxiacis van iemand iets

zoeken te verkrijgen. — uu ^i o
^
axi aai innaai \ voor

a

allerlei beweging met het ligchaam te maken (vrg.

ajn asm ajn aai aruiji\ (ui:K»\\ Skr. boeddhi, ver-

stand; wetenschap; meening, enz.). asn on ^ji asn axi \

zonder gezond verstand; gevoelloos; zonder eerge-

voel. ,b// au ojiin of hncui (Li asn pi axi \ ten einde raad.

o o .
..

'

o O o
am<arri(ncrritaaasnaxi\ eigenwijs. asTiaxi<Kii apiiuiji, gie-

righeid. ,D7.ui»u\ begeerlijkheid, hartstogt. asn

zoivn <&iana ki\ losbandigheid. asnaxiaaiiKJiaxi (Biaajj\

edelmoedigheid. asnaxioriasizaji'najhzckJiy zinnelijke

lust. asn axi axi om \ dat, waartoe men al zijn best

doet, bv. een onderneming; al zijn best tot iets

doen (middel, vond, list, B. J. XLV, 9, 10:

as\ajiajuiasnaxiaxiajui\ een middel verzinnen, C. S.).

asn axi uu thu aui a \ verstand, overleg. ajiiuiojrajiasri

axice/iarnaxaajiarrs wat gij ook moogt onderstaan,

ik ben uw man. asn. axi ana asn oji afn\ zie het van

je vader gedaan te krijgen. (sinaasiiaxi(Lvi\ kom,

wring je los ! a^n oji rn aai _ i n arm aai axi kti
o/

api aain \

O Q
aai na aau asn ia \ spr. — (Wjp«o\N., êiiki^k., ajn

cm.ruj ki., zva. ,e?(k»\ ook iets indenken, door-

gronden; naar iets streven, het er op toeleggen.

un zi laaji asn\ naar den dood streven, den dood

zoeken; ook over den dood (den staat der ziel na

den dood) peinzen. om ei axi oji asn pin ui z % naar

iets zoeken te verkrijgen; naar iets stre-

ven. — asnas7inajaaaji\ geaardheid, inborst (gezind-

heid, gemoed, J.).

oiasnaxi \ 1. KN., nam aa aaj\KD., onderscheid, verschil;

auders, verschillend, onderscheiden (vrg. on (h.i rn uz

\

ouiajiiuii/i iicmri(Ki^\ iiunaxijw Skr. bhé-

da, verdeeling, scheiding), ai oji i u> iru ai aai axi aai

oinizoiajiz&noicias een geringe is anders dan een

aanzienlijke.— loji n asn axi ^ zva. oi asn axi (Skr. pra-

bhéda, verschil; scheiding), ajn oji ojui uuioi asn axi \

spr. — ajnori(EJiaxi\ onderscheiden, onderscheid ma-

ken. — axn oi iei axi aa\ van iemand of iets verschil-

len (vrg. aJn ai om ai a^i $ a_n).— (en ai ei ta aai ~m n un \

het een van het ander onderscheiden, schiften. —
2. o-iui ei ia of (lti ai z.1 ai mi axi \ iemand plagen,

tergen, sarren, gew. om zich vrolijk met hem te

maken (vrg. a^n ,ei r? asin asn/i\ ajn ^ &i aai).
CO ' (Jb- —y ' ' CO

ai asn na j\ kn. zva. rt om axi\ in de spreektaal gebruikt

in den zin van: iets anders, of een ander geval is

het, als enz. (vrg. oji ai ajn\ asnaru^ of asriixi^).

asn (ia (Hui \KN. (o/k., ajnasiaayi^ N., ajtin^n of OJiaxn

->->\ ki.) ligchaam, lijf; persoon, asn tui mrui \ mijn

o ... .

persoon, isn laaa au (&i\ het lijf van een buis. ej^i
1

~'-'L co J

asnaxiaan\ genoegzaam naakt, haveloos; of alleen

met gewone kleederen ergens komen. Zie verder bij

om o aain\\

asn au aa \ zie bij asn ao (ui w

asn taxi \ KW. zva. <&i<rm\ rui &i aui aaji\ asn au \ (Skr.

i ha dra, gelukkig; deugdzaam, uitnemend; geluk,

enz.; Bhddra of 23 ha dra -p ada, naam van een

maand.) asn taxi ajn na oji aan \ vkl. oji &i arm aa auïasi

n (ha aaoi (Eji cm \ fig. groote droefheid, donkerheid

des gemoeds, G. asn a/ir asn itui \ zie asiiajuj^ — ajn m
o

asn i(ui\ zva. asi e? rti so/i\ ajn /e? asn axi \ aan a^n (?a asn

oiasni^ia of oi asn i^aqsKN. hevige epidemie, pest, chole-

ra, J.

o/ . a/
asn ia \ zie (eji asn axi w

o o
asnajaa<nn\ zva. (uuiaaai/iw

I asn axi oi axi z aai n\ wijd uit elkander gevlochten mand,
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van binnen, met bladen belegd, waarin de dorpe-

lingen ongekookte rijst als geschenk naar de stad

brengen {regte, wijd gevlochten mand, bij de gras-

snijders in gebruik, J. ; een soort van xsy)ceji\

bewaard wordt, S.);

vrg. ithrnaTrnw

arnajaapaaji of cui ariap imn\ zie bij (unxnannw

amaxiah\ kn. gedeelte van 't onderbeen van achter,

denkelijk van de kuit tot den hiel (vrg. (uiaxiah).

a<n fti amz itm cun (ia \ spr. traag m t gaan. (rano
' Gd

ah moet ook de naam zijn van een lang soort van

kikvorsen of pad , volgens sommigen am axi ah w —
o .. o O o . o , ,.

am (Eii %oaxian\ imaji am ~m te iw on an \ spr. een lastig
co co x °

mensch zijn, vkl. vóórgaande iemand op de teenen

trappen en achtergaande hem tegen de onderkuit

schoppen, J.)

amoriaxizaiahl\ zie (Eionaxizonxhzw

Kmnqia)\ Ar. ,c*dO °f ._C*ïtJO Bedoeïen, landbe-

woner, woestijnbewoner.

ccn&a<njji\ I. Ar. jjj kn. plaatsvervanger, gemag-

tigde, vrg. ajmaio/>n\\ amamaxiax,iji\ id.

II. KN. ; am (En ax\ arui n -iets van zich afstooten ; ver-
co -'

strijd, om het meest, om het best. amasnaji ajiji\

zie beneden. — an amasn/i\ met overmacht aanval-

len. — am amasnji\ accid. passief. {Vrg. ajiarn^nji\

onamzasnn\ I. grondwoord van am riamz asn/i\ N., am

[tui asn n\ K {gw- laJiasn/i), arpasn/j\ amam asn/)\

kw., zwaar, wigtig, drukkend, van een last;

moeijelijk, bezwaarlijk, met moeite; zwaarte, ge-

wigt, moeijelijkheid; zwaar te weerstaan, sterk (B.

J. LXYI, 9,3); kracht, vermogen; waarde, aan-

zien, enz.; fig. zwaar of het zwaarst wegen; na aan

't hart liggen; door een last gedrukt, bezwaard, ook

fig. door leed enz.-, tot iets, als het zwaarste , over-

hellen , de voorkeur geven {vrg. anruiz asnji \ on c&i i asnji\

am on (Ei i asii/i \ aai uui asna

)

werpen, wraken, er zich tegen verzetten, amzjim

<rur~n (&i J/ian an/j\ een vonnis wraken {vrg. (ui&a

(tvt/))- — (un/siaxi(nji\ zva. (Ejias:axi^am\ iets of

iemand bestrijden, van zich weren, er zich tegen

verzetten.

,o|W|\kw. zva. (crjxa\ Tj. Sengk. zes.

o o o/
amaxi ojxji \ KW. zva. arnaxi\ ajiaai\ arnmw amarnaxiajvi

(Hyj\ met verstand toegerust, verstandig, Gr.

arnaxi (eji chtjjx kw. Ml. wijs, verstandig. {Skr. boedhi-

mdn, hetz.; eign. van den vorst der vogelen.)

onamah\ zie bij aumn rei \\

on arm on ah z \ kn . uitpuilen van den navel (opzwellen van

den navel, navelbreuk, J.).

am axi on <? \ zich het goed van anderen toeëigenen

;

voorgeven, veinzen, huichelen {Ar. &cJo bid' ah,

nieuwe leer, ketterij).

amasnj}\KVf. zva. viaajw kn. tusschenwerpsel: schoon

op! vrg. (Ejiamasnn\\ (glad af, B. J. XXIII, 16, 5:
coO O o a* o o

asn, cm aan hn am ajii (Kji am \ van
co ^1'

C. S.)

arm,

amasnn\ grondw. van onojmam asnji en amam asnjiw

(crnasnji oj amam asn ii\ KW. zva. ariafnajijiw KN. om

O

O o a
xji op am am a/n ai am z asn/i\

die kist is zwaar, tui axi (&i rui aa ~m ,(uiamjj\ eenmoeie-

lijk werk. on ojvi on ^m an am on am z asnji {of aiamzasnn)

cm on am aji ^ on am \ als het zwarigheid of moeite heeft.

anarnz nasnai ajiz asnn \ druk en gebrek , J. amriamz

asti ^i anam tza oji an onijj \ een kind weegt {bij de ouders)

zwaarder dan een nabestaande, arnijiajiojiiastjajuiam

ajuonamzasri nq om arm ^m mui \ de vrouw van een

edelman mag geen bezwaar maken, zich niet be-

zwaard toonen , als hij ten oorlog gaat, B. J.

XIX, 14, 6; XLVII, 34, 3. (Lfnonamzamnjtciaji

aoij\ zijn kind voortrekken? B J. XLVI, 20, 4;

zoo ook B. J. D
5
E, Erit. XLV, 15, 7-8, C. S.

— amuv) asnn\ zie bij on am 't on am z am n . — ajnuui

asn -jritaji asn ao/i\ bezwaar voelen, aarzelen, B. J. G-,

O
<(^asn^^

Krit. LI, 5— 6: am (OJiam ~m uut a^'i orj an ui q am \ C

S. — azt tntcn t asn \ anonamzam\ a:iiOJiasn\ tets zwaar

maken, verzwaren, iemand bezwaren, ajiamoryinnan

O o o O o Q Q ,, n..am mi arn am on arm asn a^i op apa<nn\ net zou goed zijn

den last iets zwaarder te maken, an oq am ?. asn cm ai tui

(ann;ionajiz\ iemand zwaarder werk geven, hionamz

cvsn amaiji asnn\ een bezwaard, bedrukt gelaat toonen?

B. J. XIX, 14, 4, C. S. — arn on am z asn (hnjj\ (imuij)

omart/j^ bezwaard, overladen, groote moeite hebben;

het te kwaad krijgen, tegen den vijand {Brieven,

168, r. 4); fig. overladen, bv. met gunst, amonamz

astiaiaozaia^LitHii-^iaritHijj- groote moeite hebben

zijn brood te verdienen. 3<n nviam <h2im.\ met liefde

bezwaard worden, het niet langer kunnen uithou-

den van liefde, aaiaiamaiamzarnonamzasnao ^fH, ^ ^pr.

ma*nn\ Muor
05^

— K7j on am i asn aan \ aai uui asn aan \ te zwaar.
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(ï a Q
01 am z a<*

> ~m on 1771 1 asn \ on on am i asn ~m on arm asn \ on

{aöiasn ~sn\iviasn\ drukkend zwaar maken, drukkend

bezwaren, overlast doen. — iai on arm asn on aai \

on 7i am z asn on aai \ on iivi asn aai (h in \ iets zwaar
,

moeijelijk, drukkend maken, verzwaren, iets te

zwaar enz. maken; zeggen dat iets te zwaar enz.

is; zwarigheid maken; rekenen dat iets zwaarder

weegt of nader aan het hart ligt. nonamz on arm asnjt\

n.j (vi ,vi asn a\ k.
,
gewigt, wegen (intrans.); gewigt

van i duit aan opium; fig. gewigt van een persoon

of zaak , in vergelijking met anderen, beteekenis,

waarde, vermogen, magt, aanzien, stand, enz.;

tegen iets of iemand opwegend, tegenwigt, portuur.

oji naai arn zon arn zon asn \ hoeveel weegt het? hetzij

eig. of fig. on arnzni riamz ai arm asn a\ onbeduidend,

van een persoon, oji oji aai ax,i oniaz on {of ah am rw

)

onarnzonamzonasn^jiam aa\ wie kan N. wederstaan ?

(B. J. XXV, 11, 5, 12, 1; LXIX, 23, 5) tq&HM
o o

ojn (ui !t\ji ,v> uvi ri asn ni asn on amn a_a on arm auin \ nergens

zal men een portuur vinden voor . .
.

, B. J. XLV, 11, 3.

onaxionaxi oji \aji asn-n \ geen portuur , niet opgewas -

sen tegen iemand. D. N.208, 4. C. S. dn arn ^ on arm

on om z on asii iko a.n on aai <ru rri on aan voor het gewigt

(den stand of de middelen) van N. is het te duur.

aaxrnzoriamzonasnx ook: bij het gewigt van, d. i. in

weerwil van, niettegenstaande dat, hoezeer, (uiriarm

<n<tmz asnn\ (Ki<viuv)asnn\ naar evenredigheid, bv.

van iemands leeftijd, vermogen, enz. — ajnn&iz

aiamzasnn\ (EihViasnji\ wegen (transit.); tegen

elkander afwegen, gelijkmatig regelen, bv. las-

ten of werkzaamheden; overwegen; iemand raad-

plegen, te hulp roepen, veelal verbonden met oji

aS o q a
aai \ asn aa \ am axn .? enz. on aai z oji ai aa aannaai on asn z

aiamzasnn\ de koffij is nog niet gewogen. (Eiuviasii

asnaaaain\ iemands schreden of gedrag nagaan, aai

arn on aaz n arn z as» i ~m asn aa \ wiens raad gevraagd

wordt, B. J. II , 4, 5. nvi rea on aa -jn (Ka a/non csji z on om z

II
< <lsr

b < CO <

asn~j],aa oji\ wil men in ernst vaders (d. i. mijn)

raad hooren, B. J. XLV, 21, 2; zoo ald. XLV,

13 , 1 : ajiax), arn (Vijaji asn ojj, on ^i ry#.\ C. S. — asn on ten z

o o
isn aa, na — ian.

'^-> é- Il CU 'co
r .. O G)

ai arm asn n\ (vi iajiasnn\ zwanger: zie bij (Viasnw — oji

on (Enz on om z asn n\ KI. zwangerschap. — a/n on t&i z on om z

C> -OG)
asn on aai \ (Bi t(Vi asn aai aan \ zie tvi asn \\ — ai om z ai om z

asn aajj\ oji \<v\asn aan\ gewigt van een weegschaal

,

uitslag van overweging, eindoordeel, keus; zijn be-

hoefte doen (zie bij ojnaji); vrucht in den moeder-

schoot; ongeboren staat (zie bij rvi asn ) ; ook de moe-

derschoot, B. J. G, Krit. LXVIII, 18, 1: oman

om asn ivi [^vi iisii ita art asip U. o.

TT o
11. zva. amasn\ (Ojiamasiiw onarnz asnivi\ KW. zva.

om arui di \ om nrui (èi on aa n\ G. ; vkl. oji aa om orui a£i -

Il Co Beo <-'< Oli 6 Co

(Li arm ikh oji aaam iru n ihi\ muur of metselwerk om

een vijver, bron, enz., fonteinbak, gemetselde wa-

terkom. Wangsallan: a^jBiaji(Kiarnanaazasn(iJi\ om-

muurde huisbron, d. i. 'M'é^ put, C. S.

am asn N., amonariz aan\K., baksteen, metselsteen (vrg.

CY , o CV
(Vi asn ) . oji am am asn of am asn oji a_a nn \ n. , oji am rm

on aa zaan of amonaaz aa aj\;t)\k., ringmuur van met-

selsteen , muur (vrg. n asn ri (Sji z arnn ). amasnniaa\

een gelijk geplaveide grond, G. amariasii^naa\ zie

maa\ II. arnriaazaaaaaj)\ bijnaam van Semba-

dra. on aaam asn ^ spr.— am arn asn \ metselen, G. —
am si asn \ als een muur, in de uitdrukking am ieji

asn-nam^ spr.; ook een muur maken, iets, bv.

een planken beschot, veranderen en van metselstee-

nen maken.

amasn\ Ml. Sd. steen (vrg. oji asn \ am asn). amaxaam

asn\ kandijsuiker, asn aai am asn \ metselaar. aiaioAJi

arvi asn \ zie on nn omi otuin \ (ntviz^ am asn \ vrucht van

de nip ah , J.)

am ri asn \ KW. zva. n^aiaaw amas:amonasnamon asn\ ma-

liënkolder (vrg. aai aa -n).

o n
am asn \ voor am aai \ zie am (vi \\

amasn\K.MV. (Skr. ohita) zva. ojioxi\ zie aaamasnw
/-)

arn
]

asn\ I. KW. vkl. amriaj)\ amaajitaip aanazoJiw N.

,

aaari(vi\ k., demon, Titan of reus; Tj. Sëngk. vijf;

vrg. niaai^A(Ki\ (Skr. bhoêta, een wezen, inzon-

derheid een boos wezen.) — ajnamasns kw. zva. aai

cman_iam(nji\Gr. (verwarring met am aa asn ? C. S.)

T , , o O G) o
II. ook <oiJ5>?\KW. zva. ajiajiiain\ ajiasn\ amaaw

arnasnasna°i\ blindelings, onbezonnen (onvoorziens,

G.): vrg. (Ei asn asn avi \ bij ajiasnw

III. ai om zon ah) zam asn \ dj arak- tjin a-bladen als

arnas^ zie arnaa^

am asai q \ kn. lid van het huisgezin (vrg. ^naju as>ij\ ,arn

ajuiasna). — am(eJiasn^\ zva. [aci OjIjI asnj)\ (aai arn asn q \

tot de familie gerekend worden, G.) — amasnjam

OSTK,aaj)\ zva. -~n ojui asn aaa\ als man en vrouw zamen

leven.
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O
asn asn % \

o
asn asn ann\

asn asn ^\I. K., zie asn asn ^w

II. kn. het kannen uithouden, goed tegen iets

kunnen, iets kunnen verduren; het ergens uithou-

den, lang blijven, plakken, J.; aanhoudend, van

regen , in Wangsallan omschreven door ajn, axi >i aa -~majn (ia n

mi -n aai _ï#.z ai na \ C S. asn aa asn q (tui n tui \ den honger

niet kunnen verdragen, asn as» ^ (ei nrhiarnj\ tegen

waken kunnen, tuim asn asn ? ajnarui oji \ toovermiddel
co <

tegen den honger. Wangsallan: on aaz ^n asn asn q axi

(tfntzinjs geene medeminnares kunnen dulden, C.

S. ( h n asn asn

q

\ standvastig, G.) — a^n t&nisn % ajn

on aai \ iets trachten uit te houden, te verduren, er

zich tegen in zetten. Wangsallan: tan -ts// ^(lh pi asn

1L1 aai ajn oji asn oji ,kji ann\ geef het niet op, al ware 't

tot in den dood! C. S. — asii asii s ajn a-an veel kun-

nen verdragen; iets kunnen uithouden; het vermo-

gen om lang en veel te verdragen, taaiheid, B. S.

200. — asn asn jasn asn q ajn ann\ wedijveren om iets

het langst uit te houden.

III. een kreupelhout dat aan de stranden groeit , J.

asnasn?\Kïi. {pok asn asn ^\k.) aan iets gebrek hebben,

iets zeer van noode hebben, om iets in tijdelijke ver-

legenheid zijn (nam. aan of nabij 't eind van een

voorraad, C. S.); behoefte. asnasn> iaasiasnji\ om

geld verlegen zijn. asnasri^ajnicrnajui^ huiselijke be-

hoeften, het in huis benoodigde. asn rn n > asn ? \ zie

asn (EJrrvin — a<n asnyisn;<? \ KN., arn asn asn q\ K. , in

verlegenheid, in nood, in ongelegenheid gebragt.

(tj) aai tuii asn asn ?>n. asn \ uit nood, door den nood ge-

drongen. .e,i 11.1 mi asn na aai asn asn ? ajn ioji cm asn oah \

O O
spr. — asn ti asn ^ a_,n on aan \ a/n s^i asn .? ajn aai anti

\

iemand in nood, in verlegenheid, in het naauw

brengen.— arn asn asn <? ajn ann\ arn asn asn <> ajn arin \ ge-

brek of nood lijden; dat waarom men verlegen enz.

is; benoodigd zijn. — asnasn ^ ajn ann of asnasriasn?

O * O O
ajnann\ asn asn .? Ojii on n oj asn asn asn q asn on n\ zva.

(njiasi oji ^laajis des noods, ingeval van nood.

(riasnariasn^KN. redetwist, betoog, verdediging; rede-

twisten (vrg. asn on j). ~- tri asn on asn ^ ajn ann \ tegen

elkander betoogen, redetwisten, enz.

ri asm <n asn
z

^

\ kn. speler, dobbelaar (vrg. anasnz^);

iemand die de zaak van een ander bestuurt, zaakwaar-

nemer, procuratiehouder. — riasnztiarnzriiasnz^ of

asn ai asm ai asn z $ \ dobbelen ; zaakwaarnemer , bestuur-

na lij de Pandawa's, B. J. X, 11, 9, C. S. — om

on&izonasnz $ajn\ iemands zaken bestieren; voor

iemand zijn vechthaan oppassen, om on iei z n asm

on asn
z
^ asn \ voor iemand het bestuur voeren, B. J.

XLIII, 22, 7. C S. —1 ajnon(EJizona^m^ajnonaan\

iets aan iemand in beheer geven; een vechthaan

aan iemand tex verzorging toevertrouwen. — ajnonajiz

on ooi) z <> asn on aan \ de zorg voor een vechthaan aan

iemand toevertrouwen, eene zaak aan iemand ter

bestiering, beheering geven. — on asn z on asn z ^ ajn

aan of asn on asn z on asn z ^ ajn anji\ met een ander of

met elkander dobbelen, spelen. — asi on asn z on asn z
^

ajn(haji\ speel- of dobbelpartij ; speelbaan, dobbel -

huis. .11 rijn asi on asn z on asn z ^ Ojii (rn n\ speler; spel, dob-

belspel.

asn asn arin (Ar. bl>) N n -j (^m] tsn z ojijj\ K., inwendig,

innerlijk, van binnen, in het hart (gemoed, hart,

gezindheid, J.). ïuajiiasn asnarin\ zie bij rviojnw

o* o q„ a O -

[asn 1^1 ^m am asn ann \ zva. \asoaji ^najnasnw ajimasn

o o o .

asn aan \ spr.— iim asn 0/1 iki \ asn n a^n z (Kt) _y» ajj ann \ in-

derdaad, in werkelijkheid.— ajn (E>iasna<in\ om /fji <n asn z

oj)n\ iets bij zich zelf denken, gissen; iets iunig, in

waarheid, werkelijk meenen, het innerlijk met iemand

houden (iets met hart en ziel doen, J.) — (unasn

a^>i(hnaan\ arn asn on asn z (ui jji aa n\ het inwendige;

iemands binnenste; de inwendige zin, zooals men

het inwendig meent (opregte zin, opregtheid, J.).

asn on asn z aan \ kn., pit van de nanka, soms ook

van de kl o ewè h-vrucht (vrg. ri ojizaimi). Wang-

sallan : asn on asn z aa tra on asm z \ vkl. asn un arui nh \ duis-
1 CJ ' e-s CHX

-

der. on asn z on asn ion asn 1^ on a^n asn heet Kr e,

ter, C. S.

asnasn aan\K'N. een bult hebben (volgens sommigen van

voren en van achteren), as: na arn asn ariji\ een soort

van groote limoen; volgens J. ook naam van een

boom, die brandhout levert : Barringtonia speciosa L.

asn 011 asn z afin \ zie bij asn asn w

rnasnzasnoajisK. zie riojnzniw

asm asn on (Kn (vi a^k\ kw. bijnaam van Madoekara,

de woonplaats van Ar dj o e na.

asn asn \ I. KN. (ook .riniasms k.?) onderste metsel- of

houtwerk, plint, lambrisering, of zoo iets, d/it ,

van den grond uit, rondom 't huis of onder aan

een muur uitsteekt ; ook opstaande rand, rollaag of

plint van een hoogeren vloer (\ae:(Zji?), bv. van een

galerij of van een pandapa (volgens S. de verhoog-
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de vloer zelf). xhirii^riJi xji cmi cui ^ ? li .m xsn \ bene-

den de batoer, d. i. op de djogan zitten, <anasn

rn t) ,177) ,cr7 cmi,i . de zijden van den opgehoogden vloer

zijn van planken, met planken beschoeid (bij gerin-

ge Javanen zijn ze gewoonlijk van aarde). — xm

i&iasn fomi<crn\K.?)\ een rollaag of plank maken,

de ruimte waar een huis zal komen te staan , of

waar een verhoogde vloer is of komen moet, met

hout- of metselwerk zóó hoog omsluiten, als de

vloer is of zal worden , om daarna de ruimte daar-

tusschen op te /wogen (een vloer verhoogen met op-

Q /
staanden rand, J.). xm xn xsn t> asn \ gelijk gevloerd,

van een verhoogden vloer , S . te

h

<k

i

(a ?> isi aa Kixsn\

naam van een p andap a vóór het residentie/mis

te Soerakarta, waar de Bijksbestierder Maandags

en Donderdags verschijnt, om den Resident over

dienstzaken te spreken.

II. N., n'n.i7m\ k. , makker, metgezel, deelge-

noot, in 't algemeen iemand met wien men iets

zamen doet; helper, bediende; nageboorte (vrg.

rinnxj)\ (Loinnvn-n). xm asn xji n&ciz (hiji \ dienstmeid

.

xm asn xsn mi u u z on ,i \ slaaf, slavin, xm asn ri nn xn 1 1 K7

a<ijj\ haar minnaar of zijne minnares, Lakon,CS.
— ir?» ,177? xmm aa n \ rin-mnnn xmi xziaan\ met elkan

-

der als makkers omgaan (xmasn'-naan\ ook voor

iemands echtgenoot, man of vrouw, J.).

ij xm z n aai z \ kn. erwten van de hii (Kn oji \ die gebra-

den en gegeten worden.

a . TT<na7masnaJi\ zie <r) xm z asn n\ 11.

om xsn x.1 a,i -w» !N1
/)

>
' zie am

:

:b» oji xjinw

xm xs)i aa^/j of x.1 e? asn aai/j \ kn. voordanser, voordanseres

(oji X7) ajiaji^ixm wi xa); voorganger, coryphee. rnaai

r>1 niaji.eji asti(Hii/j\ een arm geworden rijke.

Ti D
xm<ünx<iiji\ kn.; ajn eji asn mruts trekken, stijf aantrek-

ken (vrg. asn <ntH7in); strijken op een viool.

xmonasriiHinjp^.-^. (gew. rviazn asn/j K.) nagelaten spoor,

gevolg, teeken, blijk.

asri asn amn \ Ml. troebel {vrg. azrjiHit x>ujj\ x:napaafin).

am
[

om tui uin {uit xm asiin en OjV, XjI ajijj)\\ om asn Oji oji ~_j

"P/l °f ll7
7'

ab" a-a a-1 - 1
'
yn
J\

N N - >
irnr

l
ltsn "^ 97i 'K7

/7
N K - >

jaloersch; jaloerschheid, minnenijd; verdenking van

ontrouw in de liefde (inz. tusschen echtgenooten

,

J.). — am^xmajiaM^innaai\ (lw t^asii xk X7i (Hiri (Hyi\

iemand van minnehandel verdenken.

«a.

rnamam(Ei(njn\ kn. Ar. jl^ï^^jo» schatkamer

schatkist, thesaurie.

xm ?7 xm z %jij> \ zie xm asn tmn \\

im tbn >xi) of xm asn oji twi q \ Holl. B a t av i a ; Bataviaasch.

O • o
X7)i xsn xji <> \ zie xm xm xji ^w

o o j. Oxm xm xj){\ oji xm ui q of xm xm vi j \ zva. ei (k,i (H~n \ tut

,M/iii asnn\ erfstuk, familiestuk, reliquie: vrg. xm

x;i?\ (Zva. a<i)x.TirLi(HTi(njiji\ van ouds ergens geves-

tigd; bv. van een tijger, die, door lang op een plek

gewoond te hebben , de landstreek als ware 't be-

heerscht: zva. ei TO) (hi ,£! \ J.) met (tlixji verbonden,

. o
zva. (Ui nr) asn z aan \ nut xji oji xmaji^nn Ojii ti x,rt zniajn(Hi\

daar is geen voorbeeld noch grond voor.

o . o
1^7-7 asti xJi x,u) ^ \ zie xm x>n mi \\

xmasnti
:
i^\ Ar. J^> RN. ijdel, vruchteloos, ongel-

dig, gew. alleen gezegd van door den Islam voor-

geschreven verrigtingen , als bidden, zich reinigen,

vasten enz. (vrg. xmxn); oorzaak van nietigheid.

x.77 asnrvi xm xsiasii ~ni oji \ wat maakt het tusschen-

huwelijk ongeldig? J. Z. 20, 8 v. o. C. S. — xm iei

asn 7X7 77 7^7 \ ongeldig maken , vernietigen; ook zva.

(E/i ttj azi rn a<n \ verij delen.

amasn, iu/j\kn. door, door en door, met een doorgang

of doorloopend gat; ergens uitkomen, van een deur

(vrg. asn -n (Kin), ri x.nn z nn xm iKi ajnxm xxjj)\ N., onxmt

asn (Hi ^sianap ïm ru^K., ondoordringbaar.

—

a,n g»«sw

xun\ zich ergens een doorgang maken, bv. in een

muur (vrg. ojnw (ei zonnsnznvin); aan den eenen kant

in- en aan den anderen kant uitkomen. — ^7, g?

asri7?)\ ergens uitkomen, door een gat heenkomen,

J. — xjii EJtisn )L>n wn\ in iets een doorloopend gat

of doorgang maken.— vn xm ru imji\ doorgang, tus-

schendeur, kleine deur, klinkdeur, achterdeur (vrg.

rn
t
xm z rn xm z (ki _s* aaj) ).

cnxmznr)asnzru/)\ I. KN. zva. amxm
f

(rvin\ inz. van iets,

dat een gat in den bodem heeft. — xm<n eiztjisdz

rvi/j\ zva. om <ei asn wji\ ook iets den bodem inslaan.

— r)xmz)iasnZirhi(Hin\ gat in een bodem.

II. Holl. bottel, flesch.

Ti om iisi) ax-inn xa (Kin Ar. . ...AlLaJU _** ^jd eig. de plaats

van het heiligdom, van den heiligen tempel, d. i.

Jeruzalem.

O
amasrixjj (Hnn\ KW. vkl. 3^r}3

n̂
a-'rhniJ s naam

vogel, B. J. Krit. LXIII, 11—12, C. S.

G)rm ih)) tis: ui tHin\ zie am ast) tui ojijiw
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amasn (£.1 (ru>j)\ kn. volgens sommigen verbastering van

cqccnnasn(&i(ruji\ eigendom, bezitting; volgens ande-

ren zva. ao)^an\ corpus delicti.

<£T77 asii \ I. KW. zva. tui ash \ amim\ tui >rm \ na cru ceji om

(ha/j\ ij on) i om ru on/j w kn. zekere wijze waarop een

vechthaan de stalen spoor {osnaM) wordt aangebon-

den , nl. onder den natuurlijken spoor {r^crhi). —

O
II. KN. : (i/n (Én asii \

co
voorspellen, voorzeggen,

waarzeggen, raden, gissen; van iemand iets voor-

onderstellen {vrg. (ui(kji\ ojioi aponiji). run aui ash xm

nrj een ~ji anj een droom uitleggen , uit een droom waar-

. zeggen. — cuï(Enash\ voorspelling, waarzegging, ver-

wachting; het uitleggen of raden. — tan ash acn ann

of accnojn iisii cm cm/j^ te verklaren of te raden; het

voorspelde, geradene, enz.; elkander iets voorspel-

len, enz.; elkander te raden geven, bv. of een schot

raak zal zijn {geen raadsel aóiitKn, Eionn).

cmi asth KW. slaan , vechten , G.

tan ash \ 1. kn. speld of naald van bamboe ofui na \ om een

zaamgevouwen pisang- of-p las a-blad mee vast te

meteen bit ing vast-
o a„ o

i.— ojw ei asn ui \ een
co

steken. — xrnasnaiiann met biting's vastsestoken.^1
a a.

2. zva. emi onw — kn. een gewigt om goud

te wegen, door zes stuks saga-boontjes vertegen-

woordigd, zva. L tali. — 4. KW. honderdtal, ui

(mi osri\ honderd , G.

xmasn\ KN. kort aangebonden, driftig {ook dwaas, on-

handelbaar, ongevoelig; naar geen rede luisteren;

dwaasheid, onverstand, redeloosheid, enz. , J.).

o Q„
<n xm 11 asn \ zie tan mi v»

amasnasi\KN. naam van een gewas, naar t schijnt

ook mi on cm genaamd: Calophyllum amoenum Wall.,Z

.

(miiKyi of dun acm ajin\ I. KN. {of Mal.'') bladsteelen

van den g ë b a n g - b o o m. r> én 2 orj eni ? ctli uyi \ de

dikke ondereinden er van. Be jonge bast wordt te-

gen de hoest gebruikt , J.

II. Holl. baas, werkbaas. — cmcmiui^\ over

een werk als baas het opzigt voeren.

xttiuijis verkorting van Mc asriuyi\ ook klanknabootsing

van een gesis als van een brandende lont of sis-

ser {vrg. is«^^).

rntmiZMjisI.KTü.verk. van agcoiam2iKoi\ ook N. uitroep

van verbazing: o! verbazend! enz. J. {Vrg. rncmiz

ui (haji).rnxzri zoricK>n ui^i.onjj\ pijp, om iets uit te la-

ten, bv. aan een

II. Holl. bos, van een wiel, lamp, enz. J.

cmitKi\ I. kn. spraak, taal in het algemeen; iemands

woorden ; wijze van uitdrukking
;
gebruikelijke uit-

drukking, bewoording, betiteling; zich op deze ofgene

wijze uitdrukken, enz.; beleefde taal, de beleefde taal-

soort, het Krama; zich beleefd ofin 't Krama uit-

drukken. {Skr. bhdsd, taal, spraak, stijl; tongval;

spreektaal, in tegenstelling van de heilige taal of

't Sanskrit, enz.) oh asn oji _? xm ui \ zijn woord hou-

den. a.riononitnax)2anuiini dochter noem ik haar.

(Ei^ asn tKj cm (M (t,ri eten mij noemt hij jongere zuster.

emi a^i i (tni aui \ de K r a m a-taal. a^n>iasnui\ tolk

,

translateur. ri emi 2 asn cm cui emi uo \ zonder beleefde

vormen, Ngoko spreken, R. P. 91, 7. ajncm^ajh

o 11 ? om mi ui \ onderscheiden gebruik van uitdruk-

kingen, J. Z. 52, 2. 11 cmcmtruidJi^ oxo om asnaern ui

\

o
xm 1^1 hi) [OJiri hJizcrni \ .(mi uo oji ni ici \ (m :Kti om osrnuo\

spr. — (unaEnojiaji\ tot iemand deze of gene uit-

drukking of taal bezigen ; iemand met den een of

anderen naam , titel enz. toespreken , betitelen

;

iemand beleefd , met onderscheiding of in Krama

toespreken. ui^irjm2r:iic))!hiuniai\^. S. 112. cm

)qiïi<mci(hn(K.ï(hnf)\ B. J. XL, 8, 6. — run (Ei (ui (hm

<nhii\ tot of van iemand of iets een uitdrukking,

enz. gebruiken ; van eene uitdrukking , iets beteeke-

) O O Q O
nen. cCn on ?t (mi

i

oji .? m 11 naichicmi ui imi ^wntKnax) asn

, • o O
asn aai nr\ arn \ wie zegt van een meisje na (ui) osd orn

n (hen ? J . Z. 51 , 4.— oji ki thoi (LH (ei ui a<n ~m om cm _yj

otjioj} oji ojin\ dit, bv. een spreekwoord , is een uit-

drukking voor, beduidt misverstand, cmimoms een

uitdrukking van verwondering : o ui om \ axt <r? osii z

cnhi)2ihic€ncnirhizrL'ioa/i\kvj]<. eens aan! hij wordtom

een boodschap gezonden , en daar gaat hij spelen.—
acm im ui oan\ de voor iets door het gebruik voorge-

schreven uitdrukking ; spreekwijze , spreekwoorde-

lijk gezegde {vrg. ajinaacmui). cki asn om ~/n 11 om ri ceji 1

O
V) iKi2 im om ui pi T7 77 asen 2 ud % otli /ki\ on asn om ~m

nom zegt men van jongens, J. Z. 51, 5. acmcmiui

n on ^jn 2 on oh 1 aern asn oji \ het spreekwoord zegt : «on-

tong Batawi"; Bataviaasch geluk is tot een spreek-

woord geworden . om ia (tim om oji 01 on asi n cui 2 onn

\

slechts bij wijze van spreken, niet letterlijk te ver-

staan, J; Z. 282, 9.

II. zva. om aji\T$., ui oji\k., toen, nu, zoodra; tijdens,
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wanneer; wat aangaat, wat betreft, xm (ui oji oj^ari on

nrujci2i\ nu het (kind) groot geworden is, gaat het

(van mij) heen.

(cn(u)\ I. Ml. (Chin.?) kn. opgeld, agio.

II. zva. r)cim()^)\ schaal, schotel voor spijzen, J.

rmrui kw. zva. amaji\ xjnxqajiji (vrg. (ui(kji?)\ ajnvui\

asn on a<mhiin\\Tj. Sengk. acht. asnxmxm(Kjj\ N., om

arm xm (k/i\ k. , hondedrek. (o/oaT)M\KN. erge soort

van lepra ?net zwdrtachtig uitzigt en zweren, J.)

O o „,, .. . O o. q O o a
xmaji^ Ml. ijzer (ït^. ojioji). asn a/nam oji T$. 3

asmcm

xmoji\ K. ijzer-afval.

xmojim., oji cm aan en (uianxan\K., kunnen (van het

subject; vrg. aaiaa), in staat zijn; bekwaam, kun-

dig, bedreven; verstandig (vrg. ajhojiw Sier. wisd,

verstand), r^amz^nxznoji aaxi/i ojiji\ hij kan niet, hij

is niet in staat te schrijven. Bit actieve kunnen

wordt ook wel aan 't object toegeschreven, als:

O o
on xm (Kj aai ~jrt tui ui xji asn aai xm 0^1 na iei ~jj\ wanneer

kunnen mijn schoenen af zijn (beter: wanneer kan

je mijn schoenen af hebben ?). xm oji im nn t&i ^/i xm ai (eji

(HT^\(maak) dat zij (de schoenen) overmorgen af kun-

nen zijn. In dit geval vordert ons spraakgebruik

dikwijls willen, trui oji xj cm ai run z na a3im x?> aa xmji \ de

deur wil niet digt, nl. ik kan hem niet digt krijgen

(ook waar die omzetting niet wel mogelijk is, als

O O O . OR. P. 97 , 5 : on xm z asn cm _üod xa ni nsti nh\ de regen
05^

O o
wilde niet ophouden, C. S.). xaciioji\ wees bekwaam

of wees verstandig! Ojti oji om oji xm a^i ta

a

\ zooveel

ik maar kan. oji arn oji icn oji onm\ zooveel mogelijk.

on turn -n am (ka \ on xm z asn aa _b*an xa n\ ook niet kun-

nen verdragen of weerstaan ; weerloos. B. J. XIX,

7,1: 'O on (Kn z (ia na on aa z
<~n xm oji oji aa ieji na aa/i\XX.\,

4, 1: (eji asn asn aa _? xm oji\ LXVI , 9, 7: ojiaaasnoa

xmoji\ C. S. xji naam oji \ oji na oji om aan \ de geleerden,

de deskundigen, onxmznaxmojixmaarijiasnaji\ xixmz

o .. a o a t o
rnirui~fn\ on|ii\xm (K/i oji oji \ xnnaxmoji

xnaai aji(tJi.(KJi/j\ spr.— cni/Ejio^i (in poëzij asnSoji)\

(KniEji cm xan\ zich verbeelden bekwaam te zijn, ver-

waand (vrg. (KJjfEicmiaai). — asn S oji aa xmicmxa\

iu iets zich bekwamen, bekwaam zijn. — xmSoji

om ~mon un\ arm cm (ia aai aan \ iemand of zich tot iets

bekwaam of in staat maken, xm aui têi xm aai oji'a/n ce?i

il co co

-ui om ^m aa aai xa xa aai \ deze vijver is het, die ge-

maakt heeft dat ik zwemmen kan. — aaixmojiaais

na xm (ui (eji oji aaiaui

O

am oji cm xa tmn of aai oji cm xa ihnji\ bekwaamheid,

kunde , bedrevenheid.

xm(Kj\KN. stom, sprakeloos, van zijn spraakvermogen

beroofd. xma.nxmxq\ een slecht teeken in haar van

paarden. — xm(E,i(KJi\ zich stom houden. — ajn ceji

aj (iji z iun ~m en aai \ doen verstommen, stom maken, G.

x:rjonaj}\ zie x:nri q-ji „y»\\

rnxmrK.i\ kn. (Eng. basin?) groote schotel, schaal.

on om z on (Kii z \ zva. xm tui % (vrg. on xm z <n (kji z l̂ nyj) x Gr-

xm(K.<i?\ I. KW. zva. 'n xm z on ikji

z

aai n\ bv. van lijken,

B. J. LVI, 10, 7; LVII, 1, 3.

II. kn.; xm (kji $ om aaji < een staatsiekleed aanhebben,

aandoeu(t;r^. onxazria^zastiaaji).— xm (eivji {xm\ zich

uitdossen,in staatsiekleeden. xmanajiqxm aan \ in staat-

sie gekleed, uitgedost, G. Lakon: auiaji (EiixmaqaJi^ajn

aansaXs een aangekleede tijger, vaneenkampvechter,CS.

III. Turksch bas sa, pacha, krijgsbevelhebber.

o . a
xrn'(KjI ? xm on (kji ^ \ on am z (Kji ?xm oji q oj ri xm z (K.a aai (kji iiayj\

kn. door elkander, overhoop gehaald, in wanorde,

bv. van boomen of van een slagorde, B. J. II.

14, 2; XXIV, 2, 7; XLI, 8, 7, C. S. ajianKcnoJt

oji q\ xji asn (brKKJion ikji ^ of oji asïi xm (kji (kji tayi \ hetz

.

Q O Tcm (iji aan KN. zva. xma^aan\ J.

anxm(KJiaan\Ki!(. zoo noemen elkander de weder zij dsche

ouders van getrouwde lieden, on xm (kji ar,taui \ mijn

bésan, d.i. de schoonvader of -moeder van mijn kind,

Brieven, 338, 5 v. o. xixmtKi aa(uiaK\ één en 't
' CJl

zelfde stel bésan's, J. Z. 18, 8v. o. CS. — amntEJi
' co

ii xm ikji aa\ zich met iemand vermaagschappen door

zijn kind- met het zijne te laten trouwen. — onxm

(K-iariarin of onxm nxm iji :iaaaji\ in de betrekking

van bésan tot elkander staan of komen, zich met

een ander als bésan vermaagschappen. Lakon. onxui

q n
N C. S.ari ~m tui cui : onxm zarn^aji xjixmanxmtKa pliHT/l^

onxmzajiariji (eig. onxmzcK/i ^aotiji\ vanaixmzaji^ ?J.)\KN.

zva. xKrnrvi^\ 2. van iets of iemand genoeg of

te veel hebben , iets zat , moede zijn , verveling of

(i o
tegenzin hebben, aixmziui aa -jnchiaji\ het leven zat

zijn , B. S. 281, C. S. — xm on (eji z (ui aa of ternxmz

ajiaa (ookxnxixmz(KJi^=&'?)< verveling wekken, bv.

m een brief: cm xji q xm asn (i£^ oji asnn aui aai n aa aa xm

xniixmzcui -monxmzaJi^ji (veranderdm xn on xm z oji _ï*

ai xm z (Li aa)\ iemand tot vervelens toe met herhaalde

aanzoeken lastig vallen , CS.— xm on ieji z oji ihi on aai \

maken , dat men iets moede wordt , enz.
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un rtoj)\

a O o a * a a
ten oji on\ KW. zvcc. cm rj <wi \ ottj ^ *j) ^ <i_/n \ «vrj oti cm ru)

chi (Skr. b hts ana, schrikwekkend) w rit icn fl^; m \

QO , OQ Q Q
carcntHi(Hi\ fietz. (vrg. cvicmi mam), uti astt ccn 0.0 on

j. a o . o
0/ fó» i^tj oji on i 2z;ö;. azj ira <&? rt mz 0Jiji-\ rui hit cm toje

?

iun\ cri.i hij•iun cm (Skr. atib hisana;vrg. un un\ II).

(cnajitHi\ KW. zva. u) cc) <ri cm z \ oji crrn xn ao n \ (uum\

(Skr. bhoêsana) versiering, versiersel, prachtge-

waad. osn ikjJ on art mi. to s oorlogsdos . un ccn </v; chi \ zva

.

cm 01 cm z cun rt cm z *• zich. kleeden, uitgedost zijn. un

c£i^).niKi\ iemand kleeden, uitdossen, opschikken;

ook zva. cm riem zon Jn ort mi chi \\

Q O S" O O ,-rrr 77- j
">

cmiojion\ zva. as: <£,? \ xmnnxm ono\ ( Wettigt zzz. scn 0^1

n o o .
,

chi \ zva. cm rt ccn \ en cmi 11 un on o in den zi7i van ver-

ontrust , gestoord; vrg. (O)oj)oa\ en Skr. wisanna,

neerslachtig, mistroostig, wanhopig; wisj dia, ruim).

osn iho ti ,hi z chi (mio^irtartzori ? C. S.)> KW. zva. tsncbop

ojt ui\ (zva. .hijcHrtcuis een vlinder, G.) ook naam

van het hoofddeksel van Gat o tkatja.

cmirt ck,i z (Hi \ I. (Skr. bhdsanta) zva. ajiisi/ruonnw

II. (Skr. w asanta-tilak d) naam van een Kawi

dichtmaat.

icncKi\ zva. unoj)\ G.; ziende, wetende door te zien,

als eigenschap van God, J. (Ar. ^\ gezigt; door-

zigt, inz. van God; vrg. %znaui\ 0Ji<&io>no\)

cuncKi\ Ar. j^j helderziend (volgens G. kav. altoos-

durend, eeuwig).— mi ojim aan \ weten door te zien,

als eigenschap van God (vrg. aznoj)), J.

majiaïiaji\ de Groote Heer, benaming

voor den Gouverneur-Generaal , of het Uur. hoofd van

gewestelijk bestuur (den Resident enz.); ook van den

huisheer, in tegenstelling van zijne gasten, en van

den ouden heer, vader van den heer des huizes, J.

(waarvoor te Soerakarta ook cmi on ti osn u» im ~d cm ).

II. KN. de twaalfde maand van hetMohamedaan-

schejaar , anders aft 1x1 is;
% genaamd, cm mi xm cmn \

't feest op den tienden dier maand, het Ar. JokC

•ij Jij} ter gedachtenis van de offerande van Ismaël.

III. ,ér> (Ki "-ti (Hiji \ een kruid dat tot medicijn gebruikt

wordt (soort van moerbeiboom, Morus Indica L., J.).

^ x t :") o / 4.najt\ 1. kw. zva. accu rt xn z omj\ v) asem oji onj)\ ( met

goud bezet, versierd, G.) B. J. XVIII, 11, 2, van

ociicki\±. Ml

cmiiiaji kn. schram, kleine snee (vrg. aznmavi). —
OS 1 O O S

ajnc&ivi&j)\ een schram geven. uncGninajis een

schram krijgen. — cmi ,ti rt cui n-i ni nn \ een schram

veroorzaken.

vTioj\KW. naam een wapen: vkl. asn<noèt\ schild

cm
vf
arm (Ui \ boog, iui,al\ speer, mm\ blaaspijl (Ml,

boesoer, boog). — cmt <£j ckji \ de b o e s o e r gebruiken

S .

ri ccn ij cKi \ kn. gedurig moeten wateren, bijv. door ge

vatte koude (van 't weder , als ér in deyi droogen moe

son telkens regenbuitjes zijn; vanboomen, tegen ge

woonte telkens weer, bv. elke of om de andere

vrucht dragen, J.).

cmi qji *-n \ zva. cmict-Jim w

O CS
xzmcnajinnrti of tmi rt chi rt ti z >

céro, in associatie zijn.

Port. Spaansch pr a-

,mi t] Hi z rj Tt z . Ml. (?) een geheim openbaar maken

,

verraden, G.

(micHicHiijj^KN. (un i.1 chi ntt
,j \ J.) den grond, inzonder-

heid van familiegraven , schoonmaken, van gras en

onkruid zuiveren, gew. met een ,ijicKJ,ru/j\\ .LttcHi

aniajtM}ji\ hier en daar onkruid afsteken of afhak-

ken, J. — <un i&t oj) (Hn \ iets op die wijze schoon-

maken (mv., J.). — imn <ki .trn <kt»\ als boven schoon-

gemaakt of schoon te maken.

O Q O
cmi (Hi (h 11 1 \ Ml. ; uit ccn ni h n/t of cun cmt

fluisteren (vrg. tot oji (Knjt\ tj/i/)

a a o
(O^n spr. — cun (zien) i.

}

ii * iemand

heimelijk inlichten of onderrigteu, B. J. XLVI,
a a a o

ccnoJia<nn\ KN.

00a
:ctt ccn oji ^Xj^U^n,

toefluisteren

:

KHKtHMJlof17 , 4: CKii.riacicut ?u rrt .

ren mi Ht npi chi /1 zamen fluisteren (wat men iemand

toefluistert, G.); kw. naam, bijnaam. Wangsallan

:

naam van den Apenkoning,ccn 0^1 Hti chi 1^,1 cmi m pi

d. i. Soebali,C. S.-
Q Q

,cn oji 001 n\ ril (bti irna^iiHn(,crtci^i(Hn/i\

aan alle kanten fluisteren. — osn itunojiomny eenig

gerucht maken door fluisteren.

O.
N kn. verward, door elkander.

O
(cnojimnCn (Hl CHDjl

(hijj\ in beroering, bv. van de zee, door instortende

pijlen (B. J. XLII, 9, 9); meest van een menigte

menschen of dieren , in verwarring door elkander

loopen of woelen, B. J. IX, 10, 5; XIII, 4, 5 enz.

O S
een vorstelijken krijgsdos: ccn ccn oji cm uiim utsii

O q S Q O /-, o
cun ooi ojt rt n z oen hi ui cm rj no asn astt cm \ U. o.

vkl.

(vrg. ^ciLicHnjj).

ajnHiHD[>\ kn. schilferig, met witte schilfers, van de

huid; schram, geschramd (vrg. ccn oj) ,hd o)
;
gedeerd,

geschonden (B. J. XIV, 2, 7. <Gj.awtfonajnasnMaJi

dat overal met zijn handen aanzit (vrg. (mi ,rti 7^ ar^,j).
\

ociijp geen haar werd hem gekrenkt, C. S.); volgens

II. kn. <un(&ioji\ stout, ondeugend, vaneenkind,
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o
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J. ook glansloos, dof, ruw, oneffen, un
rj

,10

?

ruim

o o
irn *>

) rrri %. i <hrn
:j \ spr.

(crjo.<i KT7fl\KN. onwetend, dom, domoor (vrg ajiamthmfj);

slecht, gemeen, valsch, G. (Mal. slecht, leelijk, on-

deugend, bedorven; vrg. on im ?. rj thJiz arnjj\ J.) rjum

arn tKij (hm asii (hrn arn n\ spr. — tun <pi xmaji'hmns iemand

voor boesoek uitschelden. — am &i ojj<thm \ zich

dom aanstellen, zich dom houden, er dom uitzien.

— mnw (K) ion on un\ voor dom houden of verklaren.
ui f) *K i

J

rj x-.n (tjiinn n\ N., rjrmrrm\ K. , de toekomst, toekom-

stig, in de toekomst, met der tijd, naderhand; op

een toekomende tijd; veelal niet te vertalen dan,

voor zooveel noodig , door den toekomenden tijd van

H werkwoord; ziet echter altijd op eene meer ver-

wijderde toekomst dan tèhnj.arnt\ minstens op den

volgenden dag, C. S: (vrg. onamthJiamfj). xm <rj un (Kn

asn/i^ un r> am um \ in de toekomst, met der tijd , voort-

aan. onamtKjtrn ^rnaji\ riimnn^j< <hi ui\ wanneer?

rj am (ka am ^jïïaxi (pi ui on am z \ aanstaanden Woensdag.

rjamaziriun cm\ als hij groot is of zal zijn. rjamtKJi

un unirjunuin^ morgen. arni(ti am ~n (K/j ihmjj \ r> un v?n rj un tem \ morgen, (hm uui

Q O O , , .

rj tuin lm 'hm na na rj on on am ikjj arnn^ wat zal niervan wor-

den? m ajn (hjj rpi or> <hn ? \ onam urn (Ei trui ?\ naderhand

weer, voortaan, bij weder voorkomende gelegenheid.

(ni^i7mvn!L(f(hn/j\ in 't vervolg. D. N. 146, 6, C. S.

(nïimnrj(K,(i(hmfj\KT<i. mandje van gevlochten bamboe (van

een soort van biezen, S.), kleine asntE>i\\

rnirmrichjiï arnn\ kn. rot , verrot ; verrotten , in een staat

van ontbinding zijn (vrg. (U)(kji\ onumoncKiz\ amtKJi^\

onamzrjnazarnij). unm axi onam 2 rj cm tri KJ]tam/j\ spr.

Q O o . ,— ajn ri ten n a^i ? hm en tun teiri urn on (kv ? (hm \ mtr.
f ca ' *o, co f ' ^K

bederven, van vruchten aan den boom, vóór ze ge-

heel rijf zijn, J'. — ajnrjtEizrjrjizamona<n\ aan een

land voor eenigen tijd vrijdom van pacht schenken,

om er bv. menschen op te lokken , of het tot vori-

gen bloei terug te brengen.— on am t rj tui t (hm cm i>\ wat

aan het rotten is, rottig; benaming van zekere kleur

van eenden: zwart en bruin door elkander met wit-

achtige vlekken, als een rottige mn tin on am zm n\\

(cn(Kjrhm\Kvr. zva. nn^untwj (zie nn^(una&)\ gelukkig,

nam. vrij van leed, tegenspoed enz.; welvarend, be-

houden, B. S.235, B. J. XXI, 7, 1 enz.; ook eigen-

naam van een gewest (residentie) in O. Java (Skr.

Wdsoeki, naam van een Slangenkoning uit de fa-

belleer). ihmn% (uw xmtKnhm\ vaarwel! B. S. 257, CS.

o
urn r> tui (hm \ KW

o o
am (Ki im aoj

a,rn amonM un \ vkl. /} «rne? rui imn (vrg.

o
ui!crnrmtLrrri(irn\ zva. un tri cui tuicm\

versierd, verfraaid, G. (Skr. abhiseka, bespren-

keling , inwijding van een vorst.)

(imthJinn\ rw. de zon
( Skr. b h ds kar a); vrg. Lmcmtumis

Ci

iim <m (ui/jw hm(Lrn(hJinicrajj\ door de zon bestraald.

1,

KJiM(ij)asnn\ Holl. beschuit.

ctm^inKN.; un (E/i (KI (uijj\ wegnemen, in beslag ne-

men of houden.

o . o
rj arm (Kji hm (kq hmjj \ zie rj xrm (k,i j run oji q \\

(L7nfKj(n(W(vi\ eigennaam vaneen Vorst van Madoera,

vader van Baladéwa, Kresna en Soeb adra

(Skr. Wasoedewa).

ft7r7.M\ I. (Perz. basta, gebonden, geboeid) K. zie

on am z on w

O
II. kn.; ajniEKKfi \ in een pan met suiker bakken,

zooals Javaansche krakelingen.

O
n-rn(Kf> ofamrj (Skr. wastoe, iets wezenlijks , reëels),

kw. zva. (Ki(ia\ ten^ arm asn (vrg. rnrmw). O

M\KN. bepaald, zeker (thans zoo goed als in on-

bruik geraakt). — am(ÉJing\ bepalen, warm asn tra

arnm \ onbepaald, rj asm asn rj /hn arithm am tui \ niet

juist te bepalen, wisselvallig, J. Z, 2, 2.

tenm asn n KN.; am (Ejuk/i asn/i\ zva. tEnttJiasn/i (zie ojiiui

ns,1 /)Y — ajiasiïam tuiMasnji\ naar alle kanten heen

vliegen of stuiven.

am^jasnp kn. ; un tei oji asn n\ met een mes of iets

dergelijks af- of gladschrapen, fijn, zacht, slap of

dun strijken, bv. een maïs- blad (hm rjtrutirjarm asn ?)

glad maken, tot dekblad voor een cigarette; — een

ananasblad afschrapen tot op de vezelen, die tot

garen, koord, enz. gebruikt worden.

am rj (ko asn /i zva. ontKinthJi asnn\ ook fig. haveloos,

zonder kleêren, W. P. 440.

am on tKfi ? asn fi^ KN.; un ten on a^j ? asn /?\ door vuur zuive-

ren, louteren, van metalen (vrg. rjuorj oji^).

ccrin tKi asn /j\ in B agel en een uitroep, zva.rnasnzam

ri) ij (zva. dm r> (kji asn a\ G. en J.)\ vrg. W. P. 414.

o thJi asn \ KW. zva. unagiw

<£m[(Kfi\ een langwerpige vrucht, die tot de moeskrui-

dige gewassen behoort, als de rj asn n to ? \ waarvan

de elkander kruisende vezelen gedroogd bij de Chi-

nezen tot onderlegsel dienen, van hun trekpotje

(een slingerplant. Een wilde soort, die in 't bosch
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groeit, is vergiftig. Van de tamme , die gekweekt

wordt, wordt de vrucht als groente gekookt: vrg.

o)(io\ J. In Wangsallan omschreven door cm i&i

iui ~.m (tui asti n\ C. S.; vrg. crh (EjKuiii):

O
ca
Oam (ui T7 of am (M na \ KN. ; mi am (uiTinaz a<iji of wn ct

gui ti na z ihiji\ onbedachtzaam, onverschillig , slof;

uit achteloosheid, door het juiste oog enblik tot han-

delen ongebruikt te laten voorbijgaan , zich bena-

deelen (onverschillig omtrent het lot zijner familie, S.).

amon<(uiz\¥J$. donderbus.

ibnojjiK/)/j\ kn. keurig, net, sierlijk, zwierig, statig,

deftig, hoffelijk, van een man, in zijn kleeding
,

manieren, uitdrukkingen , enz. — run ceji tuitui j=rr

<n>mi\ net, sierlijk, deftig enz. zijn; ook van vo-

geltjes, die met zwier van een kruk vliegen.— tni

(ar>(M)(K,i^inojt\ zucht naar netheid, enz. ,
pronk-

zucht. — arniKjia^i-iAiHTji of amam(ui(ui ^AChan\ zich

opdirken, pronkerig, pronkzucht.

O
aznm si \

O
(C'ntHTl _Ï&N\

omriem si. of aznrjiKns een uitroep: waarschijnlijk

hetzelfde als (cnritmasn/iw

O

amoJiuiq of amwnmiq\ zie bij onamz(ui jraw ^w

O a Oam (ui (ui amn \ zva. ani tui r> (ki <> \\

amtuia^i arn/j\ KN.een schilferige huid hebben : soort v. ziek-

te; vrg. amm «sn/j^ (Mal. geschubd ? vrg. tui oji mjjj\C S.)

ajtiri(ui(u>jartij)\ zie bij niajiKuiihoijw

raM(M.iw^KN. een klein soort van huisjesslak (vrg.

O O Qv ck. Tam nrj aai tiooiz asiin \ am urn tuil ). J .

amcuina\ ofamiuina\KW. (Skr. bhdswara) schijnend,

stralend; de zon.

amtuKUiamp zva. azn uai ui astiji\ (volgens sommigen

am (ui aj) (tan zva. (ei v:i (tm (rLiji\ maar vooral voor

valsch spelen; bij werk, handel enz. vuil gewin zoe-

ken, met streken omgaan tot eigen voordeel of ge-

mak; vrg. azni tui (tui as)}jt\ J.)

am (kv (ruin of am am cm ruiji\ kn. geschenk tot omkoo-

ping (vrg. tiojiiz tui q\ naam)

omkoopen
r~\

am oniui z on nrui\ een vrucht, die tot de inlandsche ojjï-

cinalia behoort (een loom welks hout alleen tot

branden dient, J.).

non
(un am nm (ui aruin \

run kiaJinx.}\ iemand omkoopen.
ca "^ L

O

O
(1771 (UI rn lt\jl (H1J)\ Zie am (U) 71 aUl Ofl/jW

(C71 (UI 71 (TUI (Kl/1 \ KW. ZVa. 0J171 (UlZOTI.lW ,1771 (Kil 71 rUKKl/l \

kn, smederij ; volgens sommigen ook schoen- of

zadelmakerswerkplaats, am ^am(uirn(ruiiHiji\ smids-

water. am tui ^ am mi 71 rui tmjj\ smidskoelbak.
(
Vrg. kw.

asrnacmiuKrui of on cm z (ui rui \ smidsbaas, smid, ver-

moedelijk het Skr. kausj ali, kausjaly a, bekwaam-

heid, handigheid; vrg. ook (uivimni\ ^naAJt\ PK.)

a7n(Karuiasnji\KT<s. bedriegelijke kunstgrepen, oogenver-

blinding; iemand met open oogen bedriegen, fijn

geslepen bedrog in woorden of handelingen (vrq.

a a , .. O Q o s T
run (ui (Ui (tci n bij am tui (ui asiijj ) . J

.

(UTKui ajijj\Ki!f. snuiven, Gr.

ttm tui l^,i asiin \ Holl. boegspriet, J.

am tui <ts: \ kw . zva. cui cm a-rn n\ Lr.

am(uiajui\ KW. zva. rui (uiasniuiq {waarschijnlijk te le-

zen asii(uiaxji\ Skr. atisj ay a, overmaat, hooge ma-

te, PK.)\\

(cnaJiAM of cui(uiajui\ Port. p as se ar , wandelen, toe-

o q y , ... • ,

ren. tui (ui a.u ast;«/> ^? nri (mi asii \ met een rijtuig toeren.

7i !K,i axi am ui tvii \ overleden bij gelegenheid van een

rijtoer: bijnaam van Sultan Am enk o e Boe-

wana IV van Jogja, C. S. nn na <hi on -^i (ui oaji t>

(m/)\ toerweg. — xm (k,i mi oaji nn nni cmn\ laten toeren,

Do/ ,

enz. — am (ui ajin na aajj\ spelevaren.

azri(ui\ KW. 1. zva. crr)fin\ am(ui\ KR^n (Skr. bhas-

ma, asch; vrg. am(ui\ ama^ina). — am(ui(hnji\ zva.

(ur(Uiamna(Kiji\ (najm<nam2\ on nni z rn am

z

w — 2. wrat

op de huid, G.

amiui\ kw. zva. amiuiw (Skr. bhasmi, in sommige

zamenstellingen , als bhasmi-bhoêt a , tot asch

verteerd, bhasmi-karana, aschvorming, ver-

branding; vrg. amri\ 1.)

am(ui\K. zie bij amtui\ rnojmriamzw
V a

ameui (Skr. Bhisma)\ eigennaam van een p andita

en krijgsoverste in het rijk van N

g

astina.

(uii(ui(Biji\Ki^. het waas of de kleur der frischheid ver-

loren hebben, gew. van bloemen (ook dof, besla-

gen, met vuil bedekt, vrg. (êi aon a<nj)\ amajincnns

~)0
J.) (Eji tui (si Ti (un \ fletsch maken, het waas der

ra C ) (ca CJ

frischheid doen verliezen (ook van glans berooven

doen beslaan
OO

, enz., J.). ajii (ëjiiui (^firiarn aj)(uij\ spr.

o
ojritui o\KW. zva. a£Ka7m\\

<?>

am(umn\ KW. zva. (nojmriamiW a<n am (yma cmn\ zva.

7i (hu i on am z \ ^ urn e on am z asi otari \ vrg. am (yi\ 1

.

amojnmi (Skr. Bhismaka)\ eigennaam vaneen Vorst

van Koembina, jonger broeder van Basoe-déw a.

^£j n^z am na
f
&i <^nn <üiï i&i^ Ar. ^l^.iUU)*^
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^j^J} in den naam van God, den genadige, den

barmhartige.- gewoon aanhefsformulier der Moham-

medanen.

o ... o \iCTMone?\KW. (uit ssdiki en cmas)>) zva. ojntHimiw

am 7/(tJ)2\ KW. zva. a^7rn aa z\ <n aJi z rn ni z asnn w (Uixji am

rnaZ)z\ spr. van een weduwnaar , die arm aan hin-

deren, maar rijk aan geld is.

(crjiKAs kn. bezet, van een kat; ook =: asrjrKfiam aajj\

waterzucht, waterzuchtig. (imaZiii aai rn am asnj)\ te-

ring, als de lijder gezwollen beenen heeft, lij ver-

magering der overige ligchaamsdeelen. xmiKntH-naji

<Kr>#\ soort van waterzucht, gepaard met bleekzucht.

(cntKj) vuisï) \ waterzucht, waarbij de buik zeer hard

gespannen is, J. — asr)rKpis)(hin\ waterzuchtig, J.

O Oo) (ki rn waai n\ kn. soort van spijs {een toespijs, bijna

als rr)irvizrn(W) ^\ of benaming van 't mengsel van

kruiderijen daar ze mede toebereid wordt, J).

cur)(M;ci /isnj)\ kn. stuurschheid, onvriendelijkheid, van

het gelaat. — am (ekkios-) nsn/)\ stuursch zien {vrg.

iu as) asun \ <eji tui as) as)in )

.

a a a O /
amiu)\K.W. zva. o<)'-n\ amaa\ u) aj) as)in \ iV)(U)\ amax,!^

(Ei aai \ rru (177? asnn\ cnci^nr) hj) \ kn. stem
,
geluid {vrg. ik/i

amaji); voorzanger, voorbidder; op zich zelf, zelf-

standig; wijze van zijn of doen; aard, inborst, ma-

nieren, gedrag, toestand, gesteldheid. {Skr. b hawa,

staat, toestand; begin, oorsprong; werkelijkheid;

uitnemendheid, enz; bhdwa, toestand; zelfstandig-

heid; geaardheid; een wezen; bovenmenschelijke

magt , enz.; vrg. Ml. **}) asii ax,i ^ am (ui of rntKiz

(rhi^(ir>i(V)\ zva. gedrag en manieren (B. J. G. Krit.

LVIII, 7; J. Z. II, 58, 13). vj anaa^n rui ^amaj)

aam\ geef acht op uw gedrag? (B. S. 576, waar het

niet goed verklaard is? C. S.). Wangsallan: am

zva. iets uit inkt bestaande? d. i. amoaiasiiasn aa\

rn\ een letter, C. S. (im<v)7

o

o a
77/7^ N., (7777 (O) OQ (UI

\n ofarnr],zj)Maji(m/j\ k., de reden er van; omdat,

dewij 1 . Lakon : arn (V) aaojjaa riji asii aJji am aan \ oeji na

dj) rn ten z r) am z (Kii (Et) \ daar ik een vreemdeling ben
,

zal ik (ze) misschien niet onderkennen, C. S. (1777

asi TiOvn de aard van het overleg ; zamen overleggen,

G.) . (U) am tui \ Jiui dm (V) \ rwn am (ui\ zie boven. aaiSa O o
dj) laaiam (ui\ rnamamaxi am (u> asraai ^Aaa\ (ko iui am am

<U)Yjnqhq\ spr. — am(Eiaji\ KW. zva. (tn<rui%\ OS)

(nnoq (voorgaan in 't gebed, voorzingen, G.). —
am (ej) (V) aa \ besturen, aanvoeren, regelen, beginnen,

de eerste zijn in iets (voorgaan, vooruitgaan, G.).

d?77«ci7\KN. Holl. boei; de boeijen, gevangenis, am (Et)

(V)\ iemand in de gevangenis (boeijen) zetten.— aai

«7/7 «5j \ in de boeijen (gevangenis) gedaan worden

{vrg. ,17)7 rj rru z wiyi I.). — cïi rn aj) aan of iu iej) y) (U)

(hr>/]\ gevangenis.

X7n(u)q\ I. kn. onder, onderhoorig , onderhoorig zijn;

onderhoorigheid
,
gebied, am aa am tut ^ of asri am aj) q \

onder iemand staan, om xtï) (l» q ajn (o aan \ onder den

wind, d. i. oost. (tsr'i(Hr^(CY)(a)^rur)(ciaaj)\ Java of de

Iud. Archipel, in tegenstelling van de westelijk

vandaar gelegen landen, B. J. LXIX, 22, 8 {vrg.

aj)i as» (Kj)j) II.), C. S. — (tui (ej) aj) q \ zich onder iemands

gezag of afdeeling stellen {inpoezij zva. cun ceioj) qajn

rnaa)\ onder zijn beheer hebben, W. P. 502). aaicar)

(U)%\ onder iemands bevelen staan , tot iemands gebied

behooren, aan iemand ondergeschikt zijn {vrg. aai

rniajiaaq). — aai xm ru)% om aan onderhoorig; tot een

gebied behooren; gebied, G. — am (si vi q (tm rri aa)

\

onder zijn gezag hebben; onder eens anders gezag

stellen — a^m tut ^ ajn aaj)\ gebied, G.

II. KW. zva. (Ljcmw am aji^ojn aaj)\ kn. feest,

bruiloft, besnijdenis- of ti n g k ë b-feest. — am (ejiJ J b co

«j7^<i/77\ voor iemand een feest geven, iets feeste-

lijk vieren.

amaj\9\ kw . zva. om (ea -In \ G.

O
,1777 iU7 ^ \ Zie ,1777 (O ^ N\

«777«J7^\ KW. Ml.zzzz(unv)(oiz^\\ ook zva. (uirKaajjias»n\

(uj (ut Ki) \ vrg. am asn iu) ^ \\

/L*r|oj\KN. , amui^\ K., zva. ajiiKncèi {vrg. (0<o^)\\

o
am lEiaj)•oxm \ zva. asmtEjiw

amir>nj)aaj)\WN. eigennaam van eenplaats onder Amba-

rawa, residentie Samarang , C. S. <fn(iharnrn(V)aa/)\

soortvan banaan, ookgenaamd am(Kn Knn of cmasri\J.

am rn aj} z aan \ kn. aandeel voor 't snijden van padi,

volgens sommigen een /
4 (6 gèdèng's per amet) vol-

gens anderen L (4 g è d eng s). — am <en rn ,v) z aa

\

iemand zijn bawon geven (het aandeel voor het snij-

den van de padi vragen ofnemen, G.) uutunrnrijiz

aafaaaa 5 1 u) aa -n cm ojirnj)/) \ aan ieder wordt als ba-

won I „ of
I ^

gegeven. — am cej) rn aj) z aan ~jn rn aai \

een deel als bawon aan iemand geven. — «777

rnaj)zaaaaj)\ zva. amai miz aaj)\ of tegen bawon,

bv. niet tegen betaling.

amajiaa of am<>V) na \ KW. zva. a^cmaajj\ de wereld;
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zva. omams kreits. {Skr. b haw ana, een verblijf-

plaats, plek, woning ; bhoew ana, een wereld, he-

inel.) o^xom^uoorns zie <uiorn\\oom w o ji (Kn osn (U) on om o hi

omn\ cm on (Uiosritui onicn nx.oomn\ spr.

o S ~, a
om(U)oa\ KW. zva. anjinr\\ G. om ieo oji (hn\ zieomiu)\\

omtu)(hnon/j\ K.w. zva. om oü oskkiji (kn. blind, een ver-

zwakt gezigt, G.)\ — turn om\tui on onn of om am om

on onns blind, door verduistering van het kristallijnen

. SS
vocht in het oog (vrg. ov) (&p rm tuis aj) rj o.j) z omn)

.

om tuis kn. verward, dooreengebaspeld, verwikkeld,

en daardoor niet wel te onderscheiden of te her-

kennen, onduidelijk, beneveld, verduisterd (fig.van

de zinnen of den geest, door bezwijming of dron-

kenschap , J. ; vrg. on(uiz\ omojjs omasntU)^. (Ei as)i

omaj)^ benevelde oogen (met vlekken op het hoorn-

vlies), ajn (isnr)ihnnrn(Vi\ zijn hart of geest is bene-

veld, verward, (tui om nn rn (harem <o\ de zaak is ver-

ward , duister. oji t&i ~jjom ojj, \ Zie (KI) f&1 -ji,\ — om

ie/kuis iets met iets anders verwarren, iets verduis-

teren, bewimpelen. "8^ \ verduisterd, beneveld,

enz

on

iueo\ verduistering, geheimhouding.

!Ejmji rr)\ aanleiding geven tot verwarring, enz.

— ojt) (£jiaj)'-nrn(Kr)\ maken dat iets beneveld, ver-

ward, enz. is (benevelen, verduisteren , verwarren, #0.

van den geest door hartstogten, dronkenschap, enz. J.).

O S , ,

amon(uini\ kn. zva. ojz(eo\ ruim van een plaats.

Om (U) nr) \ KW.

co
o c') , o .

zva. orui ,ui ^ om on && (vrg. om *~n aj>

)

\ o tui

- o O o 7
axi \\ KN. rui ruit) (en iuinn\ n. , iki *~n asn •u>ni\ K.,oe-

co

wijs van de regtbank aan iemand die een aangifte

van diefstal heeft gedaan, waarin de verloren

goederen stuk voor stuk omschreven zijn (vrg. om

(vu(V)nn). T£-(ipnnicrn(V)'-r)\ B. J. N, Krit. VII,

1— 3: schrijffout voor oi^mncui ? CS. — omkrul

t> om -jy) on om \ iets algemeen bekend maken, zva.

(ui) (Ei ojui tui "~n om _yn on om w
Co 1

om aj)omf)\KNmr blad van een cucKiruins zieo^ruij^ 1 ald.

— (un (E/) mi om \ een patjoel van het blad voorzien.
ca «o. t J

ooikd^kn. beschimmeld (vrg.o^cEoojionn)-, bemost,

begroeid , vuil , ongepoetst , ongewasschen , niet helder,

dof , van kleuren; grijs, graauw, van kleur ; met een

waas bedekt, van vruchten, die haast rijp zijn; waas, J.

amuiomns zva. omnji (in de spreektaal door elkaar

gebruikt, J. vrg. om cui osnj)\\

tn dm (U) omn\ Eur. (Hoogd. Beiwache) bivac of bi-

vouac.

om osnns KW. zie 01 om z osnnw

amfUiasnnwK'N. I. ajiajinam (ui asnn\~$., on (K) z r) iki z om (ui

(isnn^ k., staatsie-zonnescherm, dat niet gesloten kan

worden, van fijn gevlochten bamboe (vroeger, naar

men wil, van de bladen van dentalboom, onouizon):

een onderscheidingsteeken vanden Vorst, van de Pa-

ngeran-Adipatis, van den Rijksbestierder envan

de Wedanas, naar ieders rang verschillend ge-

kleurd en verguld, even als de gewone paj' oeng's.

II. op zich zelf, zelfstandig (#/$r. (Eotuiojnnsamiu)).

asn(uiasnn\ zva. cern<(ui omnw

o o/
on om rti (ui (K0 n \ KN. ; om on (eji ri rui (k)/j\ zva. ajn op omi axi \

onophoudelijk, het een na het ander, onafgebro-

ken volgen, toevloeijen.

0/ . , .. o/
(im(uio^)\ Ar.

rx*»»J
aambeijen : vrg. (uiojiw

omrr)(Ui2ori/j\KW. zva. ojnoofui^w

asr)(U)ojui (kW. (U)ojïi(uui)\ zva. ivmojuis III.

asr)(ui\KN. knoflook (witte uijen , G. ; Ml. uijen ; vrg.

lier) do) : ook ben. van and. bolgewassen , bv. amtui

on trrnz on oe: z nrv) n\ een smakelooze , oneetbare bol

(soort van lelie met groote witte bloemen , waar-

van de bolwortel gebruikt wordt , o. a. om gezwel-

len rijp te maken, J.). om (ó) tK) üj) <trj \ naam van

een game lan-muziek. (vm(U)onomztr)'~hz\ zva. M,M,

om tui \ zie aji oji omn \\ om aj) q-ji am ornnj)n\ een bos

knoflook {of uijen, J.) ; snoer van melati-bloe-

men, op een bijzondere wijze geregen, (ko om tui o^j

a aS , ,.

(E)orvi\ spr. een beetje.

iüy)oj)\^., am(Kj)ov)j\K., wegwerping, verbanning, enz.

— om !eo kus o/n (eo (Kn oruins werpen, als dobbelsteenen;

een anker, net of diepilood uitwerpen {Ml.? J.); weg-

werpen, wegdoen; schrift uitwisschen: eenbriefzen-

ien;geld verkwisten; een gewoonte ofneiging afleggen;

een pligt verzaken; een vrouw verstooten; verbannen.

on om zon rui osn om (ij) ie/j on ~m (ed (u> s je houdt veel van (je

geld) weggooijen , verkwisten. ojn(E(itij)aj)omaj)aj)~j)

ao~jrionj)\ zich van verkeerde neigingen ontdoen. <un

<jr)/j\ getuigengeld betalen {zie omoji

X7yi). om 1E1) (Kn arm osn (om (&) \ de regelen der welle-

vendheid verzaken. omonojioxnonaKanjis eerloos, ajn (Et)

. a
(U) oót) orui (Kon \ ojii (EJiojmnoncKion om z on oru) ^ om (Uj omn

\

spr.— (crj oji om on oji \ elkander,van zich afwerpen , van

worstelenden, B. J. XXIII, 14, 1, CS.—- om &ji oji on \

CQ

om (eo %j)orui\ mv.; op of in iets gooijen ; naar iets q/aan

iemand zenden , van een brief. — om <p tui osr> on om \ iets

o o
(EO o-j) oui ^ji (ko om na

o
om (Ui



(F)

ergens heen werpen, wegwerpen, B.J. A, Krit. XXVII,

28, 2, C. S. — ™öaM^\ (crimji rui ariji wegge-

worpen , weggedaan , verbannen ; weg te werpen

,

weg te maken; af te leggen, bv. een verkeerdheid

;

verstooteling, balling; ook zva. ma puui in ari/jw irn

mvi tcri ui mn mnj}\ vondeling. — oji ipi (ui \ iui aoonri^N

liet wegdoen, enz.— mn Ei(uimn(Ki/i\ tui ei mji ni nn /i

\

ballingschap; ballingsoord.

G) • • CY
mmüi\ kn. cirkelvormig, hoepelrond {vrg. arn op). —

rjiruis 961

ojn,wui\ een cirkel maken. arn,ui mnoaji^ cirkel.

amruin\ zie bij <m aa urn ru/i\\

azn mjtjis zva. mm ruin {pok tusschenwerpsel bij H

plotseling uitbreken van een vlam of uitbarsting

van toom of woede , J.).

r)
mmruin\ grondwoord van xmi&iryin en <umamruin\

KN. klanknabootsing van het plotseling voor den dag

komen, voornl. van een vlam of rook, enz. {vrg.

oeji orn rmji\ (Ei om umin \ azn oruiji).

tjccmrvtn of mnrimmzruiji\KVï. 1. aarsdarm {vrg. on aa z

onmmzruin). — 2. soort van djamboe {donker-

rood van schil ; in C. P. B. Djamboe bol merall

= Jambosa domestica, Bmph.J.).mm oui o^ orn z ruin\

a O O o o
oji ,iu i in n 11 mn z rui arm oui rni on om z trui iei on mm mn \ spr.

arnrui\ I. KW. zva. ma cm {vrg. (Uimui)w mmmmouo\

mm !Ei,rui\ (EJi(E>irui\ zva. mm(Eii(ui {vrq. mm rui)\\
ca ca ei},

v * '

II. KN. gewapende magt, troep, krijgsbende, le-

ger, volk, onderdanen {Skr. ba la, sterk, sterkte;

legermagt , leger), n^osr/mmmui {of mm mm omi) nn osn

\

een vorst , die een leger van vorsten of vorsten tot

onderdanen beeft (R. P. 104, 114). (uiaan

zie tuiaanw mm rLiriasiiZioa\ zie rniasnZiori {mm

cmiri^ troepen, die in de lucht strijden, mm^mm

rum* vorsten die onderdanen zijn, G.). mm rui mm oji \

zie bij Gjjo/gffjjw &m <t ui mi (ui q \ zva. uiuinajmis

brekende waar. om rui on aa mi \ eign. van een vorst

van M a d o e r a, ouder broeder van Krësna en

Sëmb adrd {Skr. B al a d ew a). mm rut on aa oji mm rui

on aa 71 om \ spr. — mn iei mui (tri \ van troepen of

volk voorzien.

III. een soort van mang g a.

IV. naam van den 2bsten woekoe en van den

etsten zoon van Wat o e Goenoeng, J.

amrui\ I. N., (vi oji rui n of oni oji omi n\ k., terug, te-

rugkeer, omkeering, terugkomst, terugkeeren, -ko-

men, -gekeerd, maal, keer {vrg. mm ouiq \ vin ui \ mm

mm rui \

rui

(ïuiim/j); tui ajj(njin\ ook zva. tot de zaak terug! ter

zake! aai ajim^tEJi min>am nun de gevlugten keeren we-

der in den strijd (B. J. XIV, 11, 7). asn aa oji arn

(iuiri3-M(&iin(Ki%\ (men) kan niet weder jong wor-

den (B. J. L,7, 3).o)dijsj)T7\ omzetting van woor-

den in zamenstellingen. mm rui mm mui of ri mm zomi

amrui\ (uiajin)(K.(i7uiji of ri (ui z oji rui oji nijj^ heen

en weer, telkens terugkeeren; bij herhaling, keer

1 o o o
op Keer. — mm is/i mui \ \ mm (Ei rui iei mm mm (eo cm aa1 ca ca II

nsK
,:Ci O O , ,

irn\ spr. {unmmmui\ zva. .i :ri (ui rui urn ,i\ verkeerd,

J
.
; mm mm rui mj} *~n \ arn mm rui mj) tj'1 [(Ui wc arn mm

nu (f:1 na \ spr. — mm (ei ri mui ui \ (Eimirii\ naar, tot

of om iets terugkeeren; op iets terugkomen, bv. op

een vraag of verzoek {ook iemand iets teruggeven

,

terug meegeven , antwoord meegeven of zenden,

iemand een tegengeschenk geven , vergelden, J.). —
o o .

mm (EjI ri iui nn on tli (hi\ (EjIO^i ruimjirt i of rj tzji i oji rui mji

tna\ iets gedurig hervatten. — mm (eji rn rui om ~m

on mm \ (in (Kn mui un ttn/i {ook mm té/i mJi rui rrn (Kin)\ terug-

brengen , terugzenden , terugbezorgen.— mm ri (ei irui

O
arn mi rui mm ~m ri mm \ iei mji tru mji ax/i mm onn \ on (emckti

rui (K/j rui mm aa ji\ heen en weer brengen, enz.— mm

nnmuiarijj\ (ui(KJiryi(Hiji\ wat men teruggeeft, -zendt,

-meeneemt, enz., J.; antwoord {zie ook bij ;vi (ui rui n);

over en weder teruggeven, wat bv. geruild was; on-

derling op het verrigte, bv. op een overeenkomst

,

ruiling, enz. terugkomen. — mi (Eimu;\ terugkeer.

II. KN., ajKKnruin of mm(uirLifi\ K., het eiland

Bali beoosten Java, Balineesch. m^-riarntiui^ een
(I ca

groote limoensoort, (umimm nui {gew. mjinixmrirui

n-nn)\ KN., mji Ti iui mi ruiji\ K., op zijn Balineesch:

een soort van gamelan naar het eenvoudige JBali-

nesche toonstelsel , alleen bestaande uit (nmmt<hh\

o o .omm vi imn \ mm rimnz\ ri cm z cuirjmQzr, arm z en mm

armw — mmmmonruinrijj\ de Balinesche wijk op ver-

scheidene plaatsen op Java, waar Balinezen wo-

nen of vroeger woonden.

mmmjrui^KT!l. (kd. mrh(Knruijj\ J.) lig- of zitplaats,

bank {vrg. mm ri (ei anji) ; zitplaats om bij bijzondere

gelegenheden in te zitten , als een paviljoen of

pandapa {vrg. mrn oji run) ; ook de cm on anmz nayi

\

als er geen p andapa, vóór is, J. mmr/ruiojiri(uiz\

naam van een tooverpaviljoen of bank, die van

zelf muziek maakt, als men er zit. mmriri/i(EJimri\

zie (Ejkciw !cnonruimrnmpm\ plaats achter een tem-
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pel, waar men overnachten kan. Wangsallan: im

asn -

O<n fTLi run om \ zva. zetel der ziel, d. i. om on on ~m on

(Hijr\ de zinnen, C. S. om r> rui a^ojj unc-- ? 1 3) (Kn arm \ zie bij

f) (&j.^ zie bij ruiojnw 0711 on rhi on om 2

icm(vu\ k., woonhuis, haardstede

(huis en have , &.). on arn r> na (of arn na arnjj ) t£j cm
^

i,\\ om ai rui (w

(&i?\ N. nmnioru

mn om on rui \ en a^ on am r) ri 12 on (in orn 77 rui \ spr.

amr>rviz\KN., njiia^rtinij^KD., veulen van eenpaard of

ezel. am ai rui z (sa rhj (ko r> asn z anji \ spr.

amoiruiz\ kn. blind aan één oog (volgens anderen

aan beide oogen) ; de staar, katarakt. om on trui z 00

cmji\ de staar hebben, J.

asn rvi \ KW. zva. 101 rui \ — asn rui asn rui \ Ml. ? cilinder-

vormige aarden kruik, J.

asn rui \ I. kn. naam van een boom (oolc naam van de

vrucht van de kesambi of saffoersheester , J.;

vrg. ama<j)a<aruiji).

II. asn rui asn artp Ml. kn. vederbos , veger van

veeren (vrg. (uivvj I).

III. asnj.rti am (hii \ zie aldaar.

CTmu\ kn. wit, roodachtig wit (vleeschkleur) , van

buffels; ook zva. asnriii\ blauke vlek of vlekken op

, J. on aji 2 asn 71de huid van

O
arn on asm asn n rui (Binsn on iki lasii \ spr.

<omrx.i\ I. KW.

albi

onasnrx,i\ 1. KW. 01 asn rhi ri om ru\ zva. on crm on asn^ 2

cm na cm \ wantrouwen koesteren.

II. kn. zva. <EHrui(&iasn\ medesterven, in den

dood volgen, hetzij door zelfoffer , als de weduwe

,

die den man volgt, of buiten eigen toedoen, als de

vijand die ten zoen of tot wraak voor een ander

valt; deelen in iemands lijden of lot (in droefheid,

B. J. Kw. Krit. XLV, 1—2, C. S.); in 't algem.

iets met iemand, inz. te zijner eer of dienst

,

meedoen; iemands deelgenoot in den dood, enz.

(ook bv. van knapen, die ter gelegenheid van 't

besnijdenisfeest bij een aanzienlijke die bewerking

tegelijk mee ondergaan, C. S. Vrg. Skr. weid,

o. a. zachte of snelle dood; ziekte, enz., en voor

den overgang der begrippen rui asn j met an.i asn ^ asi

«^ en derg. asiasn^om\-pK.). (&i asn ai om rui \ voor

iemand als bela sterven, B. J. XXI, 18, 8. asi asn
\

07 am rui asi (&i ~sj o % \ tegelijk met den vijand sneuve-

len, ib. XXVIII, 13, 3. <n om trui asi (li \ met iemand

medesneuvelen, Lakon. on asn riionaricKi) as)iarini\ ten

on om

(n.i(i7iaj)n/iiKr)(hfi iai^ini\ mede schieten, B. J. LIV,

5, 5, C. S. on om rui on (Cl 2 on veil \ on run ruiom on on~m &o

ann\ mee drinken, — in den regen baden.— r) asn rui

on asn z c&i —7 \ N. , on om rui asn (&i ^1 \ K. , zich (mede ?) be-

doeld wanen met hetgeen een ander wordt toege-

voegd; (in dien zin?) iets verkeerd opvatten, misvat-

ting (vrg. echter III).— (in on (&i rui (h_i\ iemand in den

dood volgen; vrijwillig deelen in iemands lijden, zich

voor iemand opofferen; iemand ten genoegen iets met

hem mededoen (vrg. on o:nyom). — om on i&i rui arn ~sn

onam\ iemand m iets als boven doen deelen; iets,

bv. zijn leven, voor iemand of iets opofferen. —
tui rj om rii on /j\ plaats of middel van zelfoffer, bv.

een brandstapel: ajucmarn (in on ten rui aa n\ B. J.

XXII, 7, 4.

III. kn. anders, verschillend, verkeerd (Skr.

bhela, onverstandig, dwaas). ajnon(cnrui\ iets ver-

keerd doen. tun on run rui on asn 'e (&i ~>i \ iets verkeerd

verstaan, G. (vrg. echter II).

onxm2orui\ kn. 1. een kruipplant , met oneetbare

,

mooije, roode vrucht (on nm 2 rui ast) thrn ornj\ een slin-

gerplant en hare vrucht, die op pisang gelijkt,

maar grooter en zeer bitter is: kolokwint, J.).

oitamrLinn (ziasn oom ^\ spr. — 2. zeker gebak

(soort van kolombijn, in vorm op een b oio e-vrucht

gelijkende , J.). — 3. ayn nap 2 on arn 2 rui \ bovenste

deel van een doorgezaagden klapperdop; daar waar

de noot aan den stengel hing en waar de vleeschach-

tige kern zich bevindt, maakt men een gat , en steekt

er een bamboepijpje in; zoo wordt het als trechter

gebruikt (vrg. arn on op 2 ornji ) \ 077)010^1271001201/11,71

a
(Ki(suin\ spr.

O . Q O
amam\ zie am om ajn w

t:nrhj^\ gew. nmam rui ^\ kn. makker , helper
,
gevj. in

een twist of gevecht ; iemand als zoodanig ten dien-

ste staan (vrg. oman), asn on aji 2 on rui ^ \ soort van

bijen of hommels, die een zeer groot, hangend nest

van klei maken, volgens sommigen wel 3 voet

dik en hoog, J. — cun (ei rui .? am iemand als bo-

ven helpen, zijn zijde kiezen (vrg. amoTmriarmajn).

am rui <j> \ kw. splijten, barsten (intrans.); zich in tweeën

scheiden; gespleten, gebarsten, gekloofd (vrg. am

zoen voor uw zoon gevallen, B. J. XXI, 4,

kn. half,rij).?). rm(Eiamrhi^\ de aarde splijt.

helft, bv. in (Koom

tui (ij) (ui (kji om am .? \ anderhalf vadem, am 71 na z om

hm rui q \ een halve 01 cm 07 oh padi
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O
o\j1^ {voor aorin)'~nzarri!nji^amasYi!hJiji)\ N., aoirui^am

<rui{\K., anderhalf honderd, dm (rui am rui ^\ derdehalf

honderd, enz. aai aim z am rui ^ on am op anderhalf

duizend (zie Gramm.). am rui y oji iun \ de borstholte.

|\ een buis met aan de pols gesple-O O

en is . am ru
^

am ru

q

o) ao aon

ten mouwen, waaraan een rij

aai (ioi on am? aan\ benaming van de twee bovenste

middentanden , als er een kleine ruimte tusschen

O
is. (im ru ?amari\ moedermond; den bijslaap uitoefe

O
(ui z o) ru i

O
i -eji on rti

i
w

iets

am on (Ei on ru ^\ bij al wat er aan ge-

nen (vrg. tE^crnamrin bij amari). on

O -r , O a . O o
aji (Eji ru q\ J. (vrg. (oirui^\ rviruq). am trui q (un ae: \

spr. — (un&imj)^ in twee deelen scheiden, splijten,

snijden, J. — <un (êji rui ^ am \ pa diva. schoven van

^ gèdèng binden; katoen door midden scheuren.

— tui is» rui ^ \ roerganger, van voertuigen in bin-

nenwateren, waar het roer in een langen riem

(riamrncmzruin) bestaat, aan den achtersteven

door een strop verbonden (roeijer, varensman,. zee-

man, G., J.).

amrnaru^\ I. KN.; run m on rui
^

II. TP. zva. anamz^nw

o
amru^\ zie (cnrui^\

o o -O
(CJldUI^S Zie (Efinj(Hli<YIJI\\

arnaru ^ of amru^\ KN. zva. riarmci^

anders, enz.

rn am ai rui % \ KN
,

daan wordt, 't zelfde blijven, er niets op verbete-

ren , niets veranderen, niet gelukken; onvatbaar,

doof, ongevoelig zijn voor middelen tot verbetering,

van een ziekte, ondeugd; ook van den persoon; —
van allerlei wat men bewerken wil of beoogt, ook

van een kooksel dat niet gaar wil worden (vrg. cm

(uiaonjj\ ajicmiKnjj). J.

ai am zaui^\ Ml. (Porl.è ola),KN. bal; zva. 'tMal. bënang

bol ah, klnwgaren, naaigaren aan kluwen; — ook

billardbal. ooi (&i ai amz rui % \ billardkamer, sociëteit.

(eji ai am ai aazax<i^\ billardspelen. on(Eiias:onarmru^\

billard.

tn arm on rui ^\ I. gew. on arm on arm on ru %\ KN. , raad-

geving, aan- of afraden, opstoken (vrg. nq(Ej<hoyi\

a^nn (Edii). — am on (e/i z on ru ^ am of am on (E/i z on am z

<nrui^am\ iemand iets aan- of afraden, opstoken.

— amon (fjizonamzonrui^amonarn\ iemand tegen een

ander opstoken.

Q
II. aKahonamzonau^\ in Wangsallan omschreven

door ae; ah on axi z on am rui am am arri\ ongare djënang

dodol (zie (Qab), C. S.

amruiam (ook amajn\ J.)\ KN. ongeluk, tegenspoed,

ramp; ongelukkig (wellicht verkorting van rrj^a

amruiam ? zie ald. C. S.). do tan om rui om \ ongeluk

ondervinden, straf krijgen. — om /&? ruon om *o\ on-

heil veroorzakend, gevaarlijk, verderfelijk. — om

om rvi on ojri (htji of'doi om on om chtji\ verongelukt, door

een ongeluk beloopen.

arri on ajii \ KN.; tui asiïam on ajn \ kwijlen , van vele menschen

gezegd, die, na roedjak gegeten te hebben, door

liet brandend gevoel den mond openhouden , waar

het water of de kwijl uitloopt. — arm on am nq aoj\

als boven kwijlen ; tappelings , van het slijmachtig

vocht , dat bij het braken den mond uitloopt.

am ru amaji asii ofamruajiosii\ eigennaam van een

deurwachter aan het paleis van Bat ara Goeroe.

annruao^\ Ml. maan, maand (Jav. ajirLi aon) -, kn.

gew. alleen in de uitdrukking oji xn arriaui aoji\ ma-

neschijn, lichte maan (vrg . aji rai aui aonw amruiaoji\

ook naam van een visch, J.).

arnariihOTj\ naam van een zeevisch.

O o . o
am ariaoin\ zie am ojnthnarn/)^

a j. O o a a
arna^iHiaoi/j of am afiaoi n\ KN. ; am \rraria<yi ariaaaai n\

O o O O O 1 ••
l 1 •

zva . (iJi<ijl am ~Ji <£7 101 n w — am ari ao urn a-on \ bij Klei -

ne deelen, uittreksels van een geheel; bv. wd
(inia^a:Qthniaon\ een boek, dat uittreksels uit ande-

re geschriften bevat: bloemlezing.

dryi*(7<tfrM\ KN. ; am (Eji ruiaoasrui\ ondeugend, zedeloos;

weerspannig, hardnekkig, halsstarrig; wangedrag,

ondeugd.— api(Hia^iaon\ vol ondeugende streken,

deugniet.

arnoncnjiion(Kii(uin\ KN.; am (E/l on rui z on aril oji n\ ledig,

zonder iets bij zich te hebben; ook zva. amoqiEJiz

on rui z (kifi\\

on arm ai rm z \ KN. groote koperen lamp met een tuit,

waar een dikke pit uithangt, bij een waj ang-ver-

tooning boven den dalang achter het scherm op-

gehangen.

am i.Hi \ zie amruaow

amruian of amao\ KN. I. balken die de lange

zijden van een dak dragen (vrg. aorui^i), en zel-

ve op de (uiunri cm zon o<jiz of (Kfi aoncuiaji asrin rus-

ten (een lange doorloopende dwarsbalk, de balk

waarop het voorste of onderste gedeelte van een
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dak rust, de gording van een dak, G. ; — dakgor-

ding van hout of bamboe , rondom langs den rand

van de 2de of 3de afdeeling van een dak, J.). im

Y
Y-

xn aai asn /j\ de blandar waarop de ajiah

ruin rust. xp^tmtui^' die, waarop de ojuhi

als een blandar zoona asn/) rust

lang, bv. van een piekstok {iniiaaaa in uin)

II. op iets losgaan, gew. van een buffel.

Y . Y
naarnnaasi of ajii nr> au na rn \ KN.

;

gaan, uitwijken, van een vechtïiaan , die zijn te-

genpartij ontwijkt, om hem op eens weer aan te

xm (81 ?7 n ) na ao \ op zij

ajn (Ennnarm ntm^ vermaken najagen

plaats van te werken, pret maken, een los of dar-

tel leven leiden, J. — 177 ri axi na rnm on n\ trouwe-

loos, geveinsd, van taal {vrg. axi -ei ih.a n) ; ontuclitig,

hoerachtig {vrg. (uiowtmnqajnihnn).

y O Y . ij.
na rrn i n ao z \ kn. ; hma viizi) a<i z\ in eens van een kant

of helling afglijden en vallen; fig. zich verspreken

{vrg. naarnzna (ar> z arnn ) .— run (ei n ni in zr)a<iznanria<n\

caus. J.

naxrnzna(aoz unn\ kn.; un >/ > n* Yi(mt»rnn\ zich ver-

galopperen, gew. in het spreken, koopen of verkoo-

pen, waardoor men zich zelf benadeelt. — i n -

1

na ix)z 11(00 z rrn iaKn\ iemand er in laten loopen,

door hem bv. opzettelijk een verkeerden raad, of aan-

wijzing te geven.

tr77 ( *r? \ kn. 't bijmengsel van ven tmn oj> (&tn\ pekel met

gekookte rijst.

)(ahz\na,rmna L^ mms^ri
>(
T77 77 (ah ? \ zie na 1:77 rt (ah z W

dm agrriaoz hai 7 of fai ni 00 z aai n\ kn. gom, hars {vrg.

asn 0x1 asn {). ifcn 77 m z 7,-77m \ zie hii axi v> Wangsallan

:

*ni(ifLi 1 iVxrn rn ai (hi zani ki \ groote boom met giftige
v l CJ Y— CJ _

7 • o Ogom, d. t. <HriaAJiojnaziQJin\i. en am r> ra z na rn ^t ru

\

zva. steenhars, nam. wat uit steen komt, gelijk

hars uit een boom, d. i. x^ceis schimmel, C. S.

naxmznaariz .7.7 ?\ kn. ; t_77 £7,1 77 1:77 z 77 m z r i Si \ een ko-

kosnoot schillen, van de sëpët o/haarbast ontdoen,

ontbolsteren ; in 't alg. ontblooten, bijv. 't hoofd

kaal maken, iemand den hoofddoek van 't hoofd

rukken; fig. berooijen, ontblooten, verarmen. —
ai arnzri ar)

z

(Kj7 j^i aoj\ geschild, ontbolsterd, van een

kokosnoot; bloot, van 't hoofd, spottend.; bloots-

hoofds, berooid, naakt, J.

0777*n\KN. goed gaar gekookte dj ag o eng, katjang,

këdëlé of derg., met geraspte klapa toebereid.

—

xn (sinxrn ah\ blëndoeng maken; dj ag o en g

enz. tot blëndoeng bereiden, J. Vrg. hnartiw
*Vi (Yl

.7777 rry ?7 7T7 ? \ kn. onecht , valsch, van wat voor echt

moet doorgaan. — asn £7,71:77 rj on z\ iemand wat in

de handen stoppen {vrg. asn rxi vj\am/)).

am 11 rxa z ao (HTjj\ zie am 77 ,7x7 z 11 w

S Y
7.77 77^7 '77 7,7 \ Zie 7777 77 ? 77 OSn W

.7777 rx.irg icnn of 7777 op rai n \ kn. handelaar in paarden,

runderen, kippen, eenden , ook wel in wapens: paar-

denkooper , enz.— am on asn ao/j \ dien handel drijven;

Q
hl Iook zva. a_t\ rrn thn arn an ,a\ markt van zulke zaken.

m ii ah ^ kn. bont, gevlekt, vlek {vrg. arnaiahz)

77 ah ril 77 ah of (C7i tw 7777 ?7 ah < kakelbont , gevlekt

O
,. (1777

ook van den grond die niet gelijk begoten is, maar

hier en daar drooge plekken vertoont; bij sprongen,

met leemten , niet geregeld , van iemands geheugen

{vrg. viivjim isn/j).

niiM> ofirnaiahz\ kn. vlek, gevlekt {vrg. 777»

L777 77(
n I Lt

V?h). ajiasnawnwi^ overal met vlekken.

>ƒ r77?77 l7777?NKN. koek van het bezinksel der versch

gekookte klapperolie {hiianuv/ die door de Ja-

vanen gegeten wordt. J.

i7 in? ?L7 7) ma z m naam van een fatsoen van krissen:

waarschijnlijk verk. van lu r> i.nz na 77 (7771 1 %\ J.

cy
Vrg. 11 7 77? 77 ? l<\\

O CY ~) CY
in )in\ kn. : rn ei jimam \ zwaarlijvig, pappigdik

{vrg. ic< '77 1^17).

rm 71 erin z\ kn. houtkap, boomen vellen in het bosch

,

boschwezen (houthakker in 't bosch, die de boomen

omhakt en tot ruwe balken verwerkt: om ariao am
ca

7L777 7777 2 \ J.). (Ei, hi 7777 77 7777? \ mautri bij het

boschwezen {\m ti ru na aiiiz \ hout hakken, ruw be-
^ ca < CJ

, 7 O - O O Q s
werken, bv. rn ei 7X7 ti aan z am r^axi (éiiuoj) anji^ PK).

— rmniaaaiz

m

(hi/i\ houtkapperij (bewerkt stuk hout;

onbeleefd, ongemanierd, G.).

,7777 0777 of rm xiarn\ kn. soort van alikruik, J.— urn
>ku J era)

ei i vu 11 ii \ dik en gespannen, van den buik (dik van

buik, van volwassen personen en groote voorwerpen,

T O CY ei a„ O
J.: vrg. rmarii\ rmayiis ajit&i

:

O o.
OJKEl-fl).

ongezond dik

,

den
*K CJ >K CJ

7777 7777 \ KN. ; OJT) El
/j

7777 (7777 \

buik bij een mager ligchaam {van kinderen en kleine

voorioerpen: dik en bol met dunnen hals of steel,

buik {vrg. cutmcmi)

,7777 OT77

\

kn. gepelde maïs, katjang, enz., door koking

m i rii vm arrii \ ziekelijk opgezet, van denC) o
(1777(777. _
KCJ ^CxJ

Q
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in gezwollen staat gebragt , om met suiker of ge-

raspte kokosnoot gegeten te worden. Vrg. xmah\\

in?jM7n\KN,; xm coin <r> xrn xrm ,h± \ teleurstellen, bedrieaa\

gen, bv. door een belofte niet te vervullen.

tnxmt-XTn of xmrn auz,xmi\ kn, vast loon, soldij; kos-

ten, uitgaven (vrg. (uiirvi<cm\ (rnxez^\ tuimam trui

aan), tuut» zuni dJiri:u)2(HTjj\ uitgaven voor de keuken,

als brandhout ,
groenten, vleesch, enz. {meestal met

uitzondering der vruchten). rixmzuiri iukkji\ markt-

geld , dagelijks aan de keukenmeid gegeven om het

bovengenoemde , alsmede vruchten, te koopen. i&ixa

en doen (gew. huishoude-

lijke), een en ander koopen , inkoopen doen. — xm

luintiimzxnn iemand bezoldigen, vast loon geven.

o— xm '£//ï';'' xanita^ mv.— <isn 8iïn<ipr)izm ihw -jrionnais

voor een ander als boven inkoopen doen, uitgeven.

vast loon , soldij , bv. gehuurd.

uin aan \ zie tri xrn z irni w

X^f> o
xmxrm^ :h n xmxnn \ zie bii vcmcm\\
o, en, n, &i J &i

arnxrixriri xnji\ xrnxm luujt of (ui um x>nn \ KN. afwijkend,

verscbilleud, afgezonderd, verwijderd van de anderen,

aji xm xm xrixrn (tinji\ ti>> i tui ccrn asnn of thiixrnxm asnns

vol onderling verscbil of afwijking, in 't rond ver-

spreid, wijd uiteen liggen, zonder orde, overal onge-

lijk, dik en dun, ongeregeld, met gapingen, fig. van

iemands arbeid, kennis, enz., zonder orde. J. , vrg.

o - o . n r>
mi (uu in \ in n ihi i n ti na v rn (hi n unnw — .f / xm xsnn

s CA n^ f «a, n, / «i, ^c^7
/ UI >i^cjh Ui

ofam .fin xrn xmx,nn\ afwijken, verschillen, zich ver-

wijderen , als boven , J. — ni xnxmr» <i>?) (Hins hetz. >j mii

cmtwirLiinitmvmMiihnp ik herinner bet mij niet

in goede volgorde.

rn xm tl (Hyi of rn vu on ar, f, ;i,i^ kn. zva. xrn x^ aajj\ ge-

heel en al , volkomen
,
precies , van gelijkenis.

onxrnititajii^ zie ii (uii ton (Kuil (vrg. ti run i ti aanz >)\\ —
xm '&tji-ij xrn z on aan z \ ook in 't algemeen bestrijken , in-

wrijven, insmeren, bijv. visch of vleesch met zout, tama-

rinde , enz., 't ligchaam met olie of ander smeersel.—
rn arn tri aan z ui in n s ingewreven visch , vleesch, enz. J.

tixmzwiianzj\ zva. tixrriztiaaj»z\\

xrn aan kiiji \ kn . ; xrn aan taiji trn aan wnjl^ niet vlot , niet

geregeld, bij brokken, bij stukken (vrg. o/n,cm

asn/jw eenigzins, naauw, even, in geringe mate.

O O o C>xm aan hti xirri aan rai mi ^* ^ on tun ,ui xmn\ eenigzins

herinner ik het mij, J).

(ïrnrjj-njjKii/i ofarm waan.Hiin (°°k verdubbeld)\ kn. slik-

kerig, papperig; klef; een weinig ligte slik op den weg,J.

xma^aonunji\ een soort van m ang g a.

xmxrjiaanxKN. een kleine soort van tijger (vrg. ^nui

*Oyfl \ n mnz ti cm Z).

rn ren z rj <hji z <htiji\ kn. gemeen, grof, slecht van soort,

van inferieure kwaliteit.

(C77tt\KN.; cun (sin xrn ti \ snel wegzwemmen , naar alle

kanten heenzwemmen, wegschieten, van vissehen ,

enz.; fig. zijn plaats, post of werk verlaten, op de

loop gaan, deserteren, in 't wilde loopen, bv. in de

, .. a o
spreekwijze^ri ni iun ,e? rruj nrji rsi'-ri il xa z nn (uum 'Xnjiw

xm ivj \ I. of xrn rtxj \ kn . striem of schram op de huid;

een striem of schram op de huid bebben. xrrxruixrn

ali of xrn (rui xrn trui \ vol striemen of schrammen (vrg.

or> xri \ am xui ) . — uxi ie>i rui n^orjHii\ ;un <ui ixrim rrj xrn \

striemen of schrammen veroorzaken, achterlaten.

II. kn. xmtu»Hnxui\ aan mooten gesneden en ge-

droogde visch (vrg. n cm xi oji >mi

n

-, oxionnn^). — xn

i&iatp baloer maken, visch aan mooten snijden

en droogen. — xm xui nn chij]\ visch om gesneden te

droogen, droogsel. J.

xrn xui \ zie. xrn trui w

ion cgy\ KN. ; (vn&ixri\ stout, ondeugend (vrg. xnionorri-iz

O
lfl). XjI iUI
Jl' co

-) /
u\\ ondeugend gedrag, 3T.

O O / o o /

xi ii aun "il xi urn \ zva. xm ,ui 71 ojj enz. (xn i&i >i xui \ suil-
en • ' ca f

K co *
J

den, vlijmen, wonden, van iets scherps, doorgaans

iets anders dan metaal, bv. een snijdsel bamboe,

kanten van rietbladen, enz. (kn xm on trui \ ace. pass.,

een snee krijgen , zich snijden. J.)

xrn ri iiuiz\ kn. bril met gekleurde glazen (vrg. dsnxji

v O ' '/ r C
iMi/i). — xm 71(1X12 yam/) of xrnruiuizni (kiji\ zie xrn

1.

xi xrn zon (rxi\ zie xi xrn zxinijizw

rnxrnzrntrijiz (of iixniz rui ui \ J.)\KN. een wurmpje, dat

vruchten, graan- en boonsoorten aansteekt ; ookzzz

rnxjTizri truiz xjixrijix wormstekig (vrg. i.xnizrnrLi).

fan ii xu Ti -n

\

kn . wellustig, gewoonlijk van een vrouw

(vrg. xjixiclx\ (ui xui xnjj q x/n xnj]).

xm7iihixi^nz\ kn. niet met elkaar overeenstemmen,

van muziek-instrumenten of stemmen.

xm n tui ?ti\ I . KW. zva. xm ,&i i uin w KN., xm n xu z nn
' co Ui ' ( ast

O
kd., naam van een regentschap op Java. xm

z t) (Hin oj xm ai

rige , drassige grond

nxuiz'xi aan of xm ti amznri aan\ modderpoel ; wate-
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II. kn. iets , wat een zwaar geluid maakt.

en xm ti ^ \ zie n ,ct z ti > \\

(nxmz^n^\ KN.; ajn ^ijirjxmznn .? of xm ie/iji ri xm ti
^

\

wijd open staan, wijd gapend, van de oogen, of

van een wond. J.

xm <ui tKnn\ KN. zva. xm

n xm z ti q xm on ti ^ \ zie on xmz ti q xm on ti j \\

imm trnji of joh arm ti xmji\ kn. oude kokosbladen. on on
O o-

<nnr} on itli nn imn ^axm vn xji ojj un n\ spr. (iw.ï ijj xm T)

(hmji^ opgeschikt o/ fraai aangekleed zijn, van iemand,

van wien men dat niet gewend is , J.).

xriajixsnji\ geftikker van een

itje dat op uitgaan staat. — xm si gyaji mii.

zoo flikkeren , zeer flaauw branden. J.

ctti^nkn. met kleine spikkels of streepjes (vrg.

?i en rj <n (hvji x rjxrnzri-m arno); grijsachtig, van oogen

zooals men bij Europeanen vindt. — uni&ijiazn

n^xrns in een gebatikte stof de vakjes, die wit

moeten blijven, met was dekken {vrg. (nt&n'nt&it

(Hii/i\ rnjnri.cUi.iii).

fni.ntn^ihaiqsKN. zva. xrniiun/ix maar met grootere

spikkels of strepen, bont. aR <-nasnnr)<njnn rrnHn~m

txmxsnjj\ roodbont goed.

vtxmzm menM<\ KN. bout, met groote spikkels of stre-

pen , gew. van gevederte (vrg. >n 1 1 >.n ?\ ooxmnri'-n

ih
™Jl)- lV7t l=rn <m <hii ~/w <n <»vw <im ri arm z tl <rn ,x> on xm i

onmzxsn^ spr.

x
n '/

•

b
<
"y/NKN - >

l " t'} 1]" 1
)
L "1 ~ va - <unteaana'niiisna\

gaauwdieven , heimelijk wegstelen, nam. over dag,

J. — en ni iiKhn/i\ verwoesting, verdelging, G.;

een gelegenheid waarbij veel menschen te zamen ko-

men, algemeene vergadering, opkomst, corvee, enz.

(vrg. arunfiiton\ nni *-'/}).

jpiijisnx of xmrtinjxsnp KN.; x,n teirti ti xsnji\ in

de schemering ('s morgens of 's avonds) in een huis

sluipen om te stelen (vrg. oji om aznn\ ajnccrinsn^ii vn

«snrt\ ^Tritén/}) ; stelen in een onbewaakt oogen-

blik van den eigenaar; iets heimelijk doen; stil weg-

sluipen , heengaan, met slechte bedoeling, J. — .?_?

(Ejhixriyria^Tji\ gaauwdieverij
;
gaauwdief, J. — vn

xmyriasp (Hi n\ bestolen, als boven. — xmnrixsn(hfiji\

gestolen, als boven.

n xm z ^ nn z amji kn.; (kn ijxmzonnizxsnfi\ bekocht zijn,

misleid , een bedriegelijken raad opvolgen.— xm <enn

nnxmzrinmnsnji schijnt ook in gebruik te zijn i. d.

zin van een listigen aanslag doen , gluiperig te werk

gaan. (cm (Zij)*) xm z ri nn z asn on xm iemand in een

strik doen loopen , misleiden , hem iets te duur aan-

smeren, den verkeerden weg doen ingaan, door val-

schen raad bedriegen. J. r̂ff-^^ tl^yu^'U ll

^J]^

xm (rei xsn \ zie xm
S o
ui xsn \\

O
!L7l OEjIJI

>an een

x:n xyy xji asnn of xm ijl asnn\ kn. de toestand va\

xmxjixmn\ niet helder, duister branden,

licht (vrg. xm xji xm/i \ xm xji).— xm (Einxm a

iets donker doen branden.

xmxji.Eip kn. dof, glansloos , bestoven, verweloos

,

ontkleurd, verbleekt, tanen, onduidelijk te zien, J.

IXJXJIttmjl).(vrg. ,ct)W(H)a\ xmxjiamn\ ar.

rend licht. — ajn lenjixm (una\ verblindend.

in tt uiwij}\ zie vrnrf-nzxTKHinw

im -n t'i z \ kn. ; km on^htxn ckiji (of xm ti xn anji\ J.)\ zich

verspreiden , van de lucht van een kreng , stinken

(stinken, stank; iets stinkends ; stinkboel, J.).

xrn xji \ kn . ; icti >'nm£]\ duister, onduidelijk, niet goed

kunnen zieu, geio. na in een schel licht te hebben

gekeken (vrg. xmthfi^ xm(ui<hrn/i\ xm ojkehji).— runxm

aji (bi (Hifi of xm xji in ski n\ verblind door een schitte-

Q

namzm'ht of i m x,n on xm z n ti z \ kn . de Geldgodin, of

een geest in de gedaante van een groote vrouwelijke

slang met verblindende schubben , wier invloed om

rijk te worden , volgens het bijgeloof door offeren

en vasten te verkrijgen is , maar ten koste van de

ziel, die dan na den dood in hare magt valt. —
ojixjn !hn xnon cei uiion ruzon rY)Z\ aixhioixrifKjinm ?\ IM.

heeft B 1 6 r 6 n g voor zich gewonnen : daarom is hij

rijk.— ri xm z on ti > on xm z on ti z \ zwart en wit bont , G.

nm?niü\KW. zva. ri xji z xm ri xn z rvi ^,71x^1 w

am tm^

op de plaats blijven (of van 't plotseling en onver-

wacht aankomen of komen opzetten van iemand of

iets, in eens, eenklaps , J.\ xm unxxm xmji\ klank-

nabootsing van zware voetstappen , klapwieken en

derg.: stap ! stap ! klap ! klap ! J. — xm {zi/ixmxaTjp

.jê\ KN. klanknabootsing van plotseling vallen

vnixixmjjs kn. tegenvallen, falen, verijdeld, niet ge-

schieden, J. — x.v (ti rei xn n\ iemand terugzenden,

afwijzen (vrg. xsn ru *m/)). — im &n <n* h
^l

fn!mi ^ ver"

ij delen , doen tegenvallen , niet nakomen , zva. <ex -n

ui ?i hm \ maar bep. van iets , dat men verwacht had. J.

xmiru!h-n/j\KH. omgekeerd, in tegenovergesteld geval,

daarentegen; van den anderen kant; van iets an-
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ders gesproken. ci^aZicunctji aa cun ru fr^n^ cmricoicurj

a . a a
(tJt aa r:n cru Knj}^ «.TJ7 aruriaai z crun\ spr. — cun ei ru

mj^kn. (E».7j,r^?^\K.?) afvallig zijn, tot den vijand

of tot een andere partij overloopen , van gevoelen

veranderen, nl. ontrouw zijn aan zijn beginsel. Wang-

sallan : 'tui cm ri cru ckji min zzr: un na torn > nam. in den

strijd als een wervelwind omdraaien? C. S.; vrg. cun rui

nq aai nn un a \ m
co <-J*

aayi ). rixrmru un ru ,un/j of tirmz

groote wanorde , door elkander liggen {vrg. oütarvtam^).

— un runKnapn\ zva. un ru aain\ daarentegen (W. P.

bl. 501).

O o-— CU11acmriruzaaiji\ Holl. balk {vrg. ri cm z ri crrn z \ cm

cm (trui).

(una-Liaaijj\K'M. naam van een voet- en handeuvel, dat

jeukt en waarbij de zolen en palmen , teenen en

vingers van schubbige barsten ruw en hard worden

en witte vlekken krijgen {vrg. cun i'u\ rrntwjcm/i);

een ziekte bij kleine kinderen , waarbij de huid in

de plooijen van hals en armen barsten krijgt. —
cun ru un aajt\ aan dat euvel lijden.

énmsmaxKJS. veel, in menigte, drok . stampvol, cm

Ti cu) niuiun <uiun /j\ hij beeft druk werk. mouw ten

^

miun<anmtHTyi\ zijn buis is stampvol (menseben).

amiuaain\ kn. I. waterbron, waterput {ook fontein

met een gemaakte kom of bak, goot, enz., J. ; vrg.

II. slechts in kleine hoeveelheid te krijgen of te

zien zijn , schaarsch , van vruchten in het begin van

den tijd; de eerste vruchten geven, van een boom.

— et n ,ej cru uii \ hetz.
co «»,

III. arnruhii7Lichii/)\ aanhoudend gillen van het
ca —

'

D

lachen.

n T o
xm au un/i\KN. ï. zva. cLicmw

II. ee\

door die ziekte aangetast

II. een ziekte in het rijstgewas.— ctn cru aai aa a

o r^ Y -III. zva. nunzriaa,

uinxain spr.

V

IV. iï.77

.

ÈicrLjihm ,i\ iemand luidkeels toeroepen,

toeschreeuwen . ctn rui .un nxi unn of cun >ru aai cru aaiji \

herhaling. Lakon : urn cru aai ru (uiiaa ru cmcn'ih\ cun

O a o O V a-
een trui aai ri ui aa ru cvuj, tui \ en cun ia rvjithrn aa ru cm

<nT)\ (KijmjQM.jj/iuiun C. S.

ctn ri ru i™ji^ KN.j mn cti 11 ru hoian insnijden , opsnijden
,

een weinig opensnijden, cun ki r> ru aaim mi asnn\ een

kruissneê maken , bv. in kastanjes.

cun vi ru z aaiji \ I. verk. of verbast. {grw. T) van -on ri ru z

(n(njizacnn\ J.

Ti. Holl. blok.— cun riru zaai cuiji\KX. blok, voet-

boei : houten toestel waarin de voeten van een ge-

vangene gesloten worden; de plaats waar zulk een

blok is; gevangenis {vrg. xmaji). JFangsallan : rm

ri aui z unm -,cei cm -jnasncLn thn/i \ blok aan de armen ,

d. i. azn(cicra\ C. S. — cin iiri n^zcKnji\ iemand

in het blok zetten.

a a O. a a a
ccnrLiKnn\ kw. zva. crri itp.<Knn\ mi <hm asn/jw azn runtcn

rcjcKncj\ KN. naar klassen of rangen, trapsgewijze,

naar de rangen geregeld of ingedeeld.

rmcngcKn/j of rirm ruun/j\KN. de handeling van rn

(Birucunfi of (unr)cE,irLOiKTu\ wenden, zwenken (loe-

ven , oploeven , J) ; van gevoelen of partij verande-

ren , tot den vijand overgaan {vrg. cimruKnji).

cenruun^ kn. vlakte tusschen twee dorpen; open

veld in een bosch of kreupelbosch {vrg. a^nap ihvji\

cm ri ckj Krijt).

o
ij mn iu kvj^ zie cim rei k»ji\\

<n.vrn<nruch7ij\ KN., ook ru ti rn cun il ruKnji\ oogziekte

(slij mvlies - ontstekiu g , J .) . ru ah ii mi *i ru rmji \ de

planeet Mars, om zijn roodachtig licht aldus door

zeere

oogen hebben.

cuniutai of cunruiun\KN. rondborstig, openhartig,

onbewimpeld, zonder omwegen, onverbloemd; rond-

uit enz. zeggen of verklaren {ook in eigenlijken zin,

niet overdrachtelijk; de meening, uitlegging of toe-

passing van een figuurlijke uitdrukking , leenspreuk

enz.J.); in KT. (2e druk, 157, r. 10, vlgg.) ook, even

als het Mal. belaka: al te gader
,
geheel {vgl. cbi

rcumw Skr. b dia ka, een kind, een dwaas), cun urn

'«jjon ronduit gesproken, onverbloemd, J. — cunt&i

ruKncKi\ iemand iets onbewimpeld enz. zeggen. —
ten eï ru cun ~/???i aai \ iets onbewimpeld enz. zeggen.

cun kïi K77rt\KN. modderigheid, van een weg; onduide-

lijkheid, van iemands spreken.— cun feijltn chrnctaip\

modderig zijn; inde modder staan of loopen; ondui-

delijk zijn, van iemands spreken. — lunihrnihrnn iun

chi-jtKnji\ 't geluid van plompen, plodderen, in de

modder ; brabbelen, als een vreemdeling. J.

cunrpKnun/i\KN.; cun aai cnii ru ri arn aai n of cun ri aai aai

aaji\ klanknabootsing van pogingen om te braken.

— xmiTincunriiaiaaiji\ opgeven, oprispen, de spij-

de dorpelingen genoemd. — n^uiiriauaaiaaji
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zen uit de maag , J.

n o -o q o
icrn kii r> asn ri cui \ zie vrr^ lii nri asti 11 tui \ vrg. (Ui aj> mi i w

O o o a a ~ . , .

ccmiunap\ zva. ucmihaiip:1 WP. 4 LI.

(cntai!^)nnjj\KN. slechtheid, onduidelijkheid, troebel-

heid, oan schilderwerk , zooals op kleedjes, als de

verwen door elkander geloopen zijn {vrg. (irntuiirri

«nyi)- — <un<enn(cnafnaptKnn\ slecht, onduidelijk of

troebel , van id. J.

077? thm ap fhrnjj , kn. morsig, vuil, Gr.; allerlei ergens in-

liggend of aanklevend smerig vuil, drab, slib {vrg.

O v Cl ) O
".

iptKTnji). — - rm un rp unji in lh ip unn smerig,

(urt(Ei,i i n i.n ipiKnn\ id., ook fig.vuil, drabbig.

van gedrag ; naar 't schijnt , ook vuil spreken, J.

M^i'.i/.ii^Lv. gezwarrel, geborrel
3 gepruttel, 't

zieden, bv. van iels, dat gekookt wordt , of soort-

gelijk geluid; gewauwel, gerabbel, gekakel, gekijf,

geknor, nl. het geluid daarvan {vrg. dn :.>> i.i irnn).

— d/w ,• ij in i.u i.) i,n,i zwarrelen, borrelen, enz. —
,l/ t ij un }.n i.i i.n I de daad van snappen, kijven,

~t / O O \ )

'

7enz. J. {vrg. intimi). — ini.ni.ii.nhij ut- Lij

) O O
i ,i i.n li i.njiw

'.'"'['•/'['l
CH l » ")>,'"'/ '/''//> KN. ZVa. ijn.i'n.i'

) O O
*r»ry\ i n ; i jin i.n i i i.n

j maar sterker en dofer.

i ni.n !./\ een soort van booze qeesten, G.
". ( / 't

J

in kil KN. 't dikke eind van een bladsteel {n i i >) van

een kokosboom , zoover als er geen blad aan zit : vrg.

on i 'iwnoiii rLi/j\ ' michdtnarmasna J.

in ,ii i.ii of innj i nn kn. gezwollen , van de oogen

{ i n iij xcifi vla. ; i i_i in i n i i x.1 ?). / rg. li ci asn i

o o 3
)

j
i ! LI

I
1 ;. il I in j i :i i.i l _ i. ) n : i li i i

j

;)ij./ kn. I. een lang soort van best roe (vrg. xm

(<u>). J.

II. Port. velu do, fluweel.

vsN-/; zie v°'^/

vjapiï(ia\ Holl. borduren {vrg. a.> m t? i). vr> hh

<un <snn<n x iun inz in\ borduurder , borduurster. — en ei nn cm

(ion borduren. — n tcrn z axmnmn \ geborduurd; bor-

duursel ; ook zva. L? n ipi i ui nn xan * borduurderswijk.

n i.n >rj mr kn. zekere waterplant of de eetbare knol-

ivortel er van; ook uitloopsel van Chin. katjang.

— xn ei/jn viu ij im\ regt, lang en dik zijn, of

zoo ergens op staan of uitsteken, van de horens

van een buffel; uitloopen of uitschieten , als Chin.

katjang, J.

iimMamji kn. ; Lu ^L.!! L.1171J. lanterfaiite n , rin-

kelrooijen, landloopen enz.; ook vaneen buffel, van

de weide af- en rondloopeu , J.

rm.iwin mjmkn. overstroomen , overvloei] en , G.

mn, r Li (ia on ,i\ verpligte heerediensten , G.

xmagrcun otkinKN.; hv ui xgrui imn\ zva. <j_/n r&> -»i \ ver-

volgen, nazetten , op iemand of iets jagt maken,

J.; iemand met vragen in het uaauw brengen.

im Li.uinnj) of arnoaari/i I. kn. stuivend stof ; stof-

ferig {vrg. (ui tsri unn \ <a) icri). — tun <ziji xrn in amjt

\

ook (Eji (CTiinam/i\ stuiven, opstuiven, verstuiven;

als stof zijn of worden {fig. van legerbenden, uit-

eenstuiven, B. J. XIII, 7, 5 enz., C. S.). cüi «oi

^

x/n (Eiiaibn<iqarij)\ tot gruis gebroken.— (lw teinxracu-j

cm en > i > i ui ir>\ bestuiven.— i.n in ujgrnoo/t^ be-

stoven. — i n ; > fin i:i mnhn< doen stuiven; tot

stof of gruis maken, vernietigen;^, vermurwen.

II. het jong van een olifant, G.

i:niiii.)i)i) of in ia in j Kü. ; x.n i&intaaxi crni\ ook

^i i.i m/j overloopen door gisting , koking, opbor-

reling enz., soms ook overstroomend water ; fig. zva.

n iij lii mild; overmoedig (springen, wellen, van

een bron offontein ; koken, sterk opwellen; bla-

ken, van driften, toorn enz. J.). — run <e.i trti axi

ui oviilooncnd op iets storten; iemand met mild-
am l l '

heid behandelen. — » n > n / ».» mii i.n ;ii.im

ifi.ii doen overloopen, enz.

i li lij I il 1 ZtC : n lij icijiw

Cl
""

T -O
<cniiziiv>ii/i^ 1. zie riinrirvitw

II. in ijzerroestwater of gootmodder gedoopt of

geweekt, van zwart of paarsch geverwde stoffen

,

om ze donkerder van kleur te maken. — xmituay
CCiCJ

asn/j\ werkw. — cn vn^n onjj\ obj. den. J.

III. lii in li l//,j\ n. zijn ontlasting niet kunnen

inhouden, zoodat het hem ontloopt, J.; aandrang

tot stoelgang {of wateren ? pk.) gevoelen.

rij^isn/i oftLTï^i^uij, zva. n^ÊSjyf* un isrjL^xpj^

zva. amajitciasnjis van een vlag , B. J. G, Krit.

XLI, 12. — x.n amtcniziasn anji\ dooreengeslingerd ,

van boomtakken, B. J. G, Krit. II, 10—11, C. S.

tn(cntntnji2asnji\Klf.; in ri ei ri jniasnn > onwillig zijn,

traag ziju in het voldoen aan iemands verzoek of

bevelen : vrg. riirmnn p i asnji w

rivrmriri.il isnji KN. vuil dat zich aan het ligchaam

zet: vrg. ri er) z ri p z isnnw — ri cn 2 71 rvizasn wiji^

het ligcJiaam vol vuil hebben , als kwaal, li ra' 71 ei



im n > 01 <isri\ ^^r

11 itiri,r:iiz r> inz.uii (hi ,i\ spr. — ojï\ ri sizri .ruz asnn\

zich opzettelijk nietreinigen,om vuil te \\ovien,als boete.

<m tutnasn ofxrn-rt osmKN. met allerlei soort van men-

schen kunnen omgaan , over allerlei ouderwerpen

kunnen meespreken; van alle markten thuis , we-

reldburger {ook qcnan,i(naa\ vkl. tun-tta\ .Cu (hu ojijj\

schijnt te bet. ijverig in goed of kwaad, energiek,

stoutmoedig, niets of niemand ontzien, J. ; vrg. tn

ojttcif). .Kithyvri n asn\ vrijzinnige geestelijke, die

bo. geen bezwaar vindt i?i 't gebruik van sterken

drank, enz. {een soort van godsdienstige ijveraars,

maar in alles, ook in verkeerde dingen, J.). —
1.77 tnaamiKi j of (cnrt(to'rnHTn\ met ijver, met

geestkracht, enz. , J.

een mui osn\~&yi . koper of brons.

o? iui ,7577 !hh ,7\ een ronde gespikkelde rivier- en zee-

visch , waarvan verschillende soorten zijn.

o \ - . o .

irjj 757? v zie uu i 1 i vii \\

77.i~7j2 7) l/\?\ kn. drab van gekookte dj ar a k-olie , J.

Vrg. 77 7J77 ivitrpn i\ nuvrnznn ip

i

w

.7577.77.7,7577 of iT77 757V het eiland Billiton ; soo7't van

staafijzer, G. ; wettigt tinerts van Billiton? mineur?

L-h soort van pisang {waarschijnlijk van Billiton

afkomstig?).

aznojinxKN. klanknabootsing van een plotseling ver-

dwijnen, door-, voort-, heengaan, flap! weg! (regt

door, in eens, geheel. <cnoj>ji(rLaxn\ ging in eens

weg en door; flap! daar ging hij, J.). Vrg. ojiojiji\

an.ipi ki/jw — 7.77 sijvn /.7,i voortschieten , vliegend

voortgaan, een snelle loop of vlugt hebben, J. —
urn ojijiaTn ojt ^Atnjt\ zva. «inajiaji-Jt'Hin^ telkens weg.

— .7577 7577 k 77 kn. door en door , door en door gaan,

doordringen {vrg. 7577 7577 ,7.7 7 \ asnnrïOJ)n\ uiiirn win);

zonder stilstand , regtstreeks tot het doel komen

,

doeltreffend; van een ziekte, zonder instorting, ge-

regeld afloopen. — v 77 e 7 uii xi^iii 7,77 \ onafgebro-

ken door laten gaan , doorzetten, bv. een onder-

zoek , om tot de eerste aanleiding door te dringen;

op die wijze iets navragen.

7577 Tv 7 1 of vn vivip klanknabootsing van een in- of

doorheengaan : vrg. si 7/77,77577 7.7 7 vii vi p 77 7577 1 to/i\\

— ,t_ 77 £7 7 1; ?7 i.i/i in of door den grond zinken,

verdwijnen {ook in- o/*doorzinken, als eenwipplank,

bv. van een icagen onder den druk van den voet

,

B. J. G, Krit. XLIV, 10-11.

£7n in den grond verdwijnen, als een mol, Lakon,

n o N O o / n O
U. O.). .7.77 £7,7 7577 .7.7 -577(7577 7V1 1*1 Ml \ Spr. VI lil 11

77 7.77, in den grond doen zakken of zinken , diep

insteken. — .1:77 7577 7.7,7 \ omhoog vliegen en schier in

de lucht verdwijnen, van een vogel
,
pijl of derg.;

ver heen gaan; goede vorderingen maken?

a j. O o 7
o

1 >. tJin of uu 11.1 7o.i\ ver/c. va/a 7577 7577 7.7 /7\\

7j .757-7 > Kljl \ ZVa. VI! V 1 7 \\

D Vil

7
c

7r

,7777 7.7 ? --f,77 .7577 7.7 \ zie ald.

tc7i.ii*).i^)/i\ zie ajitruiojijis 11.

o • o
vu in vi i\ zie unvinw

r> o -o
vu n 1 7.7 ,7 \ zie i n M

/

.7577 77,> (Kij \ kn. zich afspoelen met schoon water, bv.

na een bad in zee- of troebel ivater; fig. de handen

van iets afwasscheu (rein, zuiver, G). — 7.77 £777.7
v ca

.7.? ,ó/\ iets met schoon water afspoelen.

—

run ceji trui

(Ki~=iri jv7i \ water tot spoelen gebruiken.— vieviu

vi _^; 7,7/7 . wat dient om af te spoelen.

asnixi(Ki/i\KN. zwarte of gevlekte rivierschildpad {in

Wangsallanomschrevendoor vii ni mi £7 77 arh urn i~i ui

0f}Jl\ C. S.). L 77 77 757 l WTlJ Of Tl 75) ? 77 757 Z 7.77 777
3^)J1\

schild van een schildpad. — 1.77 £7 77.77.7,7 • als een

boeloes, d. i. schaamteloos zijn: vrg. vm 131.1^^—
uniuiKi^iini vlak of bord (bovendek?) van het

achtergaljoen {.vji arm thivi) van een binnenlandsch

handelsvaartuig

\

.777577 ?7 7 l 7 7.7 7 kn. een oogkwaal, zva. iii^iiivi^ {een

oogziekte , waarbij de oogen rood zijn en de oog-

haren uitvallen: vrg. 11 7577 77 autamn\J.)\\ ook naam

van een visch.

riurnzri rLiz^jn\KN.; (u~n n ziz 11 rui ziv-i ,7 \ zich heimelijk

wegmaken {vrg. rn mjiz/narui z o^)~

O • O
7577 7 l; .7.7 ? \ zie cm ru .7.? <> w

.7577 7)7 7^7 'UnrUKKl Of 7577 .7.7 \ KN. ; (U71 ,757 77.7 ,7.7 \ Van den

gebaanden weg afgaan, van het regte pad afwijken;

fig. op verkeerde wegen gaan; dwaasheden begaan;

ondeugend , koppig , losbandig ; uitspatten , zich

verliederlijken (afwijken van 't voorbeeld of de op-

gave, eigenzinnig te werk gaan, zondigen, J.). Vrg.

o O
- ~1 E?

ca/ /
.7577.7j7.7s.?\ kn. ; .uuuiï uii ui^i \ overal verspreid, ver-

strooid (uit elkander , uit den band , los , bv. van

de deelen van een bezem , die van zijn band beroofd

is, J. L. 55, r. 11 v. o. C S.).



970 xmrxi ki\ 11 l'll XI
f.
XV (Hljj^

as. S
xmrxiK'i\ zie xmrxiKiw

O O
xmKiiairi of ten <ruiojiarnji\ KN.j tun CEama ki aaia\ zva.

cun (Ei arxi oji \ aaKihm/i\ vrg. aai xm kiw — irr? Ka NTJ

(K7/^ zva. aaoJiaaioJiaaia\ ook in het wild, in het

honderd; eigenzinnig (en naam van een muziek-

instrument , G.).

O
iLrntK.ijtm/i\K^.i hm arm a ihnj zva. 1,1/ 1 n jjw

xm kji aaijiw utkei xn ki hii rj h 77 \ tets ergens induwen.

xmKiiai,i\ zie amaui ^n.aai a\\

overmatig, #y. ojicrnqtun(Ea<naajiq\ bovenmate rijk.

irn iul? xv ki n \ «ie rrn w <rv? <ta ? wij nen mij <L7i hnn

I

O
rxjaa\. zva. iixv?ii lli? xii \\

*A

xn 1 L7 ui in hi/i\ zie 1X1 UI (hO/)\\uxgayi

Wf™A T
l ™r

un tui aayj \ kn.; xv (ekjxm ikj aain \ ergens insluipen, in- of

onderkruipen {vrg. en 111,11 i\ n en > ij > ï 9 atria), uiwi

niriiaxv (Ei/j .vri 1 1 /, >i _// 1^1 o 11 aa n\ de leguaan is

in de modder gekropen. — aai en > j ^v j ergens met de

voet of voeten in geraken, bv. in de modder, ineen

lamboe-vloer.— 1 .>> > 1 i.n j >,>> > 1 >.n 1 zonder vragen

of aandiening ergens onbescheiden binnen komen
;

verward , onzamenhangend , van de hak op de tak

,

bv. van een verhaal. — 1 n 1 n\>> > 1 '•" >/ ' '/ iets

ergens insteken, op eene ruwe wijze induwen;

iemand er in laten loopen. — en 1 *»rn i~i j zva. in

ojiaonaagn >
j
>>>

j

mam9vi0Jitaona\'E&.\ wn vi een zviojiz aai a zva. i.niiiii

(h^w xiiiEinrj en n/ii? kti ergens 't een of ander

ruto teeg insteken, instoppen,- J. — in;ijijin?

vi (Ki t aai on aai \ zva. 1 n l 1 7 i

(

11 7 j
1. n >j >.n in 't alg.

iets ergens instekeu , waar 't niet behoorlijk in

past.

tcrtnxi^t }, n 1 of r7iiih/ij\ Holl. bult zak, ma-

traS. ttt Hl H ILl^-i 7. 7) 't Of L-, -77L71-77 M > 1^171111 I

arnji\ beddetijk , J.

rn<oj\KN. door elkander gemengd, gevloeid, en daar-

door onduidelijk, moeijelijk te onderscheiden (ook

schimmel, G.); vrg. o?o\ ir» o\ im ixi (ui(ki/i\\

il/ tj kn. door elkander, niet goed te onderscheiden

(mistellen , in de war zijn , G.) ; vrg. ra aji \ 1/7 70 en \10 y *

*m*Ji kn.; 1 /; f 7 ??ƒ 1:7 < in het slijk loopen (diepen

week modderig; zwaarlijvig, moddervet, J.). —
7,/iin,<si\ op een modderige plaats te regt komen,

rv
met de voete?i in 't slijk zitten. Vrg. aji(nji{\ <i

(

/ lh\

) o cv'
'

L7 77 !.)> 7L7 7 l.< tj in? 771
f

tn 17 ip» 7S77
/j

\ .1771 IC7 \\ Ij II

CV Y
'

CY J
' i n ia i zva. mc ri ten 9 cm <h*ji\ ajin5n"naajf\ mod-

derige plaats.

\ 11 ii j
i i ui i n ij n i> i i i n of Lii naasn Fort. bat u-

arte (boulevard, bolwerk), kn. stadsmuur, vest.

Vrg. n 1 1 n

/ o /o
i n ii ii i > i / i u zie i n ui ii huw

O
"-

o o o o
im 7L1K7 hll 1 KW.; L71 Fl 71 1 > 1 7,11

1 ZVO.. 7 1 f-_ 7 71 / 7 (?)\\

o o
a
\ . ...

irr; ru ki hii n-hi^i hii
j of r» i i in i en i i tai i zie bij

L771 XI hll 7 w

"^w-asn votyens °V9aaf een langwerpige vrucht
,
die

als s aj o e r gegeten icordt , C. S.

LT) 71 1 7S1 hl hl yxm ru lsi \ kw. zva. vi ? i » isi ia hi ? w — m ei ma 1:1 jo \

(cnri rti ui ?\kn. open, met een spleet, van 't metalen

beslag van een krisscheé, tcanneer het die niet ge-

heel omsluit (vri ri aa 2 ani), maar in 't midden van

de eene zijde overlangs , van de punt (viiemviaai

<m/)) af tot boven toe, ongeveer een duim breed het

hout bloot laat. — rften(C»^iLfnaaa\ die opening.

xm ru ui z kn.;,i//? ei ili ui ? \ groot, breed, van den mond;

ii i ii 7i il hii i KN.; i n ( i 771 i ii ii 1:1 hn\ zva. iixririui

i-n zie ri iLiLi ii hu i (ook in een dijk of dam een

opening of dwarsgeul maken , om het water af te

tappen , J .) vrg. 1/ ent ij 1 il 1. n i .

— rj ui ?ƒ 7;; yjn oajj\

zva. 71 7 1 7i n i./i aojj\ zie ri rLiriuiaai 1 (ook opening

als boven, verlaat: vrg. ajiaa xji -ji §aa\ J.).

ij 1 n > 11 ii' hii 1 KN. ; i 11 l
1
1*1 1 n> ij iJii(iaiji\ een gat,

kuil , diep spoor , spleet enz. in de oppervlakte

zijn , waar de voet , een wagenrad enz. in kan

raken, J. — aaivixrri9via^toaia\ met den voet of

de hand in een gat geraken
; fig. er in loopen , in

een val of strik geraakt. — lh lij7j Liuvjtviiaai

71 hu in een kuil enz. doen vallen ; er in laten loopen.

— rj 7777 ? 77 xi 1 hii hi
j zva. 71 rx7 innuiz $rn aan \ kuil

of gat in den grond; diep spoor, wijde spleet, enz.

(vrg. rj L:n rj ui 7,-73 ) tj 111 irj x:n
>^J})-

uil ui ki
/j

kn. vuilwit, aschkleurig (vaal, grauw?), als

sommige apen. en ui ki ~ii uh\ vuilbruin, als een

vleermuis.

117 1x1 unpji n\ (xniixi xi Kin of xrnuiKi^ kn. niet zin-

delijk (goor, vuilachtig, J.; schimmel, beschimmeld,

G.) — xv EirxjujKip niet zindelijk gekleed (vrg.

x"n varntrjxrni ia/j ) ; ook zva. ui (Uj 30,7 (bij hii ui

(h.1/1) en Kirj xv hi,i\ onbeschaamd (vrg. ajn^ivxi



STT
O o

,1777 7X1 XI h'tl \

è
as^

971

o . . ... CY
icvnu>d\ xrn n xm xm 71 012 \ zie bij xm xm xm n w

xmrixxi2\ kn.; itti itixxi7i ixi2\ zijn eigen zin doen:
•X, ' co '

O ..

0777. ,1777 TINN

O . O
xmxxp zie xrn xxi xxi w

xmiLixu of X7i7i7xixxi\ kn. rebellie; afvallig, oproe-

rig, aan den Vorst of de Regering gehoorzaamheid

weigeren: vrg. rn9jnna.ji\ ej<asn zcinw

xmiuxxj of xrn txi\ KN., xn X7ixii/j\ KD. , dom, bot;

onervaren, onkundig; onnoozel (valsch, slecht, G.

vrg. 771777? 11x02). — xiiEiTxnxp iemand iets wijs

maken (voor dom houden, G.).

o
.1777 77 arui rui \ zie xm 1x1 txi w

(rpi 7x1 xm x\

trp^i^p

Zie ,1777 Xhl 77_7 Kil f)\\

O
<7v7j/^ «^ nm ixixxi hii i\\" /"

77 xm 2x1,7x1 2 xm/j\ zie ,1777 77 11.1277 iu2 nnxw

xm txi xxi hii n of xrn xxitHTi/i\ volg. and. xrn xxi hu/j \m

xxixmfi\ kn. groot en levendig, van de oogen (xm

leun xrn nrc i,Hiifi\ groot zijn en wijd openstaan, van

de oogen, J.).

xm txi xxi xm x of 1777 ïxi um /?\KN. jonge kokosnoot, voor-

dat zij xjihh heet (in Wangsallan omschreven door

(mor) xxin kii (l«\ C S.; vrg. xxicmani).

,1777 77 (TUI 2 77 ,7X7 2 IK77 X of 77 Vn 2 71 7X1 2 Xmjj\ KN. 2J>tf. 17)7 77

il 7X7 z 77 xm z (K7i n\ vuil van de oogen. hu ri xsn z 77 xrm 2^
O

ff/n 77 77 ?? 77 77./ ? iTTHrt \ Jfjör. i7777 77 ,7X> 2 77 77. ; ? Hll hl 7 \

vuil in de oogen hebhen' fig. ziende blind, verblind

zijn {pok X77i ri rixi i Ti ri 1 2 7hi (in /) \ Lakon : xrn 71 ilu

77 rj_7 2 iiTi chi xm (ti \ zegt iemand tot een ander , die

hem niet herkent, C. S.)

xm xrixsii i\ zie bij xm ili iliw

her- en derwaarts loop en, in wilde haast of ver-

warring rondloopen. — xrn xxi xxx xn (hiji\ verbijsterd

door elkander loopen , doelloos rondloopen.

xmxxixjin of xm <ei xxi xjijj\ KN. zva. xm <&i%\ streven,

. , CCY O
wedijveren , strij den. xn (ei txi xji m \ of xm xxi tui xh \

gelijk willen hebben, (xm ieji txi xjiji\ in zijn gang een

bogt nemen, zijwaarts afhouden, uithalen, niet regt

toegaan, om een moeijelijkheid, steilte, enz. te ont-

wijken, iets in de flank te komen, enz., J.) — .7777

Txi xji ~7 (Hi
/) of xm 7777 7X7 xi .c

/

do/j \ wedloop , hard-

draverij; harddraven, met elkander wedloopen

(krijgertje spelen, om elkander te vangen, Lakon:

o Do.
(lO ;L<7 XTI (H77 1777 77.7 <X1 _7 7/7/JN xm (Hl Kil hll WJ 0777 T-dl tl XC1

xm(ixicnj}\ KN.; xji osnxm axi nrii \ overal door elkander,

na xm rei «? 77 xn w vrg. xni7X7xnn\ C. S.); ook zva.

xi 77 aiiz ifi(hn txi xj7 ^.i (hi /j\ renbaan.— xt7 ^itxxoji^i

laten wedloopen.

O o O o

O o . na
X77 trui xji xm \ zie .7777 xxx xm ihti \\

xm 7X1 xi (Ht7 \ zie xm txi xm xrn w

xm Txi xi xm \ zie xm 1x1 xm x/i asii w

o
!H11\
asi

xmxcj\ kn. overvloedig, van koopwaren op de markt

(vrg. xiixji).

rihiihz)2\ (Holl. bladen?) kn. drooge bladen van 't

afgesneden suikerriet (vrg. 00 xinHiinw in den Oost-

hoek xü) xjjhmjj ?); ook zva. xmtvoiw ithw xrn 777.0} z\ de

morgenster (Venus), in de spreekwijs xj xm 2 -n xm isi

71 xii ari ^ ai rsn 1x1 .hh xm 77 x<i 2 (vrg. 77x^277 xri 2 xxiji).

,1777 ^.\KN. modder, slijk (moddergrond, kleigrond, in

zee, rivier of op den oever. — xm iejt/i arn oa\ mod-

derig, zacht, kleijig zijn, waar men met den voet

inzakt: er in loopen of staan; zeer overvloedig zijn,

bv. van iemands geld of goederen, koopwaren op

de markt, letterlijk als modder zooveel, geld heè-

O
ben als water, J. ; vrg. xmaji).

O
xrn 77 xji ^ \ kn. ; xm ,biji xrn 77 .7.0) ^ \ 1 . smakeloos , laf,

niet hartig (vrg. 77 itt? 77 xci

2

) ;
grondig, van den

smaak van visch. — 2. ontbloot, te zien zijn,

van het voorste gedeelte van het ligchaam, voorn.

van den buik, door het afzakken van den buik-

band (zijn kleedje afgezakt hebben, dat de boven-

buik zigtbaar is, J.; vrg. <n is; 271x^1^). — xukeixti

77 xj) ^ xm 11 hu \ de borst of buik ontblooten. xm&i

X7i7ixziixinixmx3ixzi\ fig. zijn moed toonen.

77 177> 77 «o) ^ \ KN. ; xm (Eijj 77 1777 77 t(n j\ zva. r
\f-^

tï
]
<w> ? > J-

• O
.1777 X7T. 77 XZ1 % \ X71 (£.1 177 77 XJI J\ Zie il777 77 ,707 ^ W

CY
C°

CY Cl CY
i777 7.j)\KN. modder, slijk: vrg. xnxm^ ^n^f,^ VR^^ —
xm (Ei Txi xji \ een slijkerigen bodem hebben.— xhxxrn

cy Cy
x(d\ in 't slijk geraken. — xrnxjino(Hi/i\ modderige

plaats, modderpoel.

,1777 xci xrnjj \ zie ,1777 7X? <ijj Hnx \\

O • O Cl „
1777 xji!hti/j\ zie xm xji cmn w

xmxJiHii x \ zie xm7xi(vojH7iji\\

xm txi ,ij) ffoj^ o/* .1777 xji Hiyi \ KN. ; (1777 (Bi xxi xji xcnn \ van

den gebaanden weg afgaan; fig. van het pad der

deugd afwijken, ongezeggelijk zijn: vrg. (uiaji\

O Y
,1777 7X7 (Kj1 N\

7j77 Txy 1^ hu/j of ,1777
«^,

t,^^ \ kn. rulheid (mulheid ?), rul-

le (mulle?) stoffigheid, met kleverigheid gepaard,

van den grond, gekookte obi enz. J. — xmtsi txi

xji,(H7i/j\ los, niet hard en vast, van den grond;
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er meelig, bloemig uitzien, van dj agoeng , als de

korrels stuk zijn gekookt (kleverig, rul of stoffig

zijn; rozig zijn, van 't hoofd, J.). — (lv ei i xai xa

ik)i\ rul worden, zich rul buiten op iets zetteu , bu.

van vuil, door wrijven of weeken, J.

,1771 xcixca uu \ kw. Skr. b al ad hik a , legerhoofd , of in

't alg. aanvoerder, B. J. kw. Krit. XXXIII, 2— 3,

C. S.

xrn xrixi xa 2 xax of <tr)rnxj)2!K0j\ KN. klanknabootsing

van het met een slag barsten , springen , knappen

,

knetteren: vrg. xrn xjiozcm >w — x^n ei xriij ia ? i a j^

niet een slag barsten, uiteenbarsten, springen, ont-

ploffen, als buskruid of kastanjes in het vuur;

ook van het uitbarsten van een vuurspuwenden bert/

of van vulcanische xoellen ; fig. van het hart. —
x.n^ x?)xi ia t ,k<i ^rj a<n doen springen, enz.

i n nAaojLOJiji of tryto) 1.1,1 kn.; x ii .' 1 ui ia ; /,i\ ergens

in- of onderdoorslaipen of -dringen; duiken, ge-

heel onder water gaan;
fig. zich indringen, onbe-

schaamd, onaangemeld bij iemand binnentreden:

vrg. (

|(
/j

y
t

i
i,iii (°P üllüeü oorlijke, dartele wijze zich

te water begcveu, bc bij het baden: in 't alg. on-

beschaamd of onbeschoft te werk traan. — li i i na
Cn è

<UkOJ>a\ onbeschofte handelwijs, J.).

X7n(n(ujt9cmjj\ kn.; unt&ta «mmajtzcmny zva. simap»

/,^\ hakken, houwen, kappen (ook zva. &t<napi

xlx^\ diep modderig; in dikke modder staan , J.).

xaiia cm/j of in i ) i, mp kn. opening of scheur in

den grond, G.; naauwe scheur of barst , ook in

aarde- of glaswerk en derg. J. — i n i ia < ?,-> ma

zich openen , een gapende barst hebben , van een

muur of de grond (openbreken , openbarsten , van

de grond, vaaticerk enz., maar nog naauw , J.).

(irnxjicmn of i.d in hnx\ kn.; \m eenneen aai cm n of x.n

(Eyixru xzi hiiji\ zacht, week, murw, molmig, van

wat hard behoorde te zijn, J. {vrg. xrnrjia^). —
x:y in cm on

/j of xrn xa urn jo j\ rulle (mulle?) poe-

derachtige dingen, houtzaagsel en drg. (vrg. aztdji

xrnaxn.crpn\KN. modderwel of slijkvulkaan.

xrnrjxa aiiji of xai xTynaai cmn \ KN. zva. rn xli 0Jin\ blik-

.

' o .

'

/-
sem : vrg. m x^i 777 7 w r. ?? 77 ia r> cm xa \ zva. cm xn 77 ui

xb (kokend-water-braker , -spuwer , J.).

>i777 ijxji i cm/i °f ^^VmtV1 /)^ K^- klanknabootsing

van het knappen van hout of bamboe in het vuur

:

O
?-77 El

CO
agrtnaatBcrnjtx op die wijzevrg. xpi /n xa i tui

,f\\

—
knappen of barsten.

xj t .7? ? ij xa 1 mi
1

benaming te Gr e sik van een hagedis-

achtig (?) modderkleurig vischje , dat in de strand-

modder leeft (een vischje, dat op een paling gelijkt

,

kort en dik, zwart van kleur en met een stekel op

den rug ; het houdt zich op in de modder van 't

zeestrand, J.; vrg. h<cnn xfix\ II).

1
^

i7) ia ia xxix\ zie 1.7/ jo m i\\

vu ia n ia i 777
;
i zie iai ij ia t cm/tw

cy "
''

ij 1 n?m i-<\ een fatsoen van krissen, J. (verk. van

) )
tai i) r.1) ? 11 1 1-< ? C. S.).

laiL^iaj of t;in ,KdO|, KN. zva. xjr.i) iixêc xnn\ ook

volkomen, van gelijkenis : vrg. tcncmji. nx xrn nrt cmji\\

ij on >/ ie ia
1 of ij irnz 1/ ie:t inn\ kn. moedernaakt

,

of zoo goed als moedernaakt, soms met bijvoeging

van ii ia (vrg. n 1 1 n ia 1 u j ten 1 ; ia 1) ,\ — < n eix

ij rn ij 1 1 i.) of 1 n ; i
j

ij ^n ? ij i.< f ia \ naakt uitklee-

den, uitschudden. (1 n 1 ) 7 n 1^1 ? n l~< hxi\ tot den be-

delstaf brengen , J.) — x i) .1 ïnnnxm nx.< xa<n(Hn\ x,n

' '/ 7 'A" 'I
' '

'' '' 7 ''" N uaa^t, kaal, arm doen wor-

den. — - n \>i ij' ! '•' ton i/ 1 rn 1 nas, 1 ia iai\ naakt of

zoo goed als naakt uitgekleed, geen kleêren aanzijn

lijf hebben, bv. geen hoofddoek of buis (77 1777? nnx^t

1 1 1,1,1 ook tot den bedelstaf gebragt, J).

ij 1 n > ij 's > ia 1 zie ,/ 1 11 ij l. ia
j

1 > t.c ia
j ztt' ix) 1 < ian\

u ij UZ > in
1 KN. ; 1 n 1 • 1 >/ 1 i l ui

i

len , met een voorstel ofverzoek , en vorderen , dat er

dadelijk aan voldaan worde (r.rixez cm xacnxfL-; 2 cmjj\

hobbelig, ongelijk, v. d. grond, J.).

1 i, 1 l i.c ia 1 zet' 111 t < xa/)\\

1 u 11 1 -v > in 1 kn. : 1 )>•)•) >i 1 a 777 1 , iemand overval-

111 11 1 ii) KW. zva. cn in 1.11
1 \

o X
iiiiliili en LrnaxnaAJiasnn kn. ; «.7? ei xlixajix vakeng,

, a o cv o cy
slaperig: vrg. a/nMaoyi\ un-nrittJiny ili xa ililliw—
1 11 ili ui ld iLixLi duttend en door den slaap bevan-

gen , nog niet goed wakker ; tusschen waken en

o /
droomen , en daardoor onduidelijk zien (izniLixn

1 n tu in\ onduidelijk zien, G.).

o / o / . ,.. o /
7777 77. 7 LI) .7777 «7X7 tlOJI \ Zie 01J X7T) XX/7 XAJJ NN

.777) xx,i OAfi asnn \ zie un 1 1 n x li \\

xrn,lu kn.; x_n ei ili xu rondzwerven, lanterfanten.
'^ cn

— i:n xii xnxn/f* gedurig aan het lanterfanten of

zwerven zijn (landlooper, G. ; vrg. ,a?uVowi|).

vaiEiari/j^ kn. smeulvuur
,
glimmend stuk hout, dat

niet vlamt , smeulend kaf , enz. , J.

O
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ar>uEiaan\ soort van gras (B l emb en lanan (l a-

nang?) zzzz Rhynchospora Wallichiana, J).

fi.r)^?\KN. een lans werpen: van yn.(&i\ Gr.

(unirutï of .r.n &ï\ ra. ££# sappige en frisse/ie boom-

vrucht ( tm (E-fiO trui > \ de kleine , zure blimbing.

am «e/i'.Hi}n^(Kon\ soort van zoete blirnbing: Averrhoa
'Kca <S( p

caramboladule. en&cid. , J.; in Wangsallan omschreven

aoör aj) ajirriGyiajiinnaj) ? ajiaxia~i\ C. S.). <unsa<r.n ita\
s I < << 'ca 'Kca

blimbing-bloesem ; oo£ een patroon van inlandsch

lijnwaad. — am bbjici aan \ b 1 i m b i n g-vormig, ?w^

overlangsche groeven,

(cmrrto of un iei\k^. vijver
i

J 'Hca J
watericom. — a/ii rei au,

ca i

têi\ een vijver maken; fig. iemand er in laten loo-

pen. — cen trej di rn aajt\ de plaats, waar zich een

vijver bevindt; op een vijver gelijkend; poel.

cern (ei 07i aa n of am aui tên an aa n\ een district in het oos-

ten van Java (ook een watervogel , een kleine stelt-

looper , rood en grijs van Teleur , in gedaante gelij-

kende op een arn 11 aai z aai n\ J.).

amem/j of um am cm n\ KN. I. klanknabootsing: zie czi

aain£m cmaw ook gebeel en al, volkomen, van ge-

lijkenis ; massief, na ajitnaa opnam aas bij lijkt vol-

maakt op een Chinees. iBioJinxmamn massief goud,

geheel van goud. — amamamji\ op iemand neerko-

men , op iemands verantwoordelijkheid komen. —
an arn mn^ volkomen op iets of iemand gelijken

(vrg. d/n arm n arn ui _i*\ ).

aan iets gelijk maken.

rii cm ai aai\ volkomen

II.
O
riamasnajiaaih naam van een vogel: zie aai

O
asn ui aain\ en vrg. am aai uiaaia\ asnasii aa aaiaw

III. amcmam\ zie ald. II.

cn am i cm/j \\ am (Eiji-namz amn \ zie aldaar.

a . a
amaicmz\ zie arn auun cmzw

om ai axn cm w Ar. & KN. aai <o, oji tui ck/i \ m eer-

derjarig, tot de jaren van onderscheid gekomen
; ge-

schiktheid bezitten (tot iets bekwaam, berekend, bv.

tot den oorlog of de liefde, B. J. XXXVIII, 6, 7;

XLI, 3, 6; L, 11, 2, C. S.).— a_n mi auirj au cm/}\

Q
zie OjVooi auin\:

(cnauicm/j\KN. kort en dik, klompvormig, plomp van

gedaante ; bolvormig , dik rondachtig ; klomp
,

brok, blok. — asn^uicmaa^ aan klompen, aan

vormlooze brokken , enz. J.

am aai cm ? zie amairuicmw

amauiaicmz ofCTuiwnra. kauwoerde, kalabas. (Vol-

gens Hassk. Cucurbita faiïnosa BI., dus van 't ge-

slacht der komkommers. In C. P. B. Baliegoh zzzz

Cucurbita pepo L. en C, villosa BI., en Baligo r=r

Benincasa cerifera Savi. J. Wangsallan: ajnaiajiz^

O

keerd m

am aui ai cm z\ en omge-

uiaiiÈizaai\ C. S.).)) arui en cm z ceji (Si a ji ai aji

amnnaruicm\ KW. zitplaats van een vorst, G. ; ookamam

axicm of ar.li im at) cm aan ? B. J. N , Krit. XIII, 6,

A
° /T O .

4: am am trui cm n aa (JU : am am ra am ai aa) ajiaaiap\

voor KW. a^izaaa (of (KJioiaa) aiapt\ C. S.

arn on im \ I. kn. water met modder o/aarde vermengd,

slijk, G-. ojii arm asn
/j
am cm am \ kokende modder; eenaajii (in

hel bij de Boedisten.

II. kn. muilezel, muildier (verbastering uit Ar. lYsti

muilezel, en fo)^ rijdier): vrg. am'aaa.mx amamaijinw

am ir) (ui amn \ zva. cm aai cmnw
'K

om ri on ?

'

een kuil zijn in den
O

7/ ryn f. \ JS.JN . ; rt.77 (El 1 lil'Ui n,

beganen grond , waar men of iets in kan zakken of

raken, J. (vrg. amaji aain\ aiamzriiuiz unn). — aai

arnricmz zva. aai as: ai cm? (met den voet in een

kuil of gat geraakt , van den voet , een wagenrad ,

O
enz. — imojcmz iri aan\ gat, kuil, als boven, J.)

am ruiam \ KN
co

n om ceji rui am aa \mild , milddadig.

iemand mild behandelen.

am am % \ kn. veel, overvloedig, van regen of oogst.

arnam\ zie amauiamw
' S

. O /"
am asii\ zie amaruiamw

O CY . CY
amim\ zie amiuiamw

amam\KN. jonge manggistan of madj a-vrucht (pas

half rijp, nog hardachtig, knarsend voor de tanden,

van manggistan, doerian en derg.; ben. van

zeer jonge doerian; fig. ongedaan of onvervuld

blijven , in rook vervliegen , van een pligt
,
goed

voornemen, belofte, enz., waar niets van komt.

— am (Einam arn \ half gaar zijn , van dikke of stijve

kookselsj half rijp zijn, van bovengenoemde; fig.

onbekookt , van redenering , raad, enz. J.)— a/n iE>in

amamaa\ een onrijpe vrucht, als boven, schillen;

volgens and. nog onrijp zijn , van een vrucht die

geschild wordt. — aai nrui aan auiam of xmauiarnna

aaji\ kn. dienstmuts voor een gering ambtenaar

van dungeschrapte bamboe, met wit katoen overtrok-

ken: vrg. aaiaacrrinr, (am am nn aan\ eig. half klaar,

onafgewerkt, J.).

cnamzaiami\ zie amaiauizriamzw
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xm rvi xm \ can ri rut rt xm \rtrutri

xmxxixm of xm rut xm \ kn. I. lijn, touw, gew.van xn

(kï)j^\ met gebrande horen berookt of in pis gelegd,

dat om een veld of plantsoen gespannen wordt

,

om wilde zwijnen door de lucht af te weren (vrg.

ajiadt\ om art) \ xen t&i); rijggaren , waarmede bv. met

losse steken is aangegeven , hoe men iets zoomen

moet, H geen dus tot rigtsnoer dient; zoom van

passement om den rand van een zadel- overtrek.

vrnazr) (Kn v» asnjj\ metalen draad of lijn, W. P. 446.

— x.ri (EJ^xmxm of (ei rut xm \ doek-touw tot b 1 a-

bar maken of zoo gebruiken (vrg. (Ejhiuixji). — (mi

O / a . O y o . . , 7J
(Eit otli xnt "n of iei rxi xzn ti \ tets, bv. een veld, met
co

een b lab ar omspannen; iets met wijde steken rij-

, O y a K ) y , Ogen (vrg. xmap ixixejn)). — iiiixixtitiki,! of t?

/
(txt om ni (hiji\ geregen.

II. het zich naar alle kanten uitbreiden, vloeijen,

stroomen , van water of een menigte menschen. —
x,v(EiiL)vrt of kn onmens over iets heen loopen of

stroomen , zich uitbreiden , bv. over den vloer , als

gestort vocht (vrg. a i u > i i). — ; n I i n > i n-n of

(Entru\:v ->>\ vloeijend iets bereiken, door iets drin-

gen, zich uitbreideu ; over iets heenvloeijen (bv. >. >>

ivm (c^ti iHiJri ti^ B. J. G, Krit. XLY, 1, C. S.).

Ci /' , ) y „ ,— ii;n (»Li i:h 'd m,i o/ i.? »Licn ijm ï naar alle kan-

ten vloeijend. (I en II beiden waarschijnlijk te ver-

klaren als freq. van imv.n\ in den zin van: i. d.

lengte of vlakte uitgestrekt, uitgebreid , uitgespan-

nen? vrg. 7i in rj cm i n ?» ruim en\ C. S.)

III. iemand geregtelijk ter dood brengen, execu-

teren. G.

IV. een fatsoen van krissen, G. (Kt}nx.n i» i ;>\

eign. van een kris als erfstuk.

cv "> cy c) cy
urn pi xm of i:iihii\Ki$. I. (freq. van <enszp\ grondw.

van xm = x:n\ turnen) klanknabootsing van het

vliegen van vogels; vlugt of her- en derwaarts loo-

pen van een menigte menschen; zoo ook ajtxshxm

CY (f) CY O CY
azrxmw (xmxm en tsnunntencen ook als tusschenw.

o cy ~> cy
rits ! vliegend , in eens. ten ten icn ïni \ heen en weer

j cy
springen of schieten.— xn (sijixrii xm \ springen , op-

springen , overspringen , met snelheid of vliegend

voortschieten , wegschieten , als visschen in en bo-

ven 't water. J.)

II. jonge djambé, pinan g-vrucht (vrg. aëé

«^cmji).

o y q y , , .

UTirxinsiisKN.; x/n (ei rxi xrn\ draaijen , zwendelen, van

O

mtË/trunen en xn Li txi.vn^n\ overladen, over-
cn O Co S

zijn koopwaar onder een schoon aanzien 't slech-

te gedeelte verbergen , en allerlei derg. bedrie-

gelijke handelingen doen, ten opzigte van eigen of

eens anders woorden, zaken, enz. (vrg. .nio\ nm

rxi(crjKii(i). — xrti isn Ti (hnji\ bedriegelijke koopwaar,

opgave , rekening , enz. J.

y . y
7777 77 7X

1

77 Vil \ Zie (tl .1779 77 1777 \\

y i y r y
x.n >i txi? n tsni\ x)i 77 1112x1x7112 of ri xm 2 71 xm 2 \ KN.;

xn ei -711x12x1 xm2\ vloeijen, als papier, of katoen

dat niet goed gesteven is, bij het batikken.

y r y t 77 as o y
envuioón of enien\ KN. 1. vkl. xmxmi\ xm rt rut on xm \

overvloeijeu; overvloedig, gew. van spijzen en derg.

\ y o y o
~~ en ajti (Ei

'

vloedig van iets voorzien; overvloedig. — >hn.rti

asriTijn/is overvloedig van spijzen voorzien zijn;

door overvloed van iets overstelpt.

II. soort van mangga.

ètj 1 /> h>i,j ~it' en 1 n nijjw

in 1 n Kti/i \ zie tisn cirn h na w

77 intf 1 m ?-77
1
kn. plat stuk, plaat of blad, bv. van

ijzer of hout, bij telling, bv. aSnisacmoJiviierKnKn

MH.eeu blad geplet koper. — (xrikinrjtijirnxm.unji\

iets pletten; uit een blok hout een plat stuk klo-

ven (vrg. tl tii bij xl /d); falen, bv. van een mid-

del of een voorspelling. — (un xi tirxirj xn ihrn\

rav. van pletten, kloven. — xtxmri!Lrnam(inji\ ge-

plet; gekloofd; plaat; gekloofd stuk.

}/ III ? 71 I II ? hl) ) Zie 1777 7» 1LU 77,77772 XOIJIW

1 n ii 11 il hit/} I. KW. zva. (Kir^Ei/is vrg. xrn (rxi X7n <rri^\\

II. KN. een der Te ng a h a n-zangwijzen.

Q • O n
ixm xrixrn txni ft \ zie 7777 rem arrtn w

1 11 >ii u7i,*iTi^NKN. zich voor iemand uitgeven: vrg. m
o

t xi xm htnjiw

V77 77 77_7 ? 77 VJi l (Ktljl Of 77 1771 2 7 7 771? I HrtlJJ \ KN. ziekelijk

verdikt tranenvocht, vuil van de oogen: vrg. txm

(tirxiixi ix.1 2 irnji w — x/n (ei rt rxi

2

ti ttti 2 (mtiji \ vuil van

zich geven, leepig, van de oogen (ook bv. van een

ingedoopte pen: een klad of vlak laten vallen, J.;

vrg. xarjrxi2<tiin2(i<n/j).

O
"

.7711 71 77_171 7777 M7 7\ Zie 71 1777 71 .7771 Ml/l^

(177? 717 1777 707 \ 00k XTTj YX1 0^1 7,77 Of XTfl TUI (UI (1511 \ KN. SChat-

ting, belasting, cijns, xoi xncirn^i xrn (Hn\ schatplig-

tig, cijnsbaar. (Wellicht uit Skr. bali, schatting,

cijns, en bhakti, hulde, dienst; dus: cijns als

bewijs van onderdanigheid? P. K.— Vrg.xyncüinsti^)



,7771 7777 ILOJ1
'•

arniTnxo/iNKN. zva. t> tuiarnnx drooge suikerriet-bladen.

n o -on ~

.itwx^xxivkn. 2Z?#. 077x71x7/1 (smaad, hoon, G.).

itm ui urn aaa zie urn en ui ?

w

1777 .«tij xx/i . I. kn. liniaal, afoo?- metselaars gebruikt

bij het pleisteren van lijstwerk of een hoek van een

muur , waarvoor zij soms den maatstok (x? aai ai asn

iK7,i) gebruiken , die dan ook arnarn.uij

wordt. — un ei ui 1:1

co Cf
II. zie un un ?oi\\

7' met een b 1 ë b ë s slaan.

tqxrrtnn un kj ?\ kn. ; a.r) (Eirrjisn n 77??,x? i\ 2#tf. ,x?i7XL?

17X?X?/7\ J.

o . ,.. o
11 .17)7 2 TL/ 1777 ,77,7 \ Zie bij .7777 IX? Y»

«777 .7777 777 7 \ Zie X777 7L? 7777 .77? ,? Y,

o O o o
lirnizncm/i of umxmarnn\ KN. klanknabootsing van het

klokkend opborrelen ##» water uit den grond (van

het inloopen van water in een ingedompeld vat
,

Winter, C. S.; non tewcn <Knn\ door bet water gaan,

G.). (cnasn crri ^(tn mrin\ aanhoudend stroomen, ge-

durig opborreleu. — im t&i aziazn cmn\ kw. zva. om

.X7 ,1777 077^ \ xm <m anaxi amn (bv. van stroomend bloed,

B, J. XXXII, 8,5, C. S.)y, kn. iemand tot stik-

kens toe te drinken geven, doch niet met geweld

(vrg. 77777 .77») ; iets tot overloopens toe begieten.— £7?

O O
arni-nrmq\ onder water raken, onderloopen; in het

water gestikt ; verdrinken , verdronken (B. J. LVIII,

19,1: 7V77 7777 un aai _ h ui to >\ water binnenkrijgen,

van iemand die zich in H water verschuilt ; van-

waar denkelijk bij G. 707 tm imornn ofamisn i\ihii,i\

ingaan; in, binnen, C. S.; vrg. 1777.77.? vmcmn). —
.777'
777

r> O - o
(1/77 ,£? 7777 7:77 777 \ »Zy. ; Ook ZVa. .1777 (El 7777

/E? .172 f»™ T)7 ?V77, X? W 1777 E? 777 7777 777 77 7,77 \ 2ÉT,? Ondel'-

dompelen , ow fe vullen; doen verdrinken («ti

(uyoji -~i n kh) ; iets tot ~overzadiging toe te drinken

geven ; zWs ozw ^s anders uitgieten.— 1777 .7777 777 aoji\

herhaaldelijk en met overmaat, bv. zanten drinken.

7.7X7.1777 071,^ .1777 .7X7 17777 Omjj öf 1777 .1777 amjj \ - I. KN.

(van asn asn om n"?) plank, bord (ook paneel, bv. van

een deur, J.); plaats (vrg. ojiojkki/i). mui arn -za<ïq

piiHiivrnirti nmn\ ga het op de plaats zelve onder-

zoeken. — tun ie i r\j .1777 777/1 \ als een plank zijn,

hard en stijf gespannen, van buik of maag: vrg.

G)
7777 7,77 \ 7777 777 ?X?/7\\

II.
O

2*
wn 11777 ,7X7 0777 777,7 \ verdronken , verdrinken

Vrg. 7777 IX? .1777 K77/1 \ (7777 1777 OT7 ,1 Y\

Wten 177 0777 077 /}

,1777 (777 1777 077,1 \ ZZ£ .7777 .1777 077,1 \\

975

£
i^i)77 xTa.ïrnyl \ kn. modder, slijk: fc-ry. a*zori*snzcmn\

17 7777 77 ,177 2 KTUI \\ .7777 17 777 2 TO? fl^yl \ modderige plaats.

"in *th ^71A
s KN "

'
(L/n <&1 "u W *°?// N verschalken

,
mislei-

den , bedriegen (vrg. vi ui öjiJa). ilh ,e? 7?? 77? 1477 iyti

o a q
.EX/1^ spr. — xi? ,E??L?x; 7v)?\ »zy.

-7? 7,77 \ met z>^ bedriegen. — X7? vi tcn<mn\ door be-

drog verkregen; elkander bedriegen.

O
J.V l

J, 7 t7 1 ^
//

N ^yö!
•

l}v v "p ? ^/ ^

o O o O . , .. o O
.1777 777 X^iylN X77 ET/7 U|7 .177 X7)

;
1\ Zie Öij .1711 UI HSlljlW

.7777 17) E7/7 n kn. dik, vol, opgezet, gezwollen, vanHaan-

gezigt, J.

i] urn ij ui ? \ kn. ;mz. i-Lixphmji\ drab, moer t;a» o&>

(V ^* ï7«?z dj arak, katjang of kokos), in den

bodem van de ton of pot , waarin zij bewaard wordt:

Vrg. 77 777? 2 17 X/'? 2 v

(?) D«™ o/ i77)xt.nkn. warme bron, zoutbron (ook pekel van

mineraalzouten bevat-

(?)

zoutevisch, vrg. (Lkui\ J

tend, van water? C. S.) tenao/iëin\ mineraalwater

.177? 7i? ^ ,7777 x zout uit een zoutbron. — (ui ui> untuyix

naam van een plaats op den Lawoe, waar zulke

bronnen zijn, C. S.).

x77,7x?\KN. iets waarmee men werpt (vrg. tui on ru/iw

ook zva. ,7777 .177? ix ? \ iets om mee te werpen, J.; .itt?

X77 rl? \ iiq. bode, zendeling, Lakon, C. S.). ittt? ui asn rui

a ^ o a
17 X7 2 .? 77 X77 \ .7,7 7577 ibll 7777 ÏU (Ui (K,l .1777 \ (UI OJ) X77 ~/77 .1777

arLuKnaiuiy spr. ï,7?.e7,?x?\ werpen, gooijen; iemand

. . . , , .. a O a o * o
of tets met iets gooijen. <to itt? xt? uii tun (ei rui asn iun \

.o . .

Spr. X77 E? IX? ;17? \ ^y. X77 E? IX? X77 17 7(77 \ met
z co ca f

iets werpen (weg- of ergens heen werpen , B. J.

XXVII , 28 , 2 j LV , 9 , 3 , C. S.). .177? ,7X7 .777 Hl

ofullil7nrL1(Cl(^(^J|^ iets om mee te werpen; elkan-

der toewerpen; spelend gooijen, bv. met steenen.

— x?,e?7x?\ het werpen, enz.; worp als afstands-

maat: (Ki (ui (ei ru\ een worp ver.

X7? ?7r? vKN., nnasiiz^Ki^jKHijiMLi., been, beenderen, knok-

kel; geleding van riet (vrg. asn rui \ rinnziuij)). «777

aii 77 aa

z

,exin kraakbeen, J. Wangsallan: amruiaji

71 K?7 TL1/J .X? 77 7X? 2 707/1 \ .1777 IX? l^ (KI ~Z .X? XC1 \ Kj.

S. «777 (K!j Ojn OJI X777
(

0S11 1X7 ajiarirmt

O o o * .. o
cm asn q x? r? tq aui *sn /7X1X3)Xf7(7777N (UH (ïljj OJI (HKI \ OTj <EJI

. O . O
W77 .1777 7X7 X? X? ^ \ 1777 7X7 157? X7 (E?

x7XE?ix7\ als beenderen zijn; ver-

m
IL? 77 7,7? Of^jm^irn

beenen. x/??<e? .ril? 1777 xixxi\ Sjor. — om rii asi hoji of

asnojnrli uianjj\ geraamte, het voornaamste hout-
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werk bij het bouwen {ook gebint van een gebouw

,

opstal: vrg. nrxfn <m (Kin\ J.); schets, hoofdtrek-

ken, hoofdinhoud van een werk; in geraamte, in

hoofd- of grondtrekken.

(L7/,rlnKN. witgevlekt, bont {in H alg. in kleur afste-

ken, bv. van een lap op een kleed, J.); witte vlek

op de huid, meestal aan de handpalmen of voe-

ten (in minder graad dan vmat/iafna en zonder

barsten?); ook lepra? of vlekken die de lepra ach-

terlaat? {veelal likteekens van wonden of uitslag

,

waar een nieuwe, blanke huid over gegroeid is , J.)

naam van een plantje met gevlekte bladen en schoon

rood bloempje, un ajitcn trui bruine of zwarte hond

met witte vlekken. .L^^^w^7u^ blespaard {vrg.

O
on (uiz kii). <bn <ruiom arin\ een gevlekte zeevisch , J.

O ) G)
turn 11 > i ii u i bont met drie kleuren, i n ili in >,i

?lj^\ kakelbont, ui i.i i n >"t i\ afstekende dag, die

van andere verschilt {vrg. uirti). >/ > i > ta i n :ï i i 1

o
un r n i.i i n ij i ii? i i spr.

O . ." G)
u

(wil n\ zie i ii \

in ilï\ kn. porcelein, verglaasd lijn aardewerk; scherf

porcelein of glas {Wangsallan : i i i i i i i u wj / 1 m

n in rzz tn ui L. S.; vrg. n unntut* iii.n).

tumxh of i:n i'r zva. m un dwaas , mal, onwijs.

'•'/'*/ ~ 1'"- •'/ ' >>• >n\ van rook (i i .-.•), die in huis

blijft hangen en de kombuis niet uit wil.

<i] i n 71 tii? > kn. (met een zwarten kop) en witte vlek

boven de wangen, van een rn op wim ; kale plek

als likteeken boven den slaap.

tnacm«in\ kn. touw waarmee een vechthaan de stalen

spoor aangebonden wo-dt {vrg. in unw een boom,

welks hout alleen tot branden dient , J.). — lii

rjizizrui een vechthaan den spoor aanbinden {een

slagtdier villen en afhakken, J. ; vrg. n un? >? tl/).

inicmnili kn. wormstekigheid van een vrucht; be-

derf (vurigheid? van suikerriet en derg., bijkbaar

door zwarte strepen of gaatjes: vrg. nxrmvitnji):

— mini rsuri iti\ aan stukken snijden of hakken,

bv. een geslagt beest villen en afhakken {vrg. n un ?

iui\ ui^nuii/i). — riuiuri.iui üi kii\ bederf als

boven hebben.

ijiumrntuu kn. gat {doorloopend of niet); een

gat hebben; fig. opgelucht, verruimd, van V ge-

moed {vrg. aznasnaruin). — tun n (b.i z ri rui i \ een gat

in iets maken. — uvti ei ? 11 rui ? ui mv. — un

<n ei ? vi iii? unn>K)i\ fig. iemands gemoed verruimen,

zijn bezorgdheid wegnemen. — riun?ri iui? uimns

opeuing, gat. ri im ? n ili? ui an li in v rookgat, schoor-

steen.

o o a ,.
i.n rei ui ? \ KN. ; gew. un trui ui ? i n tn i i >\ poezelig

,

mollig, van een kind, met een blanke, geelachtig of

lichtbruine tint {en met mooije groote oogen, G.;

freq. van xnitciJ ? vrg. un iuuiti <>\ am nru ui^).

un i i i ui > i KN. 1. ini ii ï iri > un ili ui ? of un > i i ui v < n

7 li ui >> het hoofd gedurig regts en links draaijen
,

wild om zich heen zien (gedurig omzien , bij 't ver-

laten van een geliefd voorwerp, B. J. LI, 5, 9,

C. S.; vrg. n i i.i i.n i). — 2. zva. amuixn?\\

un i/uil ï > ZVa. ni/imjwB. J. LX, 1,7: urn nn trui

i i
j

< ï.n ij\ van twee groote kampvechters, Bhima

en Soej odhana , C. S.

nfy )Cyno . . , , . , . ,
in i i kx. ; un i > i.n m\ eenigzius bedwelmd of dron-

ken, ook door medicijn, geur of stank. — mnitAji

in i :i-n\ bedwelmend, duizeling verwekkend, van
ï CY

geur enz. J. {vrg. i.nui i ; bij m i i).

i/i f) KN. jonge gans : vrg. «a.<n iikkuiikii^w Wangsal-

a O ) o y
il i l KN.; hil i 'i 1

>>(">
'f

'- — ',{"•/ c. s.

door verkeerde opvatting, ver-

blinding, verkeerd gebruik van zijn verstand zich

benadeeld zien, zich in 't naauw brengen {zva. tui

7i i > 1 1 ft lii zich vergissen, verkeerd opvatten of

begrijpen, J.; eig. verdraaid? vrg. a^inci). onuJizaji

<?Y o CY o CY . ,

?.j hu i n i i spr. — 7 n 1 1 in ui t)ti j,-n\ in de war,

in verkeerden waan brengen, enz.

G) CY r - CY , , G) CY G) CY
ini.ii of ini ii, n kx. hoepel: vrg. wnunw arn^un

niciii rtti ' ï m
i

de hoepel vau een wiel om de velg.

— inriuii.ii zich krommen, buigen, ineenrol-™d
. CYa .

leu, als de miereneter. — ajn(Eiia?LiKnnrt\ tets van
cocr

een hoepel voorzien.

urn rvi trn^ KX. ; ui i_ n wn rui hii ? of un ij n.i om ? \ al-

les onderste boven , in wanorde , ongeregeld : vrg.

' • onderste boven kee-Ul 77 1, . 1v ; ^3'
un e 1 TUI nn

ca ^J
ren; bij het zoeken overhoop, door elkander haleu:

vrg.un nu Kn y un ri rii ia ? \\ -un (zi rui uu ? Xjn \ mv.
ca O'

xm ri rui Kn ?\zie irn jui ^~>l?^

n 7L171 Kil Uil,! Ml. n 7ui ri Kn asii ^\n

urn K7?,tj
i
\ KN.; unf.7itirnn of irn frn ri a~n n\ uit ver-

veling trek hebben om het een of ander te eten of

te snoepen; behoefte hebben tot praten na een lang,

vervelend stilzwijgen {im kh (zin\ eig. mond- of
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spreekkramp? r~n <un t&i tuiji\ daaraan lijden? zijn

mond niet kunnen houden , J. ; vrg. unsctfi \ act wn t&i/l).

n i h ? n ii? zie 77 lat ? it iji i v\

Knahcm\ KN. franje o>WéT dtö?z ££« do dot, nam.

de in wiekjes zaamgedraaide en als Jcvjasten han-

gende inslagdraden van den daarvoor een hand-

breed losgerafelden onderrand (Wangsallan: lea

71KMJÏJ.).; — CTOTI' L. b.). 7.7? £ 7 177 777 \

<?<??* do dot van ^£/<:<? franje voorzien. — 7777

tnammji\ met 0wZ#£ franje versierd.

vrn va aii\ kn. handboei {Wangsall

/ £? lj~?; isn 777 7v7

077 \ <&? handen in een boei sluiten , iemand een

handboei aandoen (/fy. 7.) iktj vn ua » era ?g th -77 i/n 1

;

(Ki-n\ Wangsallan , C. S.).

nicmmjKcnauï KN. kettingkogel.

<rj 177? ? ri? 77 .7777 ? 7!? \ kn. uit allerlei kleuren zameugesteld

,

of moeders jonger broeder, oji tvt? ri ia \ kn. , rui mi

7>7\ K. of KI.. 0#ff. ?y>7.7j)\ O0/ï zva. Kil Kil \\ ,!_,? Kil

hit isnn pleegvader, tut va 171 111 KaoitiiKnazri oji-. (halve)

broer van vaderskaut. rm vi

.

7777 7777 \ zie xmasriw oivip

vt ?m ?^y 77_;^ ui k> un n t_?2 tnaq

777? 77 111? 7,7? 7Y7

NT/J rm Uil UI 711 \ C. S.). J_7? E/J ij.

.?»?•. — o.nuioji\1 en

iemand vader noemen , als vader eeren. vn un ukhijj\

zijn vader gelijken , slachten.

Km-niuiz^ kn. reusachtig, zeer groot, dik en sterk.

77 ct i vn rn oji z ^ reus. J.

o O CY /C7vn 7_?\KW. zva. tui ui \ un Kivaijj\ oji cmw (o/cr. %o a-

pra, wal, poort, enz. B. J. kw. Krit. Y. 2, 3:

O CY . Q„ „ ., vt-ttt
77777 iivi !Kt cut au w mn mi r-jz: .7777.<l/? 7.?? ? zo. JLLY1,

23, 3: 77777
;
ali ïvi ali \ pM. am ififch v) lunz na \ C. S.).

) .

kakelbont: vrg. ren oxji icnaa .ruia\\

vn vn\ zie «mazn^

.7:77 ii_,j \ I. kw. goud, G.

II. o/
1

77777 l? una kn. , ^7 e?^kl, vader, ook als

vereerende titel. Zoo noemt de Soesoehoenan den

Resident van SoeraJcarta un ui , terwijl hij den

Gouverneur-Generaal als 711111)1 betitelt, (un iui

in poëzij ook, even als iuna<n\ in toespraak tot een

jongman, B. J. K"w. Krit. XLYIII, 1—2, van

S alj a tot Nak o el a, viel. xm n art \ CS.)

iKiam oji i.it ^n hi vi tp\ waar is vader? 1:77 7.7 ri hi\

(7777 /L? 77 Kil \ 177 ;7_J 77 KT} of 7777 OjI Kil 77 3TI \ Zijn (haar
,

hun) vader. ajiimyt\ verlc. van tanajiarnjt\ in toe-

spraak, en in samenstelling met den naam van 't

eerste kind, naar 't gebruik bij de mindere klasse

der Javanen, als ui hiiKj ^i^i/j\ Pak Kasiman, de

vader van Kasiman; urn ^77 mi kii na cm -ti kt/kh^i

77 K7;3 77.7_i?? )7? ?"\V ir a-ti' oena, naar zijn kind genoemd

Pak Döjok; — soms ook met den nieuw aangeno-

men naam van den man zelf: aj)K~naxi\ vader D j a-

ja, in onderscheiding van zijne vrouw. ojnoricEsizamn

(of un iu) ik ui \ moeder Dj aj a. Door zijne vrouw

wordt hij veelal ?iaar't eerste kindgenoemd uiriKin

77 77,? of t_7 wT» 77 Ki ki 77 ir? ? 77 .TL? \ vader van 't knaapje

,

of /m 77 kii \ (ia un 77 7V7 ,k ? 77 trr? \ vader van 't meisje , of

ook wel eenvoudig mi vi ii ki\ (de) vader. — a.i un i

t_7?\ grootvader (vrg. Kuurt). t_? 7,-77 77.7 jttt^nKN., a^i

(Kn-niLtisiijpK.ofKi., zva. m^imiji\ oom, vaders-

<3 7

am 'Oji \ zie {cnuuiw

aznaji(Knji\ zie san oji II.

o

t hl 1 >t ri hm

lajiiiii^KVf. zva. 11 mi (Skr. bhoêpati, vorst, uit

bhoé, aarde, enp ati, heer)\ kn. , azn cwnasni oji/i\ k. ,

heer , landvoogd : bepaaldelijk titel van een Eegent op

Java. Xjiasti\ de Vorst.ti-ri^ui xsti - de vorst. — st.iirn^ asn\ KW.

vkl. kv ^1 77 om zon ~ n arn Oji sish w — ikii 2:11 1^1 77 asii tnjj \

regentschap ; tot de waardigheid van een Regent

behoorende. — ?_?? e? 7.7 riisriKi\ kn. , 177 z.i oji 11 asm

.ki^i.\ k., een landschap als Eegent besturen; zich

als een Regent voordoen.

o
azn uirtasm ojiji \ zie ani oji asn w

«ttktJjnKN. de beide armen uitgestrekt , in de spreekwijs

a.n ki .uii £1 (ki £7 £7~7 (vrg. am oji \ «^~ oji oji w ook ben.

ui un oji \ zekervan een w aj an g-spel, G.). (ki

fatsoen van oorkrabben. a.n na un oji \ zie a.n na xstin\\

O * O - O . ,

ajia?L(zi iui\ oji =771 !E 1 ajKKnri nut z kii 1 \ twee soorten van

un £? ali de armen uitstrekken
ca

< va e? ut \ ui vauco cjcci

mangga's, J.

of uitgestrekt houden (als gebaar van opgetogen

blijdschap, B. J. XIY, 12, 7777 0.1 7_77 7V77 [OJI % !K11

nt^ï ?\ B. J. N, Zir^. XYI, 9, 7: aai na 0.71 izi oji \O s en

C. S.). L77 £7 7_7 777 77

dwars houden.

07inKn\ de armen uitstrekken

,

oznaji ua znn\ soort van vlieger.

0777 lui \ kn. groote lange ooren hebben.

?7 u?7? Ti oli ?\kn. valkkleur , ##tt ^e» paard, nam. geel

met zwarte manen en staart; ook naam van een

bloem. — un r> z.iiri ali i \ op de armen dragen, bv.

een kind of zieke (of een lijk, B. J. G-, Krit. LXY,

4, C. S.); ook zva. rt zu 7i arm \ zie bij rt 0.1

1

77 arm \\

op die vjijze gedragen wordt.

1777 2 77 OJI Z 171 (HIJ! \ Wat

(U77 7j)\ in de spreektaal zva. oji oji \\

62
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O
Ü77 7.J7^\

(wrja.n\ 1. zie rnMj.aijw — 2. q/" tm>n(bsntma\KS.i

ajn ,e.i w an \ q/ n/n ei rj in h-n,i\ ook <un bi« wi 7,77 i

>

iets gissen, raden, voorspellen, verklaren {«man

on&n\ zva. cmpi?ih\ B. J. XXI, 7, 10: %a asnesnaa

OT/w»Tl«éc\ C. S.).

—

• ajn mi ri cm wi^ mv. — vmntustaa

aon\ o?inu/M) o/* vu 11 in ini ki p iets om te

raden, raadsel, J. ; fry. ?t t,// eiio/jw

(CT7*j)\K"\v. — ^i6n zand, B. J. XW7. LX, 6, 5, CS.

oo\ z«tf 7J77 n &n a N\

mTTjio? (of untujL\ J.) v KN - ^ yö! -
'L?-'17 N vnnajnaxaa

(ook niet doorgaan, geen gevolg hebben; tot geen

einde, uitslag, beslissing of afloop komen, gebroken,

onbeslist, ongedaan blijven, bv. door een verhinde-

ring, door gebrek aan 7 een of ander, van een

spel, gevecht, weddingschap enz.: vrg. i i vn J.).

7 r. !' / ij i i ' l.n . ;; t/ i.n ZVa. ff ))i)7j),7)\\

i rï/n<ij)g\KN. een roofvogel met gr ijze veeren, die veel

van de nxmaxii heft (aast op kippen, u-aar h/j zich

onder voegt om er een te vangen; onderecht

soorten heeten, naar het geluid, i n i> > a > i n n i i >-n i

of alleen thunxntnyi arnntuntM/taxetm» of alleen

kn ii i hi) ) volgens somm. ook mnnfuntaxaa i n >/ 1 , >

3 O T .

en vu ii i i > ii 1 1 1 ).n r J .).

intumaun k«'. 1. zva. 't >>iih)j SAr. èodi, de hei-

lige vijgeboom, tiens religiosa (vrg. vj ui).

II. zva. in in (erg. in i i)

>l
i n >r/ ii>- KN. ,

i/ i n > >/
>*)

' K. (of Ki. '.- of beiden H -

onwetend, onervaren, ouuoozel, dom. )/i>i>ij htacn

o 7i} \ naar mijn dom verstand, nederig, voor naar

mijn oordeel, 7] c)> m ij im >/
1->> o ffiénojnntcnt

aa^bitmy (gij) zult o/" (hij) zal niet ounoozel zijn, het

wel begrijpen, voor: (ik) laat het aan (uw, zijn) ken-

nis, oordeel of inzigt over; waarvoor men inOost-

,0J}\\ 7_77 77 e i ? >?m >_ of

iemand iets zoeken wijs te maken.

cdlt^nkn. scheur, bv. van een kleed, snede, bres;

gescheurd, doorgebroken, bv. van een dam; bemag-

tigd, ingenomen, bv. van een stad; scheuren, door-

breken (intrans.); het scheuren, enz. (vrg. iniivi

KD -j \ vi) n_>.>\ .j_7 w»^). ujj kA tznaaq taiMAn aji90fn^\

. IQ a, O O 1 a«
l_ 77 M 777 77.7 'O ? L/7 Cl) l )) 10 7 777 £7 .. ) IL ; IS) 71 n ) ? 7,-77 \

.?/?/•.— e» È> in <> \ scheuren , in iets een scheur maken',

bv. in een kleed; een muur of dam doorbreken; een

bres of opening daarin maken; een rijk of stad

veroveren ; een bres maken in zijn geld of goed.

\ )) ; ) 1 1 > in i] )i >> 7,7, t- de stof voor een buis aan den

hals uitknippen, un&iajiq n> 71 in >\ de voorraadka-

mer aanspreken, groote uitgaven doen.— tun &»ö i

;

i /; mv.; ook uit een stof eeu kleedingstuk knip-

pen (in iets een scheur of snede of opening maken

,

G.). — t // . 1 1 i ƒ j.7/ 7j i.ns maken of veroorzaken

,

«Jat iels scheurt, doorbreekt of veroverd wordt; iets

laten knippen tot een kleedingstuk. — ocb^

)i)),ii' liet doorgebrokene, de gemaakte scheur,

bres of opening
;

geknipte stukken voor een klee-

dingstuk.

->
. o /

i ii i

I
kn. zte i i

i ii ij WH ' zie btj i ii ij

i ii ii ij ii ii > kn. zva. i n 1 1 i.i >•> i (ook

)
i n : i

Ca

Java zegt: «(enrw'w? u yu^ — i_n ij eazwooïï

1
1.11 El )] L77? 77

—iun.71 e 7? 77 in > tj\ zich voor dom houden (lees: zich

dom houden, dom aanstellen ?). — L7? ?^ e)> ?^ in? i_n

tot iemand zeggen n Èa z x? 77 cd ? nas ^ o \ aan zijn be-

leid overlaten, "YV.P. 496.— 7.77 7^ euiiid? hii ~r> rj hu

iemand voor dom houden q/ uitmaken; iemand iets

wijs maken. ,t_?? 77 e? ? 77 1-77 ? 7,77 ^77 77 7,77 (7.7? ?7 -ei ? 77 r77 ?

TjXmUll ^77 77 7,77 \ t77 77 ElZTinil VI 77 7,77 N G.) N. , 7_7)

7^ ei ? ij ni ? isi h-v 7,7,i\k., ë«?& geheel aan iemands be-

leid q/ inzigt overlaten, toevertrouwen, aanbevelen.

<7T) 77 (7T7 2 \

ma : mi J.) in een onaangenameu toestand zijn,

tusschen hoop en vrees dobberen , voor teleurstel-

ling vreezen, op twee gedachten hinken. -

/ ;

7

f ii ii ? i'- zulk een toestand veroorzaken.

< ii i , (Ar. .') k.v. niet doorgaan, verijdeld, geen gevolg

hebben, bv. van een voornemen ofgelofte (vrg. x3t"i}\

vm.vu 7i>j\ i ii Li); ontdekt, openbaar gemaakt, van

een plan (vrg. in in n&rniah E»Ma\\ volg. sommi-

gen ook in duigen, van een vat of ton, J.).— tun

i rnunTï»njj\ ontdekt, uitgelekt. — en ; i iji Tin vu

\

verijdelen.

/ ... c~y
vii7jir)\ een riviervisch , dezelfde als www
vn 77 7.-7 kx. ; 7_7ï Eiifio een uitstaanden rand hebben;

omgekruld, wijduit openstaan, als de tromp van

een trompet; den rand van iets uitslaan, uitbuigen,

uitbreiden; iets aan 't einde verwijden, verbreeden;

de grenzen van een land aan één zijde uitbreiden

(vrg. t^rivn vim). J.

7J777C7A vi vii vu m \ zeker inlandsch vaartuig , J.

vii in (of vmin?\ J.)\ kn. een opzwelling van de huid

met puistjes (en blaauwachtigen tint, J.), zooals de
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roode houd, vergezeld van hevige jeukte; o. a.,

naar men zegt, veroorzaakt door de lucht van

ing as-gom, bij de bereiding van houtverw ; opge-

zAvollen, opgezet, als boven, J.— xt? ,e? do/m \ zoo-

danige opzwelling veroorzaken.

(cnnof\ ct)T),oim\ zie arnnn VIII.

??77??77(70??\KN. ijzeren of stalen pijlspits.

nrrta.j)CH-nj]\Js.V{. zva. /ëmMi/iwo. otli xni aa (HTfin\ paau-

weveêren, inz. de staart. iiii otti asn aa (unji\ voor

(hfiKcriiïsii 7777 ia.hrvj'1 v waaijer van paauweveêren, zoo

als er twee tot de onderscheidingsteek-enen van den

Vorst , van zijne echte kinderen en van den Bijks-

bestierder behooren; soms ook bij den optogt van

een bruidegom door twee personen achter hem ge-

dragen ( Wa?igsallan : a/h ,?x? .en ia ?? (inn z rn vi nn z=

X7/X-??X?ïy?\ C. S.).

amaatHiyi of tncnzaJKKn/p KN. sooi't van mes, door

Boeginezen algemeen als wapen gedragen (vrg. vnaa).

— (mi (Ei ia tnii\ met dat mes steken.
co <-J*

o o • o
,X77 <77 ,7 07/7,-77 ,7 \\ Xll E 1 XI ia HU /l \ Zie ,C11 11 ia A.

rcndjtihmjj of i_7 7C7K77,7\ KN. slaaf, slavin, bediende,

inz. bij Europea?ien en Chinezen, die vroeger sla-

ven plagten te houden; anders geio. cnxsii^\ — xr?
j

caixatHnji of E7.7C7IK77 7N als boedak dienen.

(üii(OJ}!hrn/i\ zie (undJ) cni/jw

O . Q
77 .7777 Z ,70? (HU fl\ Zie .7777 707 Kil

(j
\\

(CïKUj.mji of en (uj,(isiyj\ KN. grappemaker, hansworst.

77 ,7777 77 1777 ,75? 7 7777 707 (ia fj\ Zie 77 7777 77 .7777 ,7577y?\\ X77 E?

(uaasii\ bij iets de rol van hansworst vervullen. —
a:na^,xsn(Hi^\ hansworsterij ; een publieke vertooning

geven met hansworsterij.

o
7777 77 107 l 7577 1 \ KW . ZVa. X07 Kïl (Hlj.

ZVa. X?7,77?7 K7?7V?\ Gr.

O o O a
(1777 (700 ,7577 \ 2#<Z. X/7 ,707 7577 N\

O
(1777 (77 tol (3^\ KW. e» oj. aap; oo& een uitroep van

kwaadheid (xj xrn 77 ikw ri xjiz oji chi xi tix.i chi n) , G. (fin

(77,707.^7 77.^7(1577^, gevilde aap! W. P. 414.

O
KT3 ,707 X7? ,777 (7/7 f) \ ZVa. tül 707 ,777 ,777 (Hl f]

\\

Cl
*2A

0777(7J7(7X7
/
fl\KN. klef (tets ?), week en niet gaar, van ge-

kookte rijst
,
gebakken of gekookte meelspijzen, J.;

O
W£7. (E? 777 ?X? ,?\ (77 E? ZllcmZ ,7X7^

(1777 77 XO? 2 (7X7 rt\ zie bij XTUXlXaZW

1777 ,707 ,77.?^

\

kn. op hol gaan, doorgaan, van een paard.

(1777 do? .77^^ \ kn. week, los, in staat van ontbinding,

enz. B. J. V, 14, 5, van H lichaam, door wellus-

t ige uitputting : xm xa xrn aa ?x? ,7X7 (77 xp? ? aa crn w zoo

m Lakon, van een lijk, dat in vergiftigd water

terstond in ontbinding overgaat, C. S. (vlossigheid,

onsterkheid, rafeligheid, J.) — x?? isi aaaxin of rei

iatn,i/j\ in dien staat van zachtheid zijn (i^oor #£-

ffer/, mufheid, rotheid of overgaarheid), dat het

zich gemakkelijk stuk laat trekken of uit elkander

halen, als touw , laken, katoen of vleesch (vlossig,

rafelig, op 't aanraken scheuren of uiteenvallen:

VT(

in dien staat brengen; vlossig maken, J.

O a T O -, ,

vu ia ?l?/}\ 1. N., *.? 77777 ,7577% k. , schietgeweei'. — nsn

iti za ïtlij)\ ,77777 77777 x77 \ met een geweer schieten; iets

of op iets of iemand schieten; ook zva. xn tE.-iicna.ji

(tliji\ ,77777 77777 «577 \ schieten met onbepaald voor-
""

-

G
", o _ , r> o

werp, jagen (vrg. x-77tt,\ xnixaomn). — (xrnEJixa

o O o O o O
,7X7\ ,77777,77777 X77M \ ?«y. XrHtiam.l(Hl/)\ (KI 17111 ,7577

mafhl^ met een ander o/ met elkander, tegen o/ op

elkander schieten (oo£ nagebootst geweer, geweertje,

n o on T N o o
7"^ . (E 7 757 «7577/7% (£ 7 ,777 ?X 7

r
7 \ J . ) . (L T7 (£7 ,707 ,7X 7 77 7T77 '

D o

O
proppeschieter, J.). — tut eE/t'ai» aru^\ a^i^njjzrni as

het schieten, schot. ,x7 ,57,707 ,7x7,7\kn. (oƒ x^tox^

(707,7X7y1N N. , ,XT ^T 77777 ,777/7 ,757? % K.) Schuttei' (£?V7. (77j

,e?); ooA' geweerschot #Z.? afstandsmaat: ojiajikiaa

7X77\KN. ( 3-7.707 .ZJ) j ILW (KI 7777? .7577 \ K.) eCU geweerschot

II. KN. groote puisten «fo bloedvinnen, die al-

lengs openbreken tot steeds grooter wordende zwe-

ven, naar men zegt, altijd of doorgaans aan de

beenen (kanker, melaatschheid; melaatsch, G.) —
Jen.

) o O
.777? ,7J7 77? 3<i n\ zulke zweren hebt e

ccn ??«o} rLi,i\KS. ; xt? ë? ??.7o? rx?^\ iemand het lijf open-

o O
- "(70?scheuren of -snijden (B. S. 417, 440: (1777x37?.

<7XXfl\ ##« a^w persoon; Lakon: «ji asn m :ci asn nsn

->iiaix.iji\ C. S.). — x?7 /E?(77:7o?(7x?N ï^openscheu-

ren of -snijden, G.

i7iinnia2a-ufj\KN. uit den grond gerukt, uitgetrokken,

van de plaats weg, vertrokken, van vele menschen

(vrg. (7777, 70? crun \ 77 ,777? 2 <?? aa 1 nruin ).— x.rn (Ei on ia z n.in\

uit den grond rukken, uittrekken, een huis opbre-

O
ken, wegnemen; een tand uitrukken, a.11 ki 71 aa z rii05 co 1 <?>

(hrn\ het anker ligten. — om ë? 77 ,70? 1 trti > mv. —ö co '
?V

(tni tèiii ia z ar.1 rn mi \ maken dat iets uitgerukt enz.

is; ook zva. xmcEJiia ?X7?? 1707\ doen vertrekken, uit-

rukken; in het veld voeren, van troepen. — «777

f? 70? z.7x? (hi n\ uit den grond gerukt, uitgetrokken;

62*



980 zrn zji zui^ N
nn

zmzj)ZJicmn\

plantje dat met de wortels uit den grond getrokken

cr .
is {vrg. zji zsnnoaon).

ccn zji rtin\ zie n zm zzizjiz nrui

n

i.

zrrizjiruin\ zie on zmz ri zji z ruin 1 en 2.

on zm z zi zji z ruiji\ KN. 1. {ook ocrïiun crinn ?) uitvallen,

losgaan, uitgerukt, van haar of veeren. — (ünmt&it

/ o o q . ,

zizJizrviu ruijen {vrg. uniEiarri «.)). {un ui zji run\

poet. F uitrukken, bv. de ingewanden uit iemands

lichaam. B. J. XL, 3, 1: zm wam zrn zo zji rui jji

O ca c;

ruionn^zunrizo\ C. S.) — zjn on t&i i on zji i z\o \ iets,

als haren of veeren, uittrekken: vrg. un rsi zm un\

maar ruwer, en bij vlokken. — zm n isi z %i zji z zm

on zrn \ doen uitvallen, doen losgaan. — on im z zi zji z

znzzoji\ wat uitgevallen, losgegaan of uitgetrokken

is. (— i_7izi(eiz ri zji z ;iM\ van zamenhangende , er-

gens, bv. in een zak, ingepakte zaken, door een

scheur of gat in 't omkleedsel uitgaan , uitpuilen

,

uithangen, uitvallen, J.). — 2. ook oman <ruij\KT5.,

om zji zuiji\ k. , het uitrukken, opbreken, op marsch

gaan , vertrek , afreis , van of met velen {vrg. zm zm

<&"/)) — un zi (&i z 71 zji z zi.i zi zm enz., laten of doen

uitrukken enz. — onzmzonzjizniaon enz., gezamen-

lijk uitrukken enz.

O O
(tn (voizji ihmji of im (voixji w/i^ KN. I. eene zeer vergifti-

ge slang, adder, G. {vrg. ajiaxa); verschille?ide

soorten heeten zjnruiamzji.zjizoi^i zsnn\ zizmziiiz

en kiizji\ de laatste grijs met rood aan den hals,

J. — un vtaaiojKMnji {eig. als zulk een slang, J.)\

onverschijlig zijn, het zich gemakkelijk maken, bv.

van eene hen, die hare eieren buiten 't hok of de

bestemde plaats legt, waar het valt; verkeerde we-

gen gaan, een slecht leven gaan leiden, sezuiki

zz tui z uiti zm iei zji zji ktiji\ loon trekken voor niets,

zonder er iets voor te doen.

II. vn tiaj),in hmji\ in menigte uitkomen, als

mieren uit een gat {vrg. rui (èizn zon). — zm/unzji

zm<Kin\ een dans van al de vrouwen die bij een

. bruiloft hulp verleend hebben, op den avond vóór

de zamenkomst van bruid, en bruidegom, in de de-

sa in gebruik bij het huwelijk van het oudste of

jongste kind.

un zji zji zuin\ kn. ; zjn ieizjizo zruin\ grof, ruw, van de

huid, door scheuring of door vuil: vrg. zji zji

oruys J.

zrn zji zj7 cmn\ kn. ; un <si zji zji cmjiv vol, stijf gespan-

nen, van den buik, door overmatig eten, de maag

overladen hebben: grof woord, J. ; vrg. zmzjizji

Ocmn\ amzoizjj zmnw

nn - o on . -,! , .-,
zrnzjizocmn of zmzji zji cmz\ kn. (opgeblazenheid, op-

gezetheid, van den buik, J.; vrg. amzjizji cmji\ zm

N O O O j. o o
"~

zcjzjj.amji). — zm ei zji zji cmji of ui zji zji cmn \ op-

geblazen, met wind gevuld, van den buik; opzwel-

len, uitdijen, van iets, dat in 't water geweekt

wordt ; fig. van 't hart, zva. ontÈ7Zonamzcmn\ hoog-

hartig worden.

O O
zrn zji zji cm/i \ zie zrn zj> zji zm n w

n nun <&», zji rn n\ KN. ; un ui ui zji cmn \ dik , opgevuld , van

den buik, zat van 't eten; fig. van 't hart {vrg.

O O .zm zji zji onriri \ un zji zj> cm n \ uri zji, cm/i )

.

unzjizjï\ kn. fel koud, felle koude, winter: vrg. zsn

iznaoioM ofirmjiz,u\ kn. hofdanseressen , waarvan

negen een rei vormen, die, onder het branden

van icierook , door gamelan en koorzang van

mannen en vrouwen begeleid wordt {vrg. nm iei _?).

O— un li ui zli\ als badaia dansen, den bad 3. ia-
co "

J J

daus uitvoeren: vrg. uizjiznw

unzjihzizri/p zie bij zjiojviw

O Q - . ,.. o .

zm zji xjhi \ zie bij zji z.li w

zrn zji csis ook ajizjir&i\ I. KW. vkl. imnozncrrifBioritEz

ui hj {om fcizcï r, ri zsn \ G.)\\ — un cei zji cea \ met deWIÖ K Ö (1 ca

bëdama vechten.

TT O O j. O o ,

il. N., gew. zrn zji (si of ui zji rsi \ kn . , vrede, vre-

de maken {vrg. u>i zji. q \ zrn zji o&i on zji tu ).

zva. r:n ui £»?7 uizii\\ G.

zmzji ei n ui lu\ KW. zva. on zn zoon zen ~n zaïrn n\ iets

op zijn gemak verrigten, G. — Vrg. unzjicsi II,

O
on zji tuut \ zrn zji 'S! \\

zrn zji arnji\ kn. stinken, een bedorven lucht van zich

o n
geven, gew. van vloeistoffen: vrg. zrnzjicmri^

zjicm/i\ kn. een sterke drank van

n

n
asn ?7 ui urn zsn

on ii of zsn nn ui zrn t? (kzji bereid.

bad eg maken. — zm on zji cm zon of zrn zm on zji cm

zou- zamen badèg drinken.

zm Ti zji z <m ii kn. ; ^lt? (ejitizjiz cmji\ met gulzigheid

of smullend eten, vreten, schransen, verslinden,

bv. van boeta's, booze geesten, enz.: zoo B. J.

VII, 5,2; XXVIII, 8, 7, van godheden die de

aarde verslinden, C. S. — zmzq ri z^zcmji\ ver-

slonden, bv. door booze geesten {of door het vuur ,
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B. J. LXVIII, 12, 5, C. S.).— xmcnxjizcmaanyiets

om op te slikken, W. P. 459.

cun tui <m/j\KN. jagt 0£> viervoetig wild (vrg. xninri\ un

&j) i]ij>/)\ icrnas)!/)); fig. <cn <ij> cm "n ? \ zoeken iets als

huurling te verdienen. — (un (én &<n cmn of cunksixni

aj> cmj\ jagen, jagt maken, op groot wild (tun tui

cijicmji\ ook iemand naloopen om hem te vangen

,

bij 't krijgertje spelen, Lakon
7
C. S.); zva. cun tut

Ti\ naar iets of iemand toevliegen, toesnellen, W.

P. 425, 435. wild waar men

O
jagt op maakt, gevangen wild; ook zva. (ui(Ei(uicm

(mjj\ jagtplaats.

O O
(ur>(ijiarnji\KN. het vergaan van vleesch, G.; vrg. om

O
aai cmjiw

xmaoicmji\K^. groote, zware trom, die in de moskee

hangt , en waarop een priester slaat , om de zes

dagelijksche bedestonden aan te kondigen, en bij

andere gelegenheden, xm aai cm ~m tui ckiji \ N. , om aai

cm^A(vii\K., 't slaan van de bëdoeg om twaalf uur

des middags, azn aai cm xn \ n. , xrn aai\cm crui \ k. id. des

middernachts , ook genaamd itmaaicmui \N., <un(iai,

onjCTh K., omdat de trom zich dan langer laat

dan ,*., xQl
l

cmcm\ K. drie

slagen op de bëdoeg 's morgens om half vier. (ion

aa/crn^arn^ half vijf des morgens, J.) xmaajcni

iisucmn. of tun obiicmri\ 't slaan op de bëdoeg,

Vrijdag 10 uur voormiddag {vanwaar uri
O O o

of

xnasn m\ de Vrijdagsche middag-godsdienstoefening

aankondigen), J.:ènaaicm~m(iJi\ namiddag half vier,

J. (te Sa la gew. alleen xmaji gen.). un aai cm tui \

's avonds 7 uur, J. (te Salet gew. xniinp xn aJi). xrn

aaicmcri)\ de bëdoeg tot aankondiging vanden

aanvang der vaste op den volgenden dag ,
geslagen

om 10 uur vóór en om half 4 na den middag, J.

(te Sala asnaai,). xm aai/ri cm ~m nn tut of enkel onxm

rn tui en run w (ui \ zie bij on (un n aai w a-Ji xm aai cmn \ ZOO

groot als een bëdoeg (trom); ook als tijdmaat,

een halve dag, zes uur: crLiorj(iaizaa^Axmaaicriiji\

een halve dag (zes uur) gaans, ajn (En i^uiasn ^ni xmaa

asn aa>, cm n \ spr.— cun tt/i aai, cm \ den tijd met bëdoeg-

slag aankondigen.

O O
<i~7» <rj tut cmyiNKN.; cun (si on aai cm \ een geslagt dier villen

en afhakken; bij anderen alleen villen, zva. <b
O

n
° Ten trui ttbii \ J .

O
naiajizcmji\KN. I. un kj ni xji z amji\ pluimvee, dat zich

buiten de woning des eigenaars bevindt, stelen;

een vrouw of kind, dat buitenshuis is, ontvoeren

(vrg. xmnnani^ ixmaai asnn\ on aai i on (rui 2). on tui z

!ïi(Lj)Zcmj)\ kippedief. — cun iui 11 clji 1 cm \ mv. — iun

<t)(ij)icm(K)j}\ als boven gestolen, ontvoerd.

II. zva. asn iEixmxan\ intr. bosch omhakken om
ca <J'

te ontginnen, J.

O
a/n (En

ca
c )

armajicmji\K^. hardhoorig, doof (in deze beteekenis ook

cmni q (ui ,&) (ui of (Ki) na tun mi <eji cui \ K.); geen geluid ge-

ven , bv. van een ketel, als het water niet spoedig koken

wil; van een noot die bij 't schudden geengerammel

van de kern of geklok van vocht laat hooren (als

een kokosnoot, wanneer ze nog deganis, en dus

geheel vol water, of als ze op uitloopen staal , en

de gandos haar geheel vervult, J.); dof klinken

,

van een valsch geldstuk, een gong, klok, enz. ttrn

o„ Cl o a
(ui curidJ) cm nn aai icnnmtmi\ (ja oneen?, (H~n ~m en <hn on .ui

2

(un(ijicmji\ spr. — cun (zidji cmj}\ zich doof houden.

— cun (E/i (ij) cm \ zva. cun ce/i <ui cm n (oorverdoovend ,

bv. geschreeuw , J.; vrg. cun t^icuncm). — (utubku)

cm<niKn\ doof maken, verdooven ; doof noemen. —
cm (

O
(uri,(U)cm

n cm (m/i\ voor een doove spelen, op de wijze

van een doove iets doen.

(cri&jicmn of (vrnci^iHiijpKN. (vkl. (giiqjis onaazajuxhiaj))

melaatschheid of lazarusziekte , naar men zegt een

mindere graad van melaatschheid, zwelling, nog

zonder zweren: vrg. iin.mton-^mcKnj)\ J. ; K. T. art.

324: cui danrasn aycmjiy naar 't voorAr.A&m,.

dj o ds dm, elephantiasis , waarbij de uiteinden der

ledematen wegrotten; dikbuikig, door veel eten,

van eten zijn hoofdzaak maken. — tun (&i ayamn\

hetz. (vrg. cun (E-ïmmo™). curncijj tipiiEjiiHrins vncEji

(HncKin\ melaatsch.
<K1 C_7ftotw spr

'

~
cn(um(uicmji\ groote mand om ongekookte rijst, aard-

appelen en derg. ter markt te brengen (groote rijst-

mand, waarin gekookte rijst opgedaan wordt: vrg.

(KJ)(U1\ J.).

cm\ KW. zva. *^"^7^ asiuhcri\ G. ; vrg. cuiri arm
CO

ccincui cm cm _ü*. (hiji\ zva. on (ia a-n oji~jhkiji\ hevig ont-

^ steld met beweging van het hoofd ; woest en wild ,

bv. over straat loopen , van een kind (zich verle-

gen toonen, G.; onbehoorlijk, ongepast, van iemands

doen, J).

on on
xm (ij) erna ui/i \ zie cm tui cm ouyi w



982 xm in om ru n\
tir

Km(uicmirtaji\

Q

zmiScmrhypKN. een zeer groote , zwarte, glimmende

tor, die zich in den grond of in buffeldrek ophoudt

,

en, als zij gegrepen wordt , een sterk sissend geluid

maakt, J. {vrg. t*a<n<rui<napz)-
)
ook stoutheid; on-

deugendheid. — iuncEnajicmorvi/k\ zna. <un *n cmawn\

stout, ondeugend, baldadig zijn.

zva. xm.ixiixi {vrg. xm ia cm ixy\\

o O
7X1 1X})\\ X7TI 1Z) O 77 ILl^ll U7 77 KI \ Spr

.

xnrii5i2\ kn. metalen borstplaat, die met een ketting

om den hals hangt; een dergelijke behoorende tot

den krijgsdos van een Javaansch paard; metalen

plaatje, dat vóór de schaamdeelenva?i een nog naakt

loopend jo?ig meisje aan een bandje om d.e heupen

hangt (ki. de vrouwelijke schaamdeelen , G.). —
(uri&i Ti x<h i xa \ van een b a d o n g voorzien.

co '

Q .

xm db)
t

\ zie on xm i:\ w

(unij)\KN. zwart lood (asn (en % oman n lood, J.); ookzva.

tna xm {of een andere zwarte aap , zoo men zegt ,

klein van slag , met langen staart, J.).

ti xmah\ kn. overspeler, boeleerster (overspel, G.;

vrg. xnrjChi k7ï,i). — .Lvvi £)ih\ overspel {of on-

tucht?) bedrijven. — ajnmt&iajioGi\ mv. — mccnaai

act aan of 77 U7? rj xnih ximi\ persoon, die meteen

ander in overspel {of ontucht?) leeft; minnaar,

minnares, boel; met elkander in overspel {of on-

tucht?) leven.

Tixm&öi, ofxn &oi,\ kx . ; un 77 tnö\ xn ei&ji,\ bedriegen,

foppen, misleiden (vrg. xj)crrii\ cka/nixaz). xn ei ici

a
xm cui<r)^nèui\ spr.

G)
77 u7? ?7 1S1 of on xm iii \ Holl. bedding, tuinbedding

(bed?).— x-ii ii £7 77 zj) \ beddingen maken, in beddingen

leggen, een stak grond. — ?? U77 rj tin xi .hi i\ ge-

maakte bedding ; in beddingen.

xm (LOixnrw n\ kn. plotseling voor den dag komend of

zich vertoonend: vrg. ei xrïii xi rxi/i\\

xmis of xm on is 2 \ I. kn. 311. (vanwaar ons baadje)

buis of kiel {vrg. hm rxi ,£7 \ ti xm 2 rt na 2).

II. vkl. xmxai x.i xrii \ reuzen van den overwal,

waaronder waarschijnlijk te verstaan de Ba dj o's

,

eene afdeeling van de zoogenaamde Bajats, een

Maleische volksstam of klasse , die meest op zee

,

van vischvangst en roof, leeft, xn xsimna isiii\ een

soort van onzigtbare boet a's of booze geesten: vrg.

oji in xm ti xmnw

O " . oxmis\ zie xmcmw

xnis\ kw. zva. xm xm\ xai xi ttan\ Tj. Sëngk. twee

(sterk, gespierd, magtig, G.; vrg. iixm2is II;

Skr. bhoedja, arm, hand.). — tEitaaaaoezs soort

van edelgesteente? B. J. XVIII, 11, 3, C. S.

77i777 7^-\KD. van '^7*5*7 {en xrma ^ G., J.).Skr.wédga,

te weten; te onderrigten. — xti ti (ei is xn\ zva. ihi

xmna {en iEinn{\ J.). — xri ri ei is mi ~,7i tri uil \ iets

zeggen, mededeelen, onderrigten (?), over iets spre-

ken , enz. J".

77 lm iro kn. waterbekken, waterkom, wel {vrg. mi

ix-H). — 77 Lu 77 is mjj \ zeker fatsoen van oorkrab-

ben
,
gelijkend op een 77 7J77 is: \

7^ 17112 is \ I. ook iiumuii\ xrriisfj\ KW. zva. cuixi arin\

xi xnmmji\ ojicm^\ {Skr. bhodjya, eetbaar, spijs.)

77 xmzis ,to7-e-ï\kn. {ook i)xm2is
l

mi£\K.) onthaal,

gastmaal, feestmaal; mildheid, weldadigheid; ook-

zva. xnt£i7iam\ welkomstgroet. — xn 71 x.i 2 is \ zva.
co < ° f co

ei xi ki 7 \ ook zva. xiirt eizis: ,(hrn (ei\ xm nri iejI 2 is:—

'

'co O 'co

(Ktj^n gastvrij ontvangen, feestelijk onthalen; ver-

welkomen. — xiYiEii is.hii ,E7\ ook weldoener. —
o o o

X7iij.£nis:hi\ zva. xnnxmio^ <xni 77 x>i ^xixtkhijiw

— 77 U77 ^ is ia 30 \ gulheid jegens gasten.— ajnnrixrm

is.ia 30 \ gul of rijkelijk onthalen. Vrg. 71 xnnz is

(H1W

II. kw. zzz. vnisw rnumnn ui 71 xrm is\ de sterke,

gespierde K o r a w a's , G. {waarschijnlijk alleen

gegrond op ééne bedorven plaats in B. J. B —
het door G. gebruikte handschrift — , Krit. VII

,

9, 1, vjaar alle andere handschriften, even als

het kw., hebben 77 htiz^n xn orixm zam\ C. S.).

7ixm2is\ KN. een draaislijp steen, fijner dan lamitn

{naam van een wapen, G.) : vrg. tnirmmw

71 xrm 71 is z KN. zva. 711^12 ei <>\ echtgenoot, man of

vrouw {voor vrouw ki. om vi); ook zva. riis27iijiz\

wedergade, deksel bij een doos, enz. rixm 2 71 isz^i

,31i\ een man tri tot echtgenoot hebben {ook 11x712

77 7_<2 7/7
(

i>^\ met een man tri getrouwd zijn, pk.).

— xn7]E.i2inis2in\ ie^ van een wedergade, een

deksel voorzien . — xvrj euti is 2 thai'^ii ri mi \ iets

als deksel voor iets doen dienen.

xn is m \ zie ri xm 2 ism w

anxnzism of xn is mi \ kw. zva. xixiiKin\ xi xi xn

<kijj\ o^i -T77 ^ \ t_? X7 \ .e? 7^7 mi,i\ vrg . Ti xm 2 is I. {Skr.

bhodjana, voeding; het eten; spijs.) — xnrj!E,n
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^(mfn\ onthalen. — nmrn iei z ok oo ikh ~m enarn \ iets

tot onthaal doen dienen.

asn <irc \ KW. vil. cm &o\ cm cm tei ao/j \ om ast cmn (ook eign.

van eenewidadari, Gr.; Skr. wadjra, donderbei-

tel, diamant, pk. ; ook wapen; bliksemschicht? vrg.

irais). arn
{
nz.iisn <hcn -tft\ naam van een slagorde

(Skr. wadjr a-tixna, zva. de bliksemfelle). £\ iei ^?
'

niicv (irsN een windpijl, die wind voortbrengt, asn

o -
{(iKajiasn\ KW. zva. lajiunniw art i <in asn [OK ojcrti-is)

xni((Lo\ naam van ee7i eiland, B. S. 11, 195, CS.

™^ (™4™ *""
co v5™^ N ^r'

t~n n ik \ kn. e^rc oogziekte , naar men wil een chroni-

sche, als het onderlid door zwakte als neergetrok-

ken is (iemand, die roode randen om de oogen heeft.

— i:n naK^n ynjt\ roode randen om de oogen, W.

P. 401).

O O O O
asn ok (hcnfj\ zie asnaK cmnw

(cnn^ihoyjs kn. misleiding, verleiding; mooije bedrie-

gelijke woorden, lokaas (vrg. mnaaarna). acnitryozn

asriaKa<nen.rj)zno ^\ door booze inblazingen verleid,

B. S. 536, C. S. — asnaK*aiaKaain\ op allerlei

wijze zoeken te bepraten of te verleiden. — cuncei

aKa<nn\ verlokken, overhalen, bepraten, asniEioK

(hii asnn^ (eij\ spr. — cl/w tziccn (ifs mins zoeken te

verleiden.

asna£Z(Kn%\ kw. eten. <k> asn ik arn ^ \ zva. ckji tui ïq kd aa

O' . O
OSIl OK Kil ^KH1\ Zie (UI (U) Kil _^i (KI \\

cisn.ik 0x1/1 of ènaKasnji\ KN. uit zijn verband, los- of

uit elkander geraakt (van allerlei zaken, die za-

mengesteld zijn en eenige stevigheid hebben , zoo

als mandewerk , hekken, heggen, kasten, kisten en

derg., ook al is de rand er maar van los. J. ; vrg.

entcnzeniKzaxi/p asnaK asn). asm axn[asn ei >isii oKaxi.p

spr. — tun(&m^axia\ losrukken, openbreken, bv.

een slot (een heining, deur enz., door- of inbreken,

inslaan, forceren, J.). — amcenoKaxw mv. — asn
co £~

aKaxiaaji\ wat uit elkander geraakt is; losgeraakte

deelen.

om.ik axiji\ zie enasnzenaKzxxifiw

nri asn z en ok z axiji\ asnaKaxyi (of aznoK asnji\ ook (iKasnaxi/i\

J.)\ zva. asn ok (in/) (inz. van mandewerk , kuipwerk

,

meubelen, kisten en derg., stuk, uit elkander, bv.

als de bodem er uit hangt. J. — tun ri iea z ai ok z oxijj\

uit elkander halen , enz., bv. een omheining , van

wilde zwijnen, B. J. LXIII, 10, 2, CS. —
nm (ei ik na of asn (siaKasn\ id. of mv., bv. een ton,

kast , stoel enz. J. — en asn z ri ok z oxkki n\ zva. asnaK

apihn.p bv. van een rijtuig, B. J . XXXIII, 19, 10, CS.

ik ; i <k asiijt \ zie asnaK axiji w

ottiok asnjj\ zie nri asn z en ok z axia^

asn ik asn \ kn. losgaan, uit elkander gaan, G. (schrijf

-

of drukfout voor asnaK asn n ?).

(Tio z en (i^

z

m<ji\ n. plat woord voor azncwiw vrg. cukks)

o^i/i \ en ojn <n xp (Kin \\

o«ffft»j\ kn. (jonge) kaaiman of krokodil: vrg.

rn i (Kn r) asn \ (ldklii III. (B. J. L, Krit. XXXVIII,

1, dient het tot verklaring van kw. ^o/wn te?i

onrechte opgevat in den zin van kaaiman , C S.)

(Lrnis:,ix}jj\'Kia. zva. (en ah \ verminkt , stomp of stompje,

afgebroken, van hand oj'vinger , staart, mes (neus?)

O o

Kn«K«\ zie enasmza^\ I.

o7nas:emj)\ kn. zeeroover, zeeschuimer, kaper: vrg.

asnenoj^z II. — ajii (ei (ik (Tmn\ op zee rooven.

xmiKcmji (of xmi^acnn\ G.) KN. ; asn vk ern (ma \ elk-

ander met den kop of de horens stooten : vrg. cm

O o . o o , ,

cuiamjt\ asnnaKnn\ o^.tjiv — asn (ei ok cmn^ als bo-

uitkiezen.ven stooten;^. iemand tot eenig

O Q O" EJ1C'
ca

asn aKcma\ in asrï^amnnihjiasnp uitroep van verba-

zing, in Bagelen (vrg. asnr^eKiasr^/j), W. P. 414.

enisnai izzzcm

a

\KN. zeer mank aan één zijde, J.

asn.ik cm \ zie asnrnakzcm I.

Q Q O
asnaKcm^(hn\ zva. asn ok om^ (m \ zie ajiajiarn^i.

(Kl\\

asnak\ kn. klein in zijn soort, dwergachtig, dwerg

(maar welgemaakt; anders en oji riasn z ^cutn); ook van

boomen, vruchten, tanden, enz. die hun ouderdom

al bereikt hebben, maar klein gebleven zijn. (Wang-

sallan: asn en errn asn ok dcnemi(KJ)j\ C S.) — 071

(EJiak of cmiEnak\ dwergachtig zijn. o?? &} ak

o

) ckii

<ri ,v) \ benaming van een kind van omstreeks Sjaar:

vrg. oKosriw

azn.ik\ \. zie asn oji ajifiw ook zva. aji(EJ\ak\ W. P. 392.

—

s <Ui Ca

2. ajri(EiaK\ zva. asn i&i ism w asn cea ak ikv ast \ in lan-
en co &> co

ge evenwijdige rijen zitten, die aan de uiteinden za-

menloopen.

asnaK\ kn. eekhoorn; benaming voor de mannelijke

roede (ook nok van een dak van alang -alang,
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.sooriÉ z>## eekhoorn, G.

11. of xmondKicm-

saïlan: ra a«r asi om \ roode eekhoorn, d. i.a&'arvi'-h^

C. S.)

asnoiakz^ kn.; asn (Eiriakz\ iemand met water uit een

plas bespatten door het met den voet naar hem toe

te schoppen, zooals de Jcinderen elkaar wel doen

bij het baden, am(EJiinaS:zajnaxaasnn\ iemand een

lonk toewerpen. — asnnakzasionn\ elkander als bo-

ven bespatten; voor gemeenschappelijke rekening,

bv. iets koopen.

asnak\ KW. vkl. asn asn (vrg. asnas:)\ trui nti^jins iioliz

<e/ï\\ kn. lastdrager, koeli (vrije lastdrager van be-

roep, krnijer, J.; vrg. oniau\ asnsri^); ook, zoo

als in 't Mal., een ongehuwde, K. T.

G) •

asna&\ zie asriniw

ccn(ik\ zie asnnnw

asn
l

7iakzcm\ I. KW. (Skr. bhoedjangg a en bhoe-

djaga), slang; draak. ^v? uk cm.ui va-ji\ zzz. anomaal

-rts een boom, B. J. kw. Krit. II, 10—11, C. S.

,1.7 7i ak z cm w

asn a,u\ I. of asnvm.hu ^ KW. KN. zva. asi n oni ajj j \ asn

iru<L'n\ moeijelijkheid, hagchelijkheid, nood, gevaar;

ongeluk, ongeval (Skr. bhaja, vreeslijk, drei-

gend, gevaarlijk; vrees). asti(M(kui\ zva. asnon^i

rn om tui<> \\ asn xvi iuii ,vn \ menschen van het gevaar (?),

d. i. nui iis; ^ri iuii /) \ krijgslieden, G. onasnaAn\ bena-

ming van een corps soldaten van den Soesoe-

hoenan (Skr. nirbhaj a, zonder vrees), oji <vm ,mj

asi asn of oji asn llkko cL,iasn\ in allen nood en dood,

bv. verbonden (vrg. ra tu on om \ asn ojvi asn urn ). asn

(bui om cui vj\khj-~ een slecht teeken in het haar van

paarden, om ri asi z asm asn vti \ asn fon cm oaji \ mn cm (hu1
' ©> O ca C-S o /o

tun ari om (Kil n i ten asn vp [ op (hn lij \ run on om asn asi asi

/. o / a Q Cl
h n ,i of mn mi isi (ki ^*m asn {_ op on mui \ on (l.i ^j asn ~/n^

O / O Q„
(K7j nsi asi asn {.op on sn asn iiu \ asn rui (tm nsi ior)? ajn an

/ ' a~ Ci o o o
[on ? ajn asn tt? Oji a^ ? a^n on um\ .k/ ei 77 ,tiz (k,i asn on

am on asn oaji a.i as; ^ asn on oen *-n \ ce/i avi om asn nj om asn

asn ^ asn asi cm asn oii \ spr.— asnasna,ui\ gevaar, ver-

vaarlijk, B. J. XXXVIII, 5, 5; LXVIII, 3, 7;

LXIX, 23, 10, C. S. — am asn ,iw asn (tu \ van t eene

gevaar in 't andere loopen, overal moeite en ellende

ondervinden , J. — asn a^i ojli on of a^n <ti asn ajui on \ ge-

vaarlijk (vkl. unonasKKiJ^ G.;z00 B. S. 102 ? C. S.).

II. poet., met of zonder Jussief, mogelijk, wei-

ligt; misschien dat; mogt het zijn dat; al was het

dat; al zou 't ook zijn dat (eig., volgens!-, het is te

vreezen, er is gevaar of uit vrees dat...? zoo laat

het zich althans opvatten, bv. in B. J. KW. Krit.

LXVII , 5: TC^UTC^^Toasrj^N vkl. asnajiarnomz

ai asn z a^: ern (isnj)\\ vandaar misschien enz. , inz. in

ongunstigen zin, B. S. 236, 278, 329, 593; veel-

vuldig in vragen als in de volgende voorbeelden

,

C. S.). (k.i oji asn o,ti \ wie mag het zijn? asn ojli oniuui

nritu\ hoe mag wel...? ^ïonnasio\ onc
6-

heen mag wel . . . ?

III. ook asnasnojhi of asnajiOjin (ajiasnaAii\ KW.)\

krokodil, kaaiman (in Wangsallan omschreven door

(K.1 asn ni o:
~ as a„ . o/ .. o

f of rb/y asn \ (Kiiasn asn asn ti izi z cui as: ,tx? \

o/
77 OjLl 77 OS) iZithl \ 0S1I 0S11 I (UI On \ 0(71 OJ) 77 7X1 Z 71 (YT) Z \ OOI

a^ out om (Ki 77 asn Ti asn z Ojhi \ C. S.; vrg. asn ae: o vin). —
ojti (&i Ojbi \ als een kaaiman, éi l") ui >. n avi ~n ,ti ,lu

ca V ü ca
a a a

ceji isi asin \ o< n a^n asn on ajn asn ojui \ om asn asn asn xvi \ spr.

IV. N., asncm\K. , zva. lunasn cu,i\ asn asn cm \ (eig.,

volgens I, gevaar, vandaar bedreiging, en dan

aanzegging?) amiiJcmasnaAJi\ spr. (Alleen op deze,

nog tamelijk duistere, spreekwijs schijnt het gehee-

le asnoAJi IV te berusten: zie J. Z. II, 23, waar

het verklaard wordt door iunaviasion ~nïakaK\ ech-

ter met uitdrukkelijke opmerking , dat asnajui die

beteekenis niet heeft, en het dus ten minste zijn

moest m n o i,ïai om z asn 0.V1 \ C. S.). — asnw <ui nn \

zie aldaar.

asnajii\ kn. klein (pas- of ook nog ongeboren) kind,

zuigeling, wicht; poet. of bij wijze van spreken

ook meer uitgestrekt, bv. in toespraak tot een jong

man, B, S. 599 (zoo asnasnaM\ B. J. B, C, Krit.

LIX, 13, 2, minachtend , van Nakoela en Sade-

zo a, C. S.). arj7iajiasntum\ in de kraam liggen, rui

.wi ,> asn ojiii \ baarmoeder. <iez asn asn ojvi \ zie *fcraw

aTnasui^ I. KW. zva. am asi onn\ ook naam van een dé-

wcü; Tj. Sengk. vijf (zes, G. ; Skr. wdjoe, wind,

o O
ook als Godheid), ra ajuiasn ias:\ vkl. asn asi mTiaj)

(uit Skr. wdjoe, wind, en wadjra, bliksem,

die ergens inslaat, donderbeitel, pk.) asn aA/iasn \axi\

vkl. asn asi on ~ji ti oji z cuii axi onn \\ asn ojui (ka a^n of asn

asvj asiy.asn (Skr. wdjoe-soéta of -poet ra), zoon

van den Windgod: bijnaam van Wrekodara en

Hanoman.

II. kn. spier, ader; kracht, asn on ^ira asui\

krachteloos
Cf

iemand sterken door



T icr)ihU(hnn5i)/i\'g^lT 986

tun ajn n om z(mnj\ naam van•'"//

(?)

e«?^ gebed,

gebed.

o,iu\ kw. 2##. tcnaid\ nazetten {waarschijnlijk het

oude Ng. van xmaik). — aai osiioaji xmcuiii \ kn. zva.

O O O
ffoj (c« (LM rm («vu \ *o; ^n nj azn na \ (hd arui aa trui aa \ vrg.

aai ivi/i ,h ij tvu \ osn aiui \ osn ojïji aain w

rnicm !thi\ kn. (of oin cm \ K.) tol, cijns, belasting, on-

gelden; tol of belasting betalen (vrg. 01 ren <n ojlmw

Sier. wjaja, uitgaven, onkosten, pk.), geji ojj
on tan

tLbi \ i&i
on ion om \ tol of belasting heffen (vrg. oji

(rui). auitua oriiuiiOjv>\ tolvrij. (ik 1-171 iun (bii \ tollenaar.

oi<L,n(iu
{
iV)am(iaj\ ongelden en onkosten. Vrg. 0711ma ^ a— (unrn (Ei bil (ha \ ajn (Ei oj ern aö\ van

iemand tol, belasting, vragen; voor iets tol, belas-

ting betalen. — tim en c&nvu aai ~m en aai \ ojti cèaoncm

aan -ju a<n aan\ goederen voor tol of belasting aan-

geven. — ajin^(cniLW(Hyi\KN. plaats, waar tol ofhe-

lasting geheven wordt, tolpoort, tolhuis (ook zee,

die de kust bespoelt; zeestrand, G.).— [tuinno ajbi

\

zie boven.

rja:nii(bvi2\KN.Ml. zva. nri ceji nrj tem t (ook zva. onsen

OJhi \ G.).

rntcm&M (uit te spreken boja) of crio7ii2tbvio<iin (te

Grësik in gebruik)\ zva. <r>ojiwni\ oium Lu tuin

(dat er de Kr a ma-vorm van is)\\

(n(i7ri2 7itin2\KN. verzwakt van ouderdom. G.

(irr}ii(uii\KW. (Skr. wjoéha) slagorde, gew. in zamen-

stellingen, als Èi aamn orrj n,un \ de slagorde van den

kreeft (Skr. makara-wj oêha).

(im iuui { n kn. ; mn <&/ turn % dm \ zeer erg, gevaarlijk , van

een ziekte of anderen toestand, doodziek, dreigen

te bezwijken; van al te zwaren arbeid of drukte,

niet uit te houden, doodelijk; van plantsoen
, ge-

heel omvallen, gevaar loopen (vrg. om nvt I, run

(E>i{bbi(pi\ en 't Mal. fo\£ 't zelfde). J.

(enting zva. ain <bh \ als uitroep: och! WP. 432.

° /-i O /.O
(irn ibbi o<ijj\Klv. zva. ajn aniw lx. aaoTri ojiaaan of aaojn

o O
(im (vu aan \ KW. zva. cm nioTni run\ ojn <&i aaji w

ten on (bbi aan of xzn on on aan (van o7noji\ voor oJioji)\

KN. vroeger, te voren, voorheen, eertijds. aanouia^i

O . ... Q . . T Q„ O
ojii(no.uaa

/j
(poet. iinthn on >iu aan), ld. (Kji otii <ri oaji

aan\ verleden. Vrg. (Kn on slu aajj\ aji cm on ojui aan\ <&?

T
rern (wi(Hin\Kl<i. gek, dwaas.

(cmnaa\ zie '.cnaaw

(im ojui (Ki asiin of <un <un an anin\ Ar. ^ix> baijinat,

duidelijk of overtuigend bewijs, bewijsstuk. (Knarn^k

(i7n(üvi(ha(isiij}\ deugdelijk getuige. — ihtkcji ojviiHiasn

najj\ door deugdelijke getuigen gezien, gehoord of

bevestigd.

ivni (üui a-a of asm n ui \ en lUiojnaAJiaa of (Kn(crjnna\ KN.

vereenigd, eendragtig, eenstemmig, verbonden; za-

menspannen, zich in bondgenootschap of gemeen-

schap vereenigen: vrg. <cri(tg\ ajn rn art z aan\\ — urn

(Ei (bui on /ha zihi of tvn OEJin onaaziHi\ zich met iemand

of met iemands gevoelen vereenigen, tot zijn par-

tij behooren, zijn zijde kiezen, met hem zamenspan-

nen, hem bijstand bieden, hulp zenden, hulptroe-

pen leveren.

nsni fi (Ki n> of tuil (uu aa nn \ KW. zva. <cj cm min \ (Cl tui (ui

non-, (Skr. abhj antara , midden.) Vrg. (en (imi asii

m\\ — on (en n aam \ zva. ajniuiiuiaji-^ichnnw — nm

ceiji(cnjjcta'-na<ii^nona<n\ iemand of iets in iemands

tegenwoordigheid brengen, bekend maken. G.

o
(iTn (bvi (ta r-n\ zie aznn «mw.

(bTïi (bbi aa aai \ KW. zva. iui mn \
(
Wangsallan : (i7n nu aa

itai := (Etïasiiw Skr. bhaja: zie bij xttkuu I, en

antaka, beëindigend, doodelijk; de dood: — de

zamenstelling waarschijnlijk te verstaan in den zin

van urn (bin cui asn ? vrg. (ut? ojvi asnaai\ C. S.)

am
ij of cun una \ kn. klanknabootsing van een plotse-

ling opengaan , bv. van de hand (of elkander los-

laten, bv. van worstelaars, B. J. LX, 6, 4: azrin

(ui (ui (Ujaji \ C. S.); te voorschijn komen, van 't li-

chaam, door ontblooting, verschijnen, opkomen,

van de zon; helder worden, van 't gezigt; tot be-

wustzijn komen, van een bezwijmde: vrg. iunxpjp

cm oTij
ij

\ ojnnaannw (,vn nn: om ;ta\ 't aanbreken of

bij 't aanbreken van den dag, met zonsopgang, B.

J. XV, 8,2; XXII, 22, 1; zoo ook alleen ajnorn n

\

ib. V, 4, 6. — crjMOTn a5ïino7nij\ op eens, onver-

wachts, Lakon , C. S.). otii n cm asiin\ zie oji osrijjW —
oünoji[)\ zie aldaar (ook verschijnen? B, J. LXII,

12,6, C. S.). — aziamnniri.(H7)\ openmaken, bv.

een vuist; tot zonsopgang, bv. feestvieren. — ornij

oniijnnaajj\ open, bloot, van de natuurlijke sporen

van een vechthaan, niet omwoeld met een lap

katoen.

/ ,-,./ a/
077Tljl\ KW. Vkl. (T) (TUI 2 Ofl (Kilt \ ojti aziri \ [cm tTT)

/J

OOI
IJ

\ cm

aa\\ kn., ook tunamn\ klanknabootsing van geplons
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of geklots van water tegen iets aan, of als er iets

zwaars in valt : vrg. own oji arn \ aïiit&i~/i\ cm

arnn (ook van 't snel uitbreken of verschijnen en

weer even snel uitgaan van een vuur of licht, bv.

den bliksem, zva. flits! J.); van geverfde stoffen en

derg. overal gelijk, effen (van teekening , zonder

figuren, J.). arn trui oji n\ geheel verguld, van een

zonnescherm, on asn ^ arn n\ geheel wit geverfd. —
iunggn\ in 't water ploffen. — an(&inm\ naar

iemand of iets in 't water springen. — anamnn\

vóór een haan, die los loopt , een anderen, dien men

vasthoudt, werpen, om te zien of ze vechten wil-

7 S O / 1 • 3>
ten. — an^jinmonarns anarrj lïrnv) arn\ iets m t wa-

ter ploffen. ari arrj nii rn arn \ een haan, als boven,

vóór een anderen werpen. — art) nam nm arin of mn

&ntLm M/)nn(Hyj\ spelend zamen in 't water sprin-

gen, als kinderen bij 't baden in een rivier.

ai arnn z ofrnn ai arnn z \ ook wel tun on <&\ni\ KN. zva. (en arnn \

(inz. rondom in menigte schitteren , flikkeren , als ster-

ren, edelgesteenten, bloemen, wapenen enz. B. J.

XI, 3, 3, 4, 3; XVII, 19, 2; XLI , 17, 6; LXII,

13, 3, C S.)

amaju\ kn. betaling, wat betaald wordt of te betalen

is, betalen (leveren, opbrengen, vergoeden, zonder

bep. voorw. , bv. am oju <ti ct tvvi \ belasting opbrengen

of betalen, J.); in 't spel tegenzetten, tegen iets an-

ders inzetten; onmiddellijk of gelijktijdig terugslaan,

van een vecht/taan. (<n on z arm mn am iu ari cmn \ goe-

deren tegen een rijk op het spel zetten. B. S. amtvu

(hrrjtru\ ook de mij toekomende betaling, mijne be-

zoldiging enz. Brieven 322, r. 6 v. o. C. S.) — am

mende regten der goederen betalen , J.— tun ten oajim \

mv.; ook afbetalen; voor iets in betaling geven; te-

gen iets inzetten , B. S. 431. — mn (eji ilui monarn\ iets

afbetalen; in betaling geven, met iets afbetalen ; voor

een ander met dietis geld zijn schulden betalen. —
nm M/i *n <^}/?\ het betaalde, uitbetaalde , betaling ; voor

betaling, tegen betaling, axi (haam cvun ann\ betaaldag.

amtmn \ kn. zich naar alle kanten verspreiden, uiteen-

stuiven, -vliegen. — tun tei ojum on arn \ uiteenjagen,
CC}/ f

naar alle kanten verdrijven.

amn<irnn\K^w. wijze, houding, gedrag, G.; vkl. armasn\

arn (vu \ tun oji ceji (vrg. amn am \ waarschijnlijk aange-

zien voor zamenst.uit amn arnn en asn ?C S.)\ KN.klank-

ien (vu \ betalen, mn cea ivu on am (vu ar[am to \ de inko

-

ca co '

nabootsing van splijtend opengaan , vallen of bre-

ken; ook als tusschenwerpsel : plof! roef! mia-jiq

amn arn n\ J.— W. P. 102, 9 V. o. : am n arn ta/i ~ji trui

asnn (lees : »fy (En ^ï trui om n ?) tut iui q run (K/> mn \ van

een mensch. Vrg. \ani arn n\ ajitvviarnn\ am oaji arn n\

/ -j. Oamn\ amnarnn\\ — arn arn n trn arin\ poet. zva. arn

tt?) oju arnj\ ontdekt, geopenbaard, bekend. — ten

arn n arn n^ zie aldaar.r^jiarnj

O
arn i arn n of rnnam narnn\ KN. klanknabootsing van het

neervallen van lichte, weinig gedruisch makende

voorwerpen, als lijnwaad, een hoop gras, kemiri-

noten enz.: vrg. \arnarnji\ ajiT
i
tunn\ arnnarn^w — tun

aBinamn of ari amn arn n\ van zulke voorwerpen, neer-

vallen; ergens in menigte neerkomen, neerstrijken;

op iemand of iets in menigte aanvallen (bv. van

zwermen insecten, E. P. 145: am^.i^mauajjmiari

a,uarn m> C. S.).— anapiam\ ergens een hoop gras

,

bladen enz. in of opwerpen ; op iets met het lijf vallen;

in menigte aanvallen, in bezit nemen; op iemand iets

doen neerkomen, te zijnen laste brengen, arnamnarn

rn ari z tvu \ het water op zijn lijf krijgen (zoo am amnam

anmnar)\ in een bratid , Lakon. C. S.). mimnjjMwajn

aui\ spr.— (ur) ^ifj(Hnxrnf)arn\ dikwijls verbonden: ge-

zamenlijk er op los gaan , van strijdende troepen, B. J.

XX, "26, 2, enz. C. S. — ^^i]?™*}*™^ iets <^s

boven ergens in of opwerpen ; iets op iemands hoofd

doen neerkomen ; in menigte laten aanvallen.

om iviamj\Kix. op een rij , naast elkander, gew. gaande

(van pijlen en dergelijke in dichte zwermen? B. J.

XVI, 5, 4; XLI, 15, 1; XLII, 6, 7; LIV, 5, 3,

C. S.). (on Ojvi om tvvi arnj^\ rij aan rij gaan (als boven,

B. J. Lil, 11, 5, C. S.).

om oju arn n \ zva. m» OjVi arn n w rnntaaa^u
'S! <WV

arn z \ spr.

(irntvvtarnjx KN. ; mn t&ivia arnj)\ zva. <ün<rriaji{\ wegja-

gen, verdrijven (ook najagen, J.): vrg. arn(vu\ ren

(vu \ mn ojvi •• tun oju arnn Vi

(vrn(uuamj}\KN. de n i p a h-boom , een lange soort van

palmboom, die op moerassige gronden voorkomt:

O o
vrg. mn asn tuin \ on mi q w

on am i oaji arnn \ zie ai om z oju \\

on am z ai oaji z arnn \ KN. de lenden: nl. alleen de streek

boven het stuitbeen (het onderste gedeelte van 't

ruggebeen, de stuit, G.). Vrg. o~j> op arnjjw ruin

rnamzri(vuzarnn\ het spit.

amn am \ KW. vkl. a:m asn \ on asn cm ^i \ (Skr. wj akta,
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duidelijk, zeker, pk. ; vrg. arrjn *rnn) waar, van een be-

richt, BS. 92: ai x%i (m as)im xm xni orn n arii \\ in B, J.

kw. dikwijls bloote bevestiging , of bijna overtollig,

Krit. X, 2—3; XXXVI, 8, enz. ; zoo ook ornnarn

(m/j\ Krit. VIII, 21; X, 8, C. S. — <ky> xmnarn

O
- rn arn z (KjI _ü* annw

xmiarn\ kw. zva. oma arn \ {Skr. wjoekta, verkon-

digd, verklaard, enz. C. S.)

urn lu (ion kw. {vkl. iü).tur.m\ G.) dienende vrouwen of

danseressen in de Soera-laja; ook zva. iéi<rn\ ojj

ras» {een soort van vrouwelijke staatsie-bedienden

van een vorst , behoorende tot zijne bijwijven

,

W. P. 442, J.).

T °
xm n asnn \ 1 . KW . zva. <r> xm z asnji \ xn ai xm z asnn \ rxn oj) q \\

II. kn. gebruik, gewoonte, G.

o O o O 7 !L/Ml^^b1^^KN.j om £mu xiiji\ van een boom, vol met

vruchten hangen ; ook van de vruchten , die aan een

volgeladen boom hangen.

\osn^\ kn. achterkleinkind; overgroot-vader of

moeder
, gew. met voorafgaand arn wn of anan\

O . Q
KN., (uniei<>\ K., r)amxu\ KI. — aj)i pa xxijxn \ een

achterkleinkind enz. met iets begiftigen. — om p
(uvjas))on arn \ iets aan een achterkleinkind enz. ten

geschenke geven. — amxxaas))ar)n\ beven z;«w ^
hoofd of de handen, uit ouderdom of zenuwachtig-

heid {of van koude, koorts, enz. J.). — arnxmajva

(isnari^s voorwerp uit de oudheid, gew. zva. (KDarm\

tempel, gedenkteeken , voorouderlijke grafstede;

ook zva. (Kil \asn arn asn mui asn ann \ (ki \asn xm ajva asn ann

°f ^^i^n^U^n^l^jp erf- of doodvijand.

(cri xta as)) ni \ KW. zva. on asn on as)) arhi \ an)ap\ vrg. xmn ar)

O Q
nri \\ (ki aji ajii xm <wi asn -n \ spr.— amxm xta as)i no \ zva.

amas)ino\ arn uu xiiarn/j\ meestin ongunstigen zin.

xm xuasnam\ KW. {voor xm oju ar) arn ?) arn om om as)i arn \

kw. regtsterm , van iemand wien de doodstraf is

opgelegd (een ongelukkigen dood sterven, d. i. de

doodstraf ondergaan, J.).

O
901

iggnamasn\ amnasnasn) of amn asn iinKW. vkl. ar)ar>\

O o O • .. ..
asn an-^Kunoj) aj) .^i ar)n\ aj)dniamn\ m poezij ge-

bruikt bij verandering van onderwerp. {Skr. wja-

tita, voorbijgegaan, verleden; Kw. zva. <^n,m^

B.J.Zr^.LVIII, 16—19; LXI , 21; LXII,5—6;

ook amaxm asn m/f\ ib. XLVII, 8; XLVIII
3
2—3.

xmn asn om \ waarschijnlijk als Jussief van xmn ast) \

als ware xmn asn — as)i twee woorden? C. S.)

omxM(K/)n\Ka. naam van een

ajnajV)(Kijj\-K.ya. bleek, van gelaat of kleur (vrg. (mnt

(EjU)\ on (h) asn/j) ; helder van het weder, na den re-

gen. — ajn (Bi xv> oj) ^aot) arn \ doen verbleeken ; doen

ophelderen, van het weder.

omxv)(Ka\ omxmxuiKa of om amn oj) \ KW. vkl. oruoj)^

xa ibi -^i xoj)\ isnajns zeer bedreven, zeer kundig;

gewend of gewoon iets te doen {Skr. abhjdsa,

oefening, gewoonte, ervaring, opvoeding; vrg. asn

aji); eigennaam van den grootvader der Panda-

was en Kor aw a's {Skr. Wjdsa), C. S.

xmn (O) T7 \ zva. &m <lw :u)m w

ajn ojli (O) nr) \ kn. aangifte of kennisgeving van een zaak

aan de buren, bv. van iets gevonden of verloren

te hebben, waarbij men geen menschen kan noemen

{vrg. (O) nr> II) ; zulke aangifte doen. — om iejiojui icn

nnarn -jnonam\ zulk een zaak aan iemand aangeven,

bekend maken; iemands aankomst in het rond be-

kend maken. Vrg. ayrj n <o nn \ ajn<v)T)\\

a
ozy) xw (at (Kii ron \ zie xm xia irvi out w

oom hvi rvi oxj) \ N., itm ld (l» (Karton \ K., naam van een

plaats ,18palen van Soerakarta, op den weg naar

Salatiga {Wangsallan: mi aui z as; arn ai orvi z ar\\a& (ui

on rr: om ojui arm ,ru) \ C. S.).

xrni)aj)\ kw. vkl. iV) on (ki oji \ am(iJ)(KJi\ {Skr. wjdpja,

doordringbaar, vatbaar voor een eigenschap.)

ornnajiarn\ KW. vkl. <£? on o^i a^i \ ari cui oji art\ {Skr. wjd-

paka, zich wijd uitstrekkend.) .

om n lu arnn \ KN.; om pi nxuarnn^ onbestemd, wanke-

lend, onbesuisd, ronddwalen (afdwalen, af\vijken, J.).

— ornathuarn anj)\ ronddwalen, voor niets overal

rondloopen; inz. om iets te zoeken, op dejagtenz.;

vergeefs overal zoeken; fig. allerlei dingen begin-

nen waarvan niets gelukt, twaalf ambachten en der-

tien ongelukken hebben, J.

moeskruid, spinazie {volg. Hassk.

Amaranthus oleracea L.; nog een soort van Ama-

ranthus en een soort Celosia; volg. C. P. B.: B.

poetih z=r Artriplex hortensis L.; B. merah ^z A.

h. bengalensis; ook nog B. z= Euxolus Bafin. J.).

otïi ajvi tui ^Aarn(nj)^\ soort van bajem, die 't meest

gegeten wordt; mindere soorten zijn: arno/u (zooj?\

o o o n o on
0771 OjU (BI (BI % \ 077) XIA (BI ~J)1 T) enZ. 07n XL) (El OSn XVI

f)
\

zva. orviasn\ brandnetel {Wangsallan: aznxumasn

v. O\
'S G) O

avy) of 0711 ojui (Bi ^m axi =z auitvnw xm xu (U) xn om xn

xmajLaiBij)\ KN
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xm/icmij\ zie Lcmn/uiin^

xrn/j\ KN. I. klanknabootsing van het vallen, bv. van

een metalen schenkblad; een uitroep, zva. xmcuui\

in scheldwoorden zva. carjaliw ain n x:i on (ki\ zijn

moer.

II. ongestadig, wispelturig, niet bij zijn stuk

blijven, geen gezetten arbeid verrigten, J. — ajrjij

xrn n oti (htji\ rusteloos zijn, ook van den geest (van

de bak op den tak springen, J.; a^ija^xrnija7i(HTjj\

zva. «g^flg^.u-1 (HT/j, G.).

xjrji}\ KN. klanknabootsing van het gonzend uit elkan-

der vliegen van een zwerm insecten {vrg. xni\ {xpi\

ojnacrtij). — ^il^p zwerm van bijen. — xrn >

Kmnxnaaji {of' xjrjnccijmjn tm <hijj\ G.)\ bij zwermen,

van vliegen en derg. — <EJixrnjj\ in verwarring de

vlugt nemen, G. — ^iaznnimma\ poet. uiteen-

stuiven, in verwarring naar alle kanten de vlugt

nemen {of dooreenloopen? B. J. XLI, 4, 3, C. S.).

xrn xu

\

KN. ; auncEA tii of x^n ,ti u~n xu \ iemand met zijn
' co J co J

tweeen of meer aan. weerszijden ondersteunen ofop-

nemende wegleiden, links en regts vastbouden, als een

boosdoener tusschen twee geregtsdienaars ; iets met

zijn tweeën ofmeer met de banden wegdragen , bv. een

tafel {vrg. tui en > \ xrn riaJuz). — xrn xu xn j-njj s kw.

O a .

^ O O
zva. xs t&i ^i m.1 ih n a<yi\ oni-moniLuixn ihijj\ (hd (hi

aujtw kn. wat als boven weggevoerd wordt; dood

menscb of beest, als prooi van een verscheurend dier

{vrg. (cri ~»i ki) ihin). iun (&i oaji ,mim {of tun lixuikïi

vini? J.)\ iemand als bruidegom of bruid feestelijk

uitdossen, eer bewijzen, in staatsie begeleiden {vrg.

. o o . a
anrini). — uit hn ,hti <ht> ti oj ten art oaji cen tuut ixn

<~n\ passief.

xm ri xu i \ kn. ; xrn isi ri xu i \ van dorpelingen of an-

dere onderhoorigen , in massa voor bet geregt tegen

hun hoofd opkomen om hem aan te klagen en af-

gezet te krijgen; in massa gereed zitten om de pa-

di op een veld te gaan snijden {vrg. xmxu). J.

xmxu of xn)OAJj\ KN., xnarip KL, moeder; ook als

uitroep van smart: — minder teeder dan xmii^iz

(Hiijj\ in 't Salasche het laatste meer gebruikelijk

ter hoofdplaats , het eerste op het land , en wel
j

meest (cntuuiw xmiuu of ojixmaJLj {niet xm xu) xm
j

(Hicmop\ waar is moeder r xm aJui on ihi of xm xu fn(Hi\
j

zijn (baar, bun) moeder, (dn xu xn on xn of xmnxn \

<rjx£i^ scheldwoord : zijn moer! {in obscoenen zin?

vrg. oncnizxjXszarïin\ C. S.). xm xu on ihi xtjoui cui n\

- m/cm r) (Tli\ - rn(cn\ moeder van den jongen of

van 't meisje, noemt de man zijne vrouw naar 't

eerste kind. Vele vrouwen dragen ook als eigen-

naam dien van haar eerste kind , en heeten dan

bv. om thii <un (ko t&i cmjj \ moeder van Ka si man {soms

ook met den naam van haar man, als (Kiixmajuxs:

xu xjj oj) (nu \ Brieven, ê2, r. 4, C. S.).

o . . o .

xmxju^ zie xmxuw

xmxJuj\ kn. oj. zva. asann\ soort van pot om wa-

ter te halen.

nri x:n ii (uut z \ KN.; file-non aJLi ? «si (Kin \ jonge k o e t o e kvisch.

fnr:mriajji2\KN. verhuizen met have en goed; ook een

soort van g amel a n-muziek. — xm on <&u «i akn i \

naar eene andere plaats overbrengen; in gevangen-

schap , slavernij of ballingschap wegvoeren , in-

zonderheid vrouwen. — vn on ,&) z •» aXi i oei \ mv. —
(nxmidi tii i ici (Kin \ wie of wat als boven overgebragt

wordt, gevangene, pandeling ; aan bet verbuizen

als boven zij n.
(
.l n {Oji q ii ,vn i ri >u i i azi (m,! \ zicb in

slavernij enz. overgeven, van vrouwen, B. S. 351:

vrg. ten aJui <d ana^ C. S.)

o - •

vu lu hn m of ( n m k>j onm \ zie vn ojui w

xfn ij x:hn (ei nn n zie xrhij \\

«ê/^/ c, ^/r
zie iw
o -

on n i i

>/JQ^
zie xzn i/ww

(ch j n i ;?j /? (Ci tHijj \ zie (chn w

(tn M/i of (tri xm mji {(Cu xm cejiji ?) KN. klanknaboot-

sing van den slag op den breederen, d. i. den

baskant van de Jav. trom (ecbo, G. ; vrg. xrnxrnns

xrntEjiij of xm x:ii (Eji n\ Holl. boom, kn. boom van een

rijtuig ; ook de Boom of 't bavenkantoor.

xw(E,i\ kw. zva. asncciaan (band; bekwaam, kundig,

G.; Skr. wdma, linkscb).

a3i(&i kw. zva. xm cm arn iu ni \ ^irnxxipiw eigennaam

van den tweeden zoon van Pan do e, anders Wre-

kodara genaamd {Skr. bhima, id.; ook een

naam van Sjiwa: eig. vreeslijk, verschrikkelijk).

a~n (£/? (ui un \ of :cn isi oji xsn \ volgens sommigen de

Melkweg, volg. and. een donkere plek in den Melk-

weg , waarin de Javaan het w aj an g-beeld van

Wrëkodard wil. azn i&huiojiï naam van
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een gedicht , behelzend de geschiedenis van Bi ma,

het water des levens zoekende, (otyi Bi(uiojini\

eigennaam vaneen zoon van Djanaka, G.) icn ibi

Da a o/ o O
(un oni oji (Ui (Kji \ o] un

,

ck > aji nm ij biiko shii om (Bi ui om
c9&°1'

onji on oxi rvinn \ o^m bi bi ojiom sha;ixi sn\ om bi OJinn
(l£- Ca

o
(Ki bi \ ioti ie? on cm z cm (iui om bi bi oji om -si \ spr.

<un bi \ zie on osn z bi w

o?(&j\N., (k/i(uii\k., aarde, aardbodem; grond, bodem,

laud , landerij , landstreek ; Tj. Sengk. één {Skr. b hoe-

mi, de aarde; plaats, oord; xiti, id.)-.vrg. otibi ?\\

(mi irui bi % ojfi o:ri bi \ de gebeele oppervlakte der aarde.

oTïi bi om oji osrj\ de zeven (verdiepingen der) aarde.

0./I (kk€tibi\ de navel der aarde, d.i. Mekka. (Wang-

sallan: 0771 tzi <ui o,u osiiji\ zva. grond van de lucht

,

d. i. het uitspansel: oruio7iasiiji\ C. S.) arn\bi on axi .wv

rui osmcuifKjjon n\ desa-land, landerij met de dorpen.

ri oji z osn bi of riomzomn (ctibi\ de opgezetenen van

de plaats of landerij (fnojizosn(ai\ de landlieden of

een landman, in tegenstelling van de hoofden, J.).

bi tui on bi\ landstijger, d. i. die in de landstreek

als 't ware thuis hoort. Vrg. om om\aui onujis osn osn

oji q w osn bi on asn\ asn bi ajirui\ asri bi oji om (Skr. sa-

menstellingen met nat ha
, p dl a , p ati , mees-

ter , hoeder, heer)\ KW. zva. *-nasn\ (ostibi oji otli\

aardvrucht , G. ; Skr. ph ala, vrucht) osn Bianosn\

a . . o
bi ann asn bi \ eigen van prinsen, om osn bi on osn onji\

a a O O-- nm
6J

o
on rui

het B o emi-n at a s c h e. osn^bi ajifnapi bio\ <

a ^ o o
om bi \ (n oji z bi osn on ojii z nn om (k>i oji ,1777 on ,£ 1

aCY o o
ajn bi on bi on\ a/77 annon bi ~? z $ osi 0x1 -tl oxil Bi \ spr.

rnasnon\ gezag over iets voeren, met de verant-

woordelijke zorg over iets belast zijn.

orinm Bi\~&yf. zva. on osn om w osn nrn 00 0711 bi \ spr.

onasmzBi of otïibi\ KW. I. vkl. (ui om osn osn \ nnasnam

iasna^asnm\ droog gras; ook eign. van een vorst.

naam van eenTj. Sengk. nul. rui bi ~ji ^ om 01 on z bi

tooneelstuk. 01 tca bi om z oj}i) \ Bhaum a-k dwj a

,

naam van een gedicht , behelzend de geschiedenis

van Bh au ma , zoon der Aarde (Skr. id.).

II. 77 za7ianfi\ ledekant. on asn 2 bi on /i\*27 V onji^

slaapplaats, G. ; ook zva. on nm z bi anjiw

asn bi on osn \ zie bij osn bi w

o
asriBian <~n\ KW. zva. onnmniw

z Bionnirui\ kw. vkl. ojruuiom

O a
mi \ om OjUioTion on oji om ^aoti axi (ui asnw

nn on bi 1^ on ,rui z Bi on nn ^zz ajrioxianj\ C. S. (Skr

b h au ma, aardsch ; ant ar a en antardla,

tusscheuruimte.)

onojnzBiosn\ KW. zva. cm ok^w

Q Q • 7 .. O
0771 BI OJI 0511 ^ Zie DIJ OTTlBlW '

Q . 7 .. O
oTïi i&ï oji orui\ zie bij osn bi w

om bi of 07na7ri\ Ml. bamboe-riet: vrg. iaJ\\

07riBi\KT<i. specerij , kruiden, en al wat dient om den

smaak der spijzen te verhoogen , als kokos-, kemiri-

en andere noten (vrg. om mi om mi). ojnriiuiziJi^A.

zoo oud zijn , bv. van een kokosnoot , dat zij voor

boemboe het geschiktst is. — om bi on bi z on \ iets5
^7, f ca O

van boemboe voorzien.

oTii BionjjML'N. I. soort van riet zonder geledingen , die

gekloofd zaamgeregen bij de dorpelingen als lig-

mat (lampit) dient (boschheesterrietsoort , dwerg-

bamboe, J.).

II. beginnen, pas aan den gang zijn, gew. van

spelen, (rm bi on (n 1
%

\ hervatten, bv. tijdelijk afge-

broken lessen , Winter : ojiïa^i tuj< injom om oxn oji bi ~ji

Cl a • o-
on 071 an/i\ (K>i mi on ti on nipoen e> i\io_na^ion (eo~ji oaji

onJ|^ C. S.)

riojnzri({èiz\Kl$. ; o^m 01 bi z nn ((Èi z \ onbekleed, in né-
' 'en f ca ' ca °

gligé, meestal van vrouwen (B. J. V, 3, l): vrg.

on lornri ui z (en 01 otiti 1 on (bi z ? zie bij op (Ui,oruin\

C. S.).

ojnosin en ojnomw07n bi of ojri oin \ zie
ca J

lan: ojinjiajiani\ d.i. roode vrucht, vkl. om bi oti
s «a, ca

ann\ in welken zin, blijkt niet, C. S.

cun bi\ kn. niet in evenwigt, naar een zijde overhel-

len, van een vaartuig (kant, rand, zijde van een

(£7
ca ca

overhellen (een schip aan den kant of oever bren-

vaartuig , G. vrg. osn bi). ojïi bi (ei oti on om \ doen

gen, S.).

èïi&ïN kn. in de lengte overal even dik, balk- of ci-
ca ö > j

lindervormig, parallelopipedum, cilinder, zva. om

CiG)
BI BI \

ca ca

a 77 . C)G)
oruimnn\ maar van kleiner voorwerpen.— ajn bi

—

overal even dik zijn, even als

B1C~ '

ca

07n
:

bi \ bv. van

een been, door elephantiasis misvormd. — nmoTn

o7ionj\ te effen van vorm, te regtaf, te eenvor-

mig. J.

as7iBi\ kn. koker, holle cilinder, van bamboe, blik,

glas, hout enz. — oj7ibibi\ cilindervormig , als een

boemboeng zijn, van beenen: vrg. (tmBi\ (Wang-

sallan: ajionnnzonBi zrz ojnomw om (iui otyi<bi z^z oti
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(eji (UKhnriW amouiam^ji zzz. ckji <n ceji i-uiz \ C 0.) —
am (èi ca anji \ kokervormig voorwerp, pijp enz., J.

rnamzrj(éiz\ kn. vechthaan. — amarir&iz <n (èiz\ een
1 ' ca ' ca l co

vechthaan op den arm dragen (vrg. rnamzrn tuiz).

(Lmr)[£j)Z(n(èi2'.cuitKr)nr>\ de zaak van een ander voor-

staan of bepleiten.

omcmjj\ KN. zva. am dJnamcmn\ cm ast amcmjj\ klank-

nalootsing van een stap of doffen val: dreunen.

am cm cmn \ am cm cmn \ frea. J.— am cni cm cm cmn\

klanknabootsing van iemand, die hard loopt, W.

P. 422.

amcm\ I. kn. een doornig struikgewas.

II. KW. vkl. rnrru\ asnnrjown\ KN. muskuszakje

van de civetkat , J. (Skr. bhaga, deel; vrouwelijk

schaamdeel.)

III. kw. zva. am cm (vui ooji\ deel, gedeelte (Skr.

bhaga, id.; vrg. amen cm I.) uv>namcm\ drie dee-

len ; in drieën gedeeld, asn asn ten of asn asn(E/i~Jif

iasnamcm\ regtsterm: schadeloosstelling voor twee

derden van de waarde. om ib/> am cm \'O in drieën ge-

deeld , driedeelsgewijze geschieden.

IV. kn. rang, stand.

o • Tamcm\ zie amoncm 1.

amcm\KN. zva. rnast)0K\ w^w\ G.

amrncms kn. I. aandeel (Skr. kw. bhdgja: zie bij

(cncmnw vrg. ook Skr. bhdgi, deelhebbend, be-

deeld). — iuniE)ifricm of am ist cnt\ verdeelen (on-

derling deelen, B. S. 390; uitdeelen, B. J. X, 15,

4 , C. S. — ajr)iHicm\ poet. bedeeld, elk zijn deel

ontvangen, B. J. XLVII, 11, 4, C. S.). — amc&i
co

nricm(Ki\ ook mn asi 01 cm % am \ iemand met iets be-

deelen, zijn deel geven. — am <&i rn cm om _/n rn orn

\

iets aan iemand als zijn deel geven, toewijzen; on-

der anderen verdeelen. — am rn cm (vu oan of oi cm

ajuiaon\ deel, aandeel.

II. geluk, heil; gelukkig, gezegend, welvarend:

vrg. amcm\ ikji iru cbi asnji\ (Skr. bhdgja, ook lot,

fortuin.) amrncmaM (of vollediger am rn cm oah am'iko

nui oji (hn^r) \ B. S. 460)\ wees welkom! rn (m ? nm am

rncm\ gelukkig! God dank! — am cm 01 cm am ~m

cnom\ iemand welkom heeten, verwelkomen, be-

groeten. arnnritrnoTn'tnrncrn.rrn -mnom (of amenem
o
tm
COC
amarirncmom ~rnrnam\ L. 70, 10 v. o.)\ elkan-

der begroeten , verwelkomen. — cuc&irncm of uui

(Efrncrn\ begroeting, welkomstgroet, run ostj|m on ^ji

reirncm of ojk&i cm\ ontvang mijn welkomstgroet!

am rn cm ajui cm/j ofam am cm en omB. S. 404, 499.

ann\ een ander of elkander begroeten.

amrncmt' kn. bast, vezels van den s o-boom (en van

de tan kil-plant, J.), waarvan men touw maakt

(en waarnaar de s o-boom ook om ajvjam 01 cm z schijnt

te heeten, J.). Vrg. auj ouj ajin\ amenarmw

am cm \ zie rnamz>ncmz\\

rnamzcm\ I. KW. zva. funman»\ aji aniHianjt\ (Skr.

bhóga, genot, inz. van spijs; voedsel; vrg. miamz

cmn\ rnrtvzcm) td. zva. (ik cm (ook een bijnaam

der Korawa's, G., waarschijnlijk misverstand

uit B. J. VII, 9, 1: rn arm -n ,rj) rn amz cm \ de weer-

spannige Korawa's? C. S.)n\ amcn(&izcm\KW.zva.

(Bi oj) a-n/jw aj)rnr&i2cm\ zva. cui cei oji onnw ojjcmcrw

a a
rn rsjirn asn dthjirn ojn 2 (ru q rn am z cm rn aj) q tui (hJ) \ (kq cm arui

o . O
ooi no rn rei z OJ1 ori am z cm ojüi foijl^ cm a-n am rn azi rn asr> z cm

o/ o a„ .
. ,

00 icm am oen os: 00 cru art axi rn am n^ \ spr. — rn-a^z

rncmzaj)rn-K-zcm\KVf. zva. allerlei spijzen ? B. J. KW.

Krit. IV, 8—9 (uit Skr. bhoga en oepabhoga,

beiden genot; het eten of drinken), C. S.

iomzcm\ zie bij amo<r(hn\ alwaarII. rna^nZMo,

voor Skr. boga te lezen bhoga.

rnamzrjcmz of a:ricm\ KN. zva. (&io<ji

ter, of soort van panter, J.

rt/j^\ pan-

Qamcm\ KW. vkl. n^(K,Tornn\ amrrui\ amrn onornn (Skr.

bhagna, gebroken^ overwonnen, B. J. kw. Krit.

XVII, 1,4; XLIV, 3—14; verijdeld, verbroken,

va?i eene gelofte, ib. VII, 9, l, C. S.

rnamojcmo<i/i\ zva. a<n ajirn aj}~Ji 00/]? W. P. 436.

rn am cm on on z on (verbastering van (n(E(icm<noazoa)\

tooverformulier , om menschen in slaap te brengen;

ook eign. van een zoon van Dasa-moeka en De-

wi Tari (Skr. mégha-ndda, donder; bijnaam

van Indradjit , den zoon van Bdwana).

am rn cm arrn \ Ml. iemand van vorstelijke afkomst, ti-

tel vors persoon: Zijn Hoogheid, om

rn ern erm orn o<j) \ naam van een vorstelijken tuin,

W. P. 421.

O
amrncrnzcrmcnj)j)\ kn. ondergeschikten een hoofd,

aan wie, als dienstpligtigen , eenig werk wordt op~

gedragen zooals het snijden van gras, 't zorgen

voor de paarden , of om het hoofd te vergezellen

naar het een of ander werk.

am in cm z \ kn . grof zakkegoed, van bastvezels geweven;
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am cm< urn cm (kj)ji\ 991

zak, daarvan gemaakt, amTirKn ^iamoncm2\ een zak

rijst, am icn om on om \ gordijnen van zakkegoed. —
mri ma ncm2\ iets tot zakkegoed weven. Vrg. am

nr)cmz\ J.

amcm\ kn. 22><z. amcm\ ook zeer vergenoegd, in zijn

schik zijn; van de meisjes beginnen te houden, van

een knaap , J. Vrg. am rn cm \ art) on cm 2 \\

amrncm\ kn. jong (vrolijk, zonder zorgen, G.; vrg.

d

amoncmz

icnf)7)\ om on cm 2).

,KW. #K. (nrmnncmjj\ B. J. KW. Zri^. LIV,

<S—ó; 4>r^. o)<m\ amoncm^ omcm\ U. S.

amcm\ KN. dartel, dartele sprongen maken (uitdarte-

len?), #/<? ^» paard dat na lange rust uit den

,77, Sa/a/C/O /
stat Komt : vrg. cm \ ivi cm \ ae: cm \ am cm \ am rn cm \

O /
amrncrmw

onamzoncmz\ kn. de gëban g-boom (palmwijn tappen,

't vocht uit de ingesneden bloemstengels van arèn-

boomen verzamelen, tapboomen houden: vrg. rnan

onnnoJinw Ook eign. van de residentie en hoofd-

plaats Buitenzorg. onuj)2r)am2oncm2\ palmwijntap-

per; inwoner van Buitenzorg, J.).

amfncmz(Knn\KN. soort van vogel, Beschr. v. Bat. hl.

54, pk.

amcmanart\ eign. van een Vorst van Sr aw anti-

po era (Skr. Bhagadatta, pk.).

O Oam cm (iaax)jj\ zva. am^cmnncLaijw

amcmasn {Ml. zóó, op die wijze)N kw.

o o a a
cm am \ zva. tam cm [Ojn cm \\

amcma^ji\KW. zva. ^t)?*j?\kn. gezond, er frisch uit-

zien, am cmmti ojiji\ frisch en gezond (.ctiotimo

nofKJi^arijp krachten en gezondheid, J.). amcma-j)

no of am cm (Kji -j) asr) \ de zon (vrg. am(Ki)no). am cm

schoonvader van

Vorst Salja. — am (eji cm (Kin\ zva. rn 10712 oji arn ~m

O O
orn (Hifi \ am crrn ca on (hm cmjj \ spr. — am oei cm oji ~J)

a
asn\ zva. (Kn rnax) z (KI ^Ati on rn on \ spr.

amcm(Kj)/i\KT$. mooi, fraai; netjes; schoon, knap, van

een jongen of man; titel van een fatsoenlijken Ja-

vaan, minder dan (&ioj)n\\ <ei (Kji cm (Kn/i of (Ejicko ^m

am oj)n \ zie

rnanar)jj\\ — (Kn am cm cu)j)\ de jonge prins (vrg. oji

amarnj)). — Bij verk. cmoj)n\ in beleefde toespraak

tot eiken knaap of jongman: vriend, heerschap!

ziek. — (un arn cm (kj) ^&{htj)\ schoonheid, G.). amoo

cm:Kij]\ bagoes genoemd, als ba go es geprezen

worden, WP. 452 (poet. zva. am cm ,kj)jj\ ? B. J.

A, Erit. XI, 2, 6, C. S.).

am cm oju) \ landschap op Celebes. innj)2(cncm ojiji \ Boe-

ginees.

o
amcmtKQ r~n\ am cm oji —-? ast) \ zie am cm oji nw

«n, Ut

imcm<v)(m/}\ ook wel aj) cm aj) aoj)\Y^N . kn. zva.noasrj

een vorst, die zijn waardigheid heeft ne-

W

am cm odi im

(Biiuinw nr,cna£)tK)cm(Knn\ zie bij

— ajï) rn ioz nru) cmaj)jj\ spr. — cm (EjI cni (koj of
O

as)cmrKj)j\ zich verbeelden knap te zijn, fat, behaag

-

(uicrit) asii

Cd

dergelegd, en als kluizenaar of pandita leeft (Skr.

bhagavjdn, vereerenswaardig ; benaming van een

vorst of godheid ; titel van een god geworden hei-

lige). — 0j7) (£/) cm (Oi aojj of (Si cm (U) oon\ zva. on (ko

on (ruftten taji rn am d ap/j\ het leven van een bagawan

leiden of aannemen.

am on cm z truj)\ KN.; am (Ei rn cm 2 (rv)j\ goederen voor of

bij zich houden (koopen of borgen zonder te be-

talen of terug te geven , op kosten van anderen le-

ven; iemand op die wijze bedriegen, J.).

amcmcnj)n of &d)cm(nj)n\ kn. stuk brandhout dat niet

brandt , of uitgedoofd is (blok , blokje , kort en dik

stuk hout.— am &i cm cnj)j\ ofam arn cm mj)n \ letterlijk

iemand met een blok hout slaan, mishandelen, J.).

rnamemm^jy kn. straaóroover , bij dag of nacht, op

den openbaren weg (of op de rivier, JZ. I, 6,

8 v. o.; JL. 13, 3; vrg. Qnwnajï). — amonc&tcm

als boven berooven.

o— am 7) (EJt cm (TV) \

(Hijj\ straatroof lijden. — <nam

jeroofd goed.

au/)\ straatroof plegen.

o
am m ch) cït) (rv) ^a (Ei am ar) OjV)

,7Tb? aon\ straatroof;

O - Qam cm rn (tli anj) of oji cm <n tli cmj)\ zie

O
cm iru)\\

arii cm/ij)cm/]\KN. bulderen, rommelen (uitbarsten, G.)

van vulkanen: vrg. cm(i<ncm/j 2, en cmcuncmjjw

am mr> onaj)2 aon\ zie aj) cm on oj)2 aan \ bij cm oji, \\

in am z riem 2 aj) on art! 2 cm \ zie rnrcmcmw

O O n
am cm (voj,asr)jj\ KN. ; am ceji cm agnasnns grot, ruw, onge-

lijk, oneffen, van een oppervlakte, bv. van de huid

, J.

tri
O

cm of om as: \ kn. door het noodlot toebeschikt deel,

lot; inz. gunstig lot, geluk, gelukkig (Skr. bha-

gja: zie bij amemn). dm cm orn irti \ 't is mijn lot,

mij beschoren , hetzij ten goede of ten kwade, na

rnom cmoru)!)

O O o
am (Ej) ~t (Hl —,? oyi

a a„ a/ o
(latKDfhrn nq

G) o O
ixm cm ^ am (Ei

,

O
O
(Hl(
'CO

/
(hnrrnrnrHiy rn oai) af) ckji

rnan(miEJiaminj)iun\ rn

JZ. I, 12, 1. (Ook in zulken samen

(Efl2<Kn<Knru\(Un
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hang echter waarschijnlijk veelal opgevat in den

zin van tot iemands geluk toebeschikte bezoeking

:

vrg. cm asm w en meermalen bet. het bepaald: geluk,

gelukkig, bv. J. Z. 119, r. 13; B. J. XVI, 19, 2;

XXXIX, 18, 1, CS.) asn cm aai (En ojui asi anji\ zie ie»

ojui w — am ie» cmam ~moia<n\ gelukkig makeu. —
O * O^ O O _? O O
asn cm on a Of um cm on cm on n\ amo^an/i ot asn ie: on

as:onj)\ op goed geluk. — om asn cm aan of om asn ae:

oan\ met voorspoed beguustigd ; voorspoed
,
geluk ;

belang, voordeel, om asn crn oi aa ai clji ai ciji\ eigenbe-

] ang. om asn cm oa {asn ojui oan \ spr.

asn cm n of asncmn\ KW. : amcm\ amaicm\ amcm\

(Skr. bh dgja, tedeelen; lot, fortuin.)-

—

aji(EJicmn\

zzz. ajK&Tncmw ceji asi ajuiasn 'm n\ zie ajnajujw

oiasnzcmn\ KW. zva. rt asn z cm I. (Skr. bhogja, eet-

baar; spijs ; koren.)

asncmajui\ KW. zva. (ajioqajuizcm\ G.

ai <tsn z cm ojui (ejiji\ KW. zva. oi asn zcm\ spr.

asn<m(Eiiri\ KW. zva. v <u> oq np omn\ G.

en nm z cm rei n\ KN. naam van een vrucht; eeu ronde

doos met deksel, o. a. door juweliersters gebruikt,

die er , nevens de kostbaarheden , ook ee?i schaaltje

en gewigten in hebben.

asn cm cm ^\ KN.; asn ceji cm cm
q

\ wijdbeens staan of

zitten .

O
^ (un (ei cm cm q \ scbrijlings over iets

heen zitten, J. (vrg. crncrn^\<irncrncm^\ asn ai cm

(ncmj\ wellicht het best weder te geven door schrap

staan of zitten , zich schrap zetten , om een aanval

af te wachten , schrik in te boezemen , enz. C. S.).

O o o T7 o o O o O j.
asn cm cm 9\ ook wel arncmem jj\KN. ; cun éjI cm cm $ Of

asn (EJicm cm >\ met tegenzin de handen uit de mouw

steken. Vrg. rui cm ^w

asn rrj cm <r> cm % \ KN. ; cun en <rj cm rn cm % \ zva. cun (Eji cm

cm^\ maar in minderen graad. J.

asn cm cm om n\ KN. ; (tn /e/i cm cm ooi n\ pal blijven staan

of zitten: vrg. asn oi cmz fncmzoain\ asn cm cm ^w asn

(eji cm cm om op as» on asn z oa n\ spr.

asn ai cm z ni cm z aanji\ zie tui rn cm z oi cm z oain\\

o o o r ei n . o o
asn cm cm cm n of asn cm cm cmji zie ern ern ocnn\y

(crjcm^KV?. (KN.?) zva. ruioai\ oji an (been, van de

tot en met den voet? B. J. XLIII, 4,7;

G. kn. het onderste gedeelte van 't ligchaam, de len-

denen en de voeten : dus zonder de beenen ? ! C. S.)

asnasnji\ I. kw. zva. ^,^.^pVf^

II. kn. artikel, paragraaf , hoofdstuk; punt, geval;

wat betreft, aangaande (Ar. l *U , ingang, deur; aan-

vang van een artikel of hoofdstuk ; artikel, hoofdstuk).

m asn asn asndm ion ~mi rui \ waarover ? in wat opzigt.

een punt , bv. van bespreking of ondervraging.

^
canirnn of rjn xrn irnj)\ kn. klanknabootsing van den

slag op de baszijde van een Jav. trom, als de hand

op den anderen kant gelegd wordt (vrg. cen cejiji).

o a
(irn(i7n\K.TV. zva. (uiniimw

ast

ctct\KN. tam varken: vrg. (ncKurncnji^

ctictakn. min, voedster; poet. moeder, arm cm vmtcn<\

vader en moeder. volki an 7\fi (K/i arn aji(K/i om ast

broeder of zuster, K. T. 208, 3. aJh un Siw ab z am

o, a„ o O j- , .om ajiazii asna-nni ifiajii Obtiarj ^ik (Uia.i axi aiui\ die tot

vader en moeder (d. i. tot beschermer) verstrekt

van al de Vorsten van Java. — ojnaicanza-rijx kn.

volwassen kip, leghen; kapitaal dat rente geeft;

origineel van een afschrift; bron, bv. van aanha-

lingen; kopje (<K»<L«), doos, mand enz. , in tegen-

stelling van het deksel (dat dikwijls ajn on am <mii

genaamd wordt). v~>i irm ai aji ~~i n un zm ri uk

z

ai acj) z (hm

ainozamai;imzai!in\ het deksel past niet op de doos

(Wangsallan: amrna.rnzim^Aaai := am(t^ja<i)n\ C.

S.). — un &i ai ajn z a^i \ een kind als min zogen;

iemand een origineel geven om af te schrijven. —
ajn (Eii ai om zam ~m ai om \ een kind laten zuigen van

een min (niet zelf zogen).

(umonrmz\ poet. tusschenwerpsel , zva. ojncui,^ vrg.

rar;)i\KW. zva. aznajui\ ojti &oji? \ ten m om

z

a kn. (ook

wel ojnamtunj) of im oi rm oenn) moei, tante (vaders

of moeders jongere zuster: vrg. amvi\ bij (oi\ III);

zoo worden de bijzitten van Jav. grooten , ook door

haar eigen kinderen
, genoemd; betiteling van een

onbekende bejaarde vrouw uit den minderen stand

(meestal verkort tot xm\ ai om om n\ zie ald.); buiten

Soerakarta ook wel zva. als de betiteling ai amz

am^oKuuiw (an(namrjun\ zijn (haar of hun) moei.

— ajniEirm (aun (ei ai om cunji\ J.) iemand tante of

moei noemen , als neef of nicht , of om iemand te

believen (iemands neef of nicht zijn , J.).

asn asn of rnasnzonasnz\ KN. soort van dubbele fuik in den

vorm van twee doorgesneden cilinders in elkander. J.

asn asn $\ I. kn. eig. opening; fig. aanleiding, tot een

daad, twist, enz. — asn (Eoasn ?\ inbreken, doorbre-
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ken; ook zva. cuiicmcKfis ondergraven: vrg. on tun 2

ri tun 2 ,unjj\ <n cn i on tun 2 iruiji \ tLmtunrui^\\ — run ceji

tun ^ cun \ mv.— luncun ^cun cuiji\ opening q/" gat, door

inbraak gemaakt: vrg. cun q tun tuyiw ten cun ^ojnmtui

ckikui\ zie bij tuituiw

II. of verkort tunq\ titel van halfbloed- Chinezen,

in toespraak of vóór namen of andere titels: vrg.

tunncunw iKjituituncun^ {of luntur cuirn lh™ a[>/l)
x half-

bloed Chinees , in tegenstelling van ajuuid^ion tun tunji\\

tun tun ^\ zie bij tun(cri>\\

tun cun ?\ kn. toegevoegd, bv. van een tweede inzet in

't spel bij een eersten , van een tweede gelijksoortig

geschenk bij een eerste , van verwijtingen of slagen

bij die , welke dezelfde reeds van een ander ont-

vangen heeft : vrg. xji taj^w — tun ^icun^\ KN. (of cun

kmm^\K.) er het zijne bijdoen, gew. in kwaden zin.

o O o
l n ie<i (un ? cun \ N. , cun iejio v cun \ K.

O-l• P Cn

gen. — thntcntun ? tun tuin \ uu cun urn 2 mn ihi/}\ iets tot

— (kntvm!cnq\ een toevoegsel ontvangen, bv.

nieuwe ramp.

iemand iets als taak of aandeel toewijzen, opleg

^cuntuyj

taak of aandeel om te verrigten krijgen of hebben

(toegevoegd deel of taak , G.) : vrg. tun on cun on tui 2^

tun tui n\ tun on tun 2 on lam q tun tuiriw — cun tE.nuri ^ tun

rntH7)\ (un (&i icw q tun <kii !hij\ iets aan iemand opdra-

gen om te verrigten. — curitxm^cun tuin\ cun tun % tun

imjj\ iemands aangewezen taak of aandeel van

werk, toezigt enz.; een werk. taaksgewijze onder

elkander verdeelen. tin tin ten curiscuiiturtun\ dat is m ij n

werk niet, J. L. 52, r. 2.

on rm 2 tn im 2 % \ — om on tun i nn tvm 2 .? tun tui 11^ zva. (Kn tun cun
%

(untHijt\ zie ccntun?\ WP. 506.

cun on run 2 cui n\ zie tun/vriw

/ S OS / /
timtcn\K~w.zva.<ncnrn,un\(iJ)(iJ)\ tn ci& 2 cn tui \ (K(i(Kfi\oncm

ntmwKN. (eig. ontwikkeld, ontrold, uitgespreid;

zich ontwikkelen, enz. C.S.: vandaar) zigtbaar worden,

voor den dag komen ; geboren worden (ki. v. rui

tun); uitkomst, ontknooping van een verhaal; uit-

dijen van rijst of ongebluschte kalk (van een stof

of stuk goed , bij de bewerking rekken , meevallen

,

verder strekken of meer uitleveren dan verwacht

werd, J. ; in Lakon herhaaldelijk , met eene nadere

bepaling , in den zin van de gedaante hernemen

van...., veranderen in...., nam. in de ware

,

oorspronkelijke , slechts tijdelijk verborgen gedaante,

bv. xm tun &a rn tia 2 qj) iKiaji \ tun tun (eji rui q tie: tüyw

i on cvui 2 oji ^a tui -jiutunerm api zm tun tun \

C. S.). tun tun tui(Kf>(inj\K~N., tun tun tui arm <? \ kd. (ook

timicntiK van ojkik) , in eens, te gelijk; te eenen-

maie, voor goed. — cun cei cun \ ki. v. (Ejituifunji of

xnon <u) tun thqtHiinx baren, bevallen; kn. ontrollen,

als zeilen (of een tapijt, B. J. N , Krit. 111,8— 9;

of een stuk lijnwaad bij 't beschilderen , C. S.:

vandaar) gew. batik of iets anders afwerken, vol-

tooi) en (een geheim of bedekte bekoorlijkheden ont-

an : on i-w tui ten cun tu» oji tui tun tui ~jihullen ?

C. S.). '&' fgewerkt, W. P.

a 1 n / Q j. Q
41U. — un ceji tun oji ci^i kiji of tun cm tun t> on tun tut oji

cuiji\ in eens of te gelijk afdoen of doen geschieden,

J. (ook geheel voltooijen? C. S.). tun (eji én tui (k,i jo\

een werk: ook zva.in eens geheel afkomen

,

/
of tun iziitim oji thJi tun ~m on itun teil (un mi oj) irnon t

in eens afwerken, afmaken, dooden. (kji cuji iejimn iun \

spr. — tun ceji temm \ mv. zeilen ontrollen ; aan ietsr ca

de laatste hand leggen (een geheim openbaren, G.).

— tun te.fi tunm on nm \ ki. ter wereld brengen; kis. iets
cn ' ° '

openbaren , een raadsel oplossen ; ontmaskeren , zijn

oorspronkelijke gedaante teruggeven, bv. in een wa-

j ang-vertooning , aan tijdelijk gemaskerde figu-

ren; doen uitdijen, -vermeerderen, -toenemen;

zoo ook tun oEjitun(un(un^rion(Hn\ van geld op rente

. /O
uitgezet, tun ceji tun ttm tuin

\

P. 413. — tun(unno(mj\Ki. wat ter wereld gebragt

is ; kn. het afgewerkte , voltooide ; afwerking , vol-

tooijing , van lijnwaad of van een afschrift, tun mm

natHitunnptim ^n tuion!hnii(unr)(in2(njijj\ verkoop je

het door je afgewerkte batik? cun cunm cm trui tvm

oi (Eiuhntun -jniHi tui ap\ waar is het door je afgewerkte

nl. afgeschrevene , boek Ménak? cun aS tun tun -n

(KJia

^ O rxr
(esi na rui tun an n\ W.

cuitEjitun\Ki. bevalling; KN.
co °

^jjo, goed afgewerkt. cun(unn^rjiui(Kii(unruitunji\ het

is bleek afgewerkt.

het voltooijen, enz. ; ontdekking, openbaring, tui ceji

cun xsn cun \ kosten van aangifte van een moord aan

de Paréntah.— tei tun <un nr> (uin\ kw. zich (vlug-

tend) verstrooijen , B. J. kw. Krit. LXVII , 6—8,

vkl. tun on om ti cm nn <hiji\ C. S. — (unriJi(un\ zie ald.

o cy • ... /;
cuncun\ zie bij ivriw

Q .S /
nmcun^ zie cvntunw

o o/
cuncun\ KW. zva. ruiritEnw

f cn

(K-nun\N., cun cun \K., zich verwijderen, van velen, die

bij elkander geweest zijn, uiteengaan , uit elkander
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gaan (ook van twee personen, en, naar het schijnt,

van elk in ''t hijz.. die uit eene bijeenkomst heen-

gaat , B. J. VIII, 22, l; XLVI, 18, 3, enz. CS.);

iu menigte uitvliegen, van tijen uit een korf of

nest; (verloopen , van eene bevolking , J. L. 68, r.

4; J. Z. I. 104, r. 6; uiteenvlugten, van troepen,

B. J. XIII, 7,5; XXXI, 20, 4, C. S.); het uit-

eengaan, de afloop van een vergadering
, feest , ge-

vecht, enz.; afloopen, geëindigd, als boven; ook zva.

amiij) <ixijj\ xnio>iu,i\ W. P. 480. (Wangsallan:

asn on aji z tui ƒ&) ^ bijen die de lucht krijgen, nam. van

onraad, "z~ nmxm\ C. S.). — ajn /&? xm rn ti (hm \ urt

(E.i ja)

m

iioi (Hi n \ doen uiteengaan, doen afloopen, als

boven. — arn xm nn anjj \ om xmm (hi/j \ uiteengaan
,

als boven; tijd om uiteeu te gaan of uit te scheiden.

K)io)\RW. zva. xr\xm\ Ml. KN. pap, brij: vrg. x^!ta\

(zamen of in elkaar gevloeid, G.; <hnirnas}i(hj)i:n\

soort van papaja met vjeek vleesch, J.). — xtkfa

xm pap koken
;
pappen , bv. een zweer (pap of als

pap zijn; tot brij koken, J. ; in elkander doen vloei-

jen , van een schrift, //é??; onleesbaar maken, G.).

X o T X
Xll '£7 7.777 T7\ YllV. J. *77 E 7 7777 ~>7 77 (L7J \ voor

iemand pap koken, tot pap doen dienen (ook iemand

pap doen eten , op b o e b o e r-dieët zetten , J.).

S
on xm on xm KW. zva. antnnaj)\ G.; kn. uitgerold, uitge-

(aoi^)^i\ vloeiiend
co « f co J

spreid (vrg. xmxm\ 77,7777 I). (ui xli on xm m xm \ Wa-

j ang-figuren geteekend op papier, dat bij de vertoo-

ning uitgerold wordt. •— (uniitai/nien^ uitrollen,

uitspreiden. — ajn on i&tn tennis over iemand of iets

uitspreiden.
//
nm cnxxion xm » kn. ; iiyr» .£i on ixi on xm \ zva.

(vwn:hi\ vloeijend zich uitbreiden, ergens heen vloei-

X o
jen. — ajniafi<n(njnnaznnrt\ zva.

iets bereiken , ergens indringen

nr)d~t(K~n\ zva. xn on e? n~> rt ,K~n iets ergens heen, door

of over iets doen vloeijen.

o^xmzi)xnz\KN. niet gewild, onverkocht blijven, van

een koopwaar: vrg. xmaai\ m.<m> J.

(Cïi\xxn? kn. ; xni(E,ixm?\ zich spoedig uitbreiden , om

zich vreten, grooter in omvang worden, van een-

pas ontstane zweer: vrg. uz/t <sj aajt\ <n uzi rj ,ei i>i n\

xm jxrnorti n\ J.

o
tim ,xm q \ zie xm

l

txm ? \\

(vn. •icn^ kn. uit elkaar geraakt, geschonden, zwaar

beschadigd , vernield ; onbruikbaar (gebroken , aan

stukken, gesloopt, J.); bedorven, verrot (tot ontbin-

ding overgaan, van een lijk, J.); uit de maat ge-

raakt, van dansen; de dressuur verleerd, van een

paard (uitgeveegd, van schrift door overhaasting ,

J.; verstoord, van de openbare orde, Brieven, 229,

r. 3, C. S.); verbroken, nietig, van een overeen-

komst (vrg. ,c» vn hn/}\ onxm z iajvini)ji\ rj xm z on t,un z

hun). fn(ö)zxm (cii?\ iemand die door lichaamsge-

breken onbruikbaar is geworden, vri
> xm <> an ixi on n->

\

zie bij annxnw — <un e; c?j ? of xm ;i xm >\ beder-

ven ,
schenden , enz. (breken , sloopen , uit elkaar

nemen, uitvegen, J.; eene deur openbreken, J. L.

181,r. 13, C.S.).— ajn<£ji
x

xrn?<un\ iun t&i iccn ? ajn \ mv.

— xn £7 ;.im? unri!Kn\ <xn t'i unyajnin7iaoa\ maken

dat iets bederft, geschonden enz. is , enz. (het verstand

krenken, als het misbruik van opium, J. Z. 92, r.

6, CS.) — (cntazfiqajn imn\ xn x.n ^xn anjj\ wat uit

elkander gehaald, geschonden enz. is.

) 1 • n
?:>i i .

i

;

^

i (hn ft \ zie Xl) Ol \\

fl.7J 1.77 7,77 7

^J>

Zie 1*77.7.7, 77 7 \\ar

xm .1777 fH7)j)\ zie ini.ii/jw

o o
7 77 1777/77 7.77 , :/ t .77 7,T7^ \

?ƒ i n 77 i 7; 7.77^, zie onviiuv^/jw

77C77^ uihiiip kn. omgehaald, van den gr

ZVa. 7,77 7,77 1777 ^\\

ond , door-

een schop of ploeg : Vrg. 7777.7777 7,^,7 W (U)l 77 CU

i n 7.77 n 7,77 . den grond omhalen.

y) i-nirxxrni /,»in . kn. in een vervallen toestand, zoo

van personen als zaken: beschadigd, bouwvallig,

zwak; tot onvermogen vervallen, bankroet; in ont-

binding overgegaan, van een lijk (geheel bedorven,

kort en klein, vol lichaamsgebreken of zweren,

invalide, insolvent, J.): vrg. aznwm%\ rnip<nx:i\

77 (UI i rn ,CUI 2 i7V77y7 \ 77 .7777 2 77 ,7777 Z Klljj I\\ (UT) 77 (El l

?7 C77 ? 7,77 77 707 s doen vervallen , enz. — on xm z on
{
xi\<2

amttnn\ wat door zijn vervallen toestand onbruik-

baar te achten is.

X o - X
,7777 7777 (IK \ Zie .7777 (1771 W

0777/ «777 (ttjankn. bekwaam in zijn vak; van alle mark-

ten thuis; ook van trek- of rijdieren, goed afge-

rigt, J. — xv Exxrn nmjj\ zva. xi) irt xm,uwjw

xm ,U77 >nn/j\ kn. 1. door wrijving, schuring, schaving

of drukking ontveld, gewond, gekneusd (door-ge-

schaafd van 't vel of de bast van een boom; door-

gelegen, -gereden, enz. J. ; door trappen gekneusd,

B. J. LXI, 19, 4, C. S.); afgeschaafd, ook bv.van
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verw; kneuzing, schaving enz. — 2. (voorafgegaan

van een telwoord) stukje van zang of dans, als

maaistaf van betaling voor straatkunstenaars .

—
i n i ) in i'»,i een boom, bv. met een mes, een stuk

co ^<

of stukken van de bast afnemen (schaven, doorwrij-

ven, doordrukken, van huid of bast; gedeeltelijk

schillen, J.). — <un tan tem ikh ~m viaan \ maken, dat
'

' co '

iets als boven ontveld, gekneusd, geschaafd, enz.

is. — en ten rni rnji \ stukken boombast, als boven

afgenomen, afgesneden; ooi; stuk, stukje; bij het

stuk, bij stukjes, van dansen enz., als boven (frag-

meut, afzonderlijk stuk, afzonderlijk verhaal, bij-

zondere geschiedenis, G.).

timirn(hvjj\KN.; om ieitcn;iina\ met den kop of de horens

op zijde stooten (met voor- of achterpooten stooten,

G.; op zij uit slaan, stooten, zwaaijen, bv. met de

7/orens
,
pooten, een grassikkel, J.); op eten aan-

vallen. — i n ÈiamiKns mv. {ook een begroeide plek

schoonmaken, outginnen, J. : vrg. amxmieof).

amrienzroiji\'KN.; fwim <> ten rj rm z min \ zie myn^w

ren en mi i\kn. (zva. amamaoijt\ G.); mn (En ten innn of

;_?7 &i(ÈntHyiji\ tot gruis stampen; tun (Enten <nnn (ook

am ten xm iHnji\ J.)\ rijst of koffj stampen om ze van

den buitensten bolsier te ontdoen, vóór het nb-

soh (zie ono-JizinaJti^w g ab ah tot ber as of half-

O Oxm en Kiiwit stampen, J.)\\ Vrg. n.m <Lrn cmjiw

thiji\ wat tot gruis of poeder gestampt is. — n en

(cniHnn of t-.11 cd uiij)\ naam van eene plaats enge-

O , O
(Lm (Enten amn\

vermolmen. — tenten oen ima of enten m aa/>\ molm
„ <~-J\ " >-> (Til c_yf

west in Kediri. mmin ofi&'

tr> ^K t>

van hout.

xm (bn miji\ zie bij (cmenaayi en xmxmcninw

amen 1,11 n\KW. zva. voi.aji %\\ kn. ten

van de sasrahan, als de dochter het oudste

kindis. — xm tpi <en tnnjj\ den grond omwoelen, om-
j

graven met ploeg ofp atj oei; ontginnen; uit den 1

grond halen. gew. met ee?i toankil, opgraven,

rooijen, bv. katjang (ook afgraven , afsteken , bv. de

kant van een berg of hoogte ; een vat enz. geheel

ledig maken, J. ; iemand liet lijf met de nagels

openrijten, B. J. XXXIX, 26; XL , 3 , C. S.). —
tim (Ei en mi \ mv. — ten ten mi mn\ het als boven om-

gegravene, enz.

ten(enKn/}\KN. een insect, dat vermolming veroor-

zaakt: rijstworm, houtworm, mijt; vermolmd, tot

stof, tot poeder vergaan, tot poeder gestampt of

gemalen, bv. koffij. ri ei ah xmx:nmtiji\ ziernajiab\ bij

rj.eiiw (ui ,ui xn on (en hrtijj\ door vermolming, door de

mijt aangetast, J. amacnrimi ^11 z ri 7x1 ^aynrn,ièi\ spr.

— tLm
cc)

a?rh aalH^ tot poeder stampen, malen. —
(irr

l
ccrl^tl ^p vermolmd; door ziekte of ouderdom

verzwakt
. e 1 ash en am <trn aan \ spr. n ten am min \ KN.

;

'rr'}

cn^l^ll^Tl/l^
a*s sto ^ °f Poe^er zi

J n '
bv

- van

aarde.— xm^erymimj^ stof- of aschachtig (ook

stof, bv. of den weg , stoffige aarde. x:nammirnrn
^ "H o ^ f et

(fc(nni2\ J.). ^:E^.en(enmichnji\ fijne, losse aar-

£ƒ y , tnnasns K.) ,^77 ztï;, ^7 a^/^a stofvuurde. cm*,) (n., rei is K.) xm (en, mi

(nl. de brand in den grond, bij 't afbranden van

alang -alang , een mestvaalt en derg. Dat bran-

den van de wortels der planten gaat vaak onder

een dunne oppervlakte voort, zoodat iemand die

er niet op let, er ligt op treden en zich deerlijk

branden kan. Vandaar het spr. xnxa
O o
mi xn ct 1:1

J.).

1 ?,/

O Q O O
<en;en<H7i/i\ zva. lenvuwwjjy

f
eiinrirm uiin\ zva. xznrrnw

fntenrneninijpKV!. (irn (èi 177 /1/7 y\ kd.) eendvogel, (unxn

rj (en vj ien <Knji\ eendewijn, spr. voor drinkwater, tui

aJüj/n en rj un .hnn\ een eendehoedershoed, gew. van

gevlochten kokosbladen, die nek en rug bedekt.

rrj (Ki z 11 Mi^teii nrj xmruiiji^ zie bij rnojiz/ntkMW «itemSS O a„
>n cei z ij (en znn aji 2 r] (en rn (en thii m (Kn ^1 iun run mn tut

rj uiun on ij <l» h-lij \ oixm<n xni urn o, 'n ,hm tli i°\ rn vm

^r:nmi(Ki^(EirrLi(L?i(KJi^\ spr. (Wangsallan: ii(enrn(en/•O Qun (en oj rnennn ien hii ^jn rei asii^Ken^ndji zrr (Eji rei

(viaj>n\ C. S.).

rn(enz:n(enziioijj\KN. I. waar een gat in is gemaakt,

bv. een stijl, waarin een korbeel moet, J. — tem

fn^iznqxmziKïip^ in een muur of beschot, gew. van

een huis, een gat of opening maken; in een stijl,

paal en derg. een gat slaan ofsteken: vrg.xm(en^\

ri.emrixrmrein\ ren ren rei n\\ — rn rniz riten zrun on n\

gat, bres, opening als boven.

II. smeersel, zalf (ook zva. (uoji,ei/j\ smeersel

van zetmeel uit rijst, met poeder van kruiden ge-

mengd, tot geneesmiddel, J.): vrg. rn ten 1 rn oji z amjiw

— (en ri (Ei z rn en z (nu \ metbóbok besmeren.
< co f lhrK

(en xm (Mn a-n n\ zie (en(Kji\ bij rynajiw

(en,en<Hn^irei\ kn. een duizendpoot van de grootste

soort: vrg. lunreKenw
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vm(un<wj\ kn. I. pens; /^ zu£ buffelpens gemaalde

overtrek va:» een Jav. viool.

II. schoonmaken, van een boscli of'begroeide plaats,

door de hoornen om te hakken, de struiken en het

onkruid uit te roeijen. xm xm xa ~m trui OJin> een bosch

of woeste streek ontginnen, {xm xtii xa xm axi i\ aan 't

omhakken of ontginnen zijn, J.) — x>w <Eixmxa/i\

hoornen, struiken enz. omkappen; met een sabel {of

knots, B. J. XIV, 6,6; XVI, 1, 3, C. S.) een

drom vijanden {wagens , olifanten enz.) wegmaaijen,

neêrhouwen {vrg. xm xm asn ,1). — (Ei xm xa /j\ KW. id.

Krit. XXXVIII, 2, C. S. — xm <&?,xm xa^ mv. —
co C-

tcn xm xa xnjj\ afgemaaide o/onigehouwen planten (bv.

o.OiW.M _? aS\ B. S. 298); ontgonnen land.

III. geschiedverhaal, jaarboeken van een rijk

{eig. ontginning?).

xm x:ri xajj\ zie xmasnasnnw •

xm xm xaji\ kn. {ook (ki azrh \ K.) , ,k?m rei _ ï\ KI. , Javaansch

manskleed bestaande in een sttik lijnwaad ter leng-

te van 4| tot 5 el, dat, om het middel vastge-

maakt het benedenlijf dekt {vrg. asnaji^s <wn\ om

O r> 7 Q. \ O Oxm xan \ 077 ,km xan \ grondvorm xm xa ,1 ) . xm unw rui \

zie bij rviirui 3. xm xm rn xa 2 xp \ zie bij nn»jiz:ip\\

(ui art m ei —7 rui ui <n ^n 2 mi zm xji ^ xm xm xmxap spr.

{Wangsallan: Km 01iM'W (f.i (Si -jj.xsii cm zzz amen

(icijjw xm xm xa ~n inna oji_ 1 xn (ko asn n r= (k 1 xzi> ï-rn

xnaxi\ C. S.) — (un cal (tn xa a\ iets omwinden, om-O co Ui

wikkelen, een wond verbinden; digt, in menigte om

iets heen hangen, van vruchten aan een boom. —
O O o cu n . . , , „

ajn ieix7ii xn {i7m <&i ^ji azi ki.)\ iemand van een be-
en C-

b ë d voorzien , een b ë b ë d aandoen {ook iets om-

wikkelen , enz. G. ; omzwachtelen , J.) — xm xm xa

xaji\ cm (E? ^ïxd xa,p met een b ë b ë d , een b ë b ë d

dragen of aandoen {bv. van een kind, in tegenst. van

naakt loopen, J.). n xïnxm xan of xm xraxm xa n\ om-

windsel.— xm (esi xtixth axyi\ iets met iets omwikkelen.

o
om asn, Ti xa (hn n\ zie asn ? n w

x7nx7nasnn\KN.; ajn &i xm asn /j\ zwaaijend slaan of tref-

fen, bv. van een sabel, van den staart van een

kaaiman {van een knots, B. J. LX, 8, 6, C. S.);

O Q Q
vrg. xmxsnn\ oixsntam asn/jw — (urftEatunasntnafn\

iets, bv. van arm of been, zwaaijend van zich af-

slingeren ; met arm , been , enz. zwaaijend afslaan.

icn xm xsnji of ;tm xm xa/j\ kn. tapijt x vloerkleed ; sprei

,

van een matras, W. P. p. 58.

,1779 ??;j xs}i/j\ kn. oorsprong , aanleiding , begin {vrg. xj)

tui.nsnjt); wat tot voortplanting of voortteling dient

{ook zaden, vee, visschen enz., tot aanfokking; in

H alg. alles wat ergens gebragt of gehouden wordt

om toe te nemen in aantal: aanplanting, volkplanting,

beginsel, ook al geschiedt de toeneming door toe-

vloeijing van buiten af, z. a. de aanvang van een

Christelijke gemeente , J. ; vrg. 7j(cn^.r.rt(ist}/i II).

(km >Li km cm asn tsi x^n lj <hnj\ bij 't eerste begin, Brie-

ven 251, r. 2. — a/H een (km asnm <tcn \ voor iemand
co •-- '

b i b i t zoeken , iemand b i b i t verschaffen. — ,k>?

(KHflsM<w7/j\ tot bibit bestemd, tot aanfokking, bv.

van vee.

.o) im im/j of fn.um.L7n asnji\ kn. de manen of het haar

aan den staart van een paard of olifant.

om ainasnji\ Kis. I. 1 n &iaznasnn\ uitplukkeu, bv. haar,

veeren, onkruid enz.— om &n «rnasn\ mv.; een vogel,

kip enz. plukken, (ui .15» rn (,k?i znaim vxn xdj (en asi) \ oji

^ iiii-n iLi^fnxn2iiJLi^rtixm(E)(hi(Kn,hi(i^iastixan\spr.

II. asnwamaznasn/i {Mal.?)\ draaijer. — xm <z.i

aznasnn\ iets op een draaibank draaijen. — i:ni>j<

(bM<?rM\ op die wijze gedraaid {ook draaibank, G.;

hiervoor te Sa la xjicn'hn? ann )

.

III. een kleine uil, ook x^iKnui/ii genaamd {een

woudvogel van de grootte van een kleine kraai;

zijn geluid is boet , boet ! J.).

tnxmoriiTriasnns kn. I. geslacht, familie (afstamming,

afkomst ? rn xu ?? ao r> xm (Gn xm xzr rn on urn 2 t> pj na x?n

G)
°

* O 1
xcj ri ui 7x1 ni rei rn un 211 hl 2 \ xn ei % ai Ti na rn xai 71 xm

asn hu Kii lx- iji \ van haar moederskant heeft nie-

mand zulk eene kwaal ; misschien heeft zij 't van

vaderskant ? Lakon , C. S.). 71 xm xi xm x>ïi xm cijj xaji \

van hansworsten familie, voor zotskap.

II. OJ.
o o
im xm asnjjw

cm 2 vu asn ,i\ zie xm, im ast i ,7 \\im lV rn xm asn n\

im ? ?i c?? 2 tsnST xm2 asnaw

xv ei.im (Ki

co <->
n of om (Eixrixm dm a^ij) of xm im 7^1/1 \ KN.

xm aj)ji\ ajn (Einxm xm (K.1/1 \ aanhouden , volharden ,

bv. in een nasporing: vlijtig zoeken; meest in on-

gunstigen zin : niet willen vlam vatten , als vochtig

hout; weigeren, van een vuurwapen; niet aan 't

winnen kunnen komen, of uitblijven van de winst,

in 't spel; zich schuil houden, niet te vinden zijn,

tot een betaling of tot den arbeid {vrg. da^aJiji).

xm >Ei.xm(Ki/)\ ook iets buigen, drukken, wrijven, om
co <~Jl o > j
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het lenig of los te maken, te verdeelen , enz., bv.

een stukje aan dunne reepjes gesneden lamboe,

waar bindsel va?i gemaakt wordt , of vezels van boom-

bast , J. — .hu Cu Cu uin ofhiirn.vn.7^i/f\ in de klem

geraken, met het geheele lichaam of een lichaams-

deel, tusschen of onder voortgaande zaken, als een

struikelend trekdier in 't gespan met andere ; fig.

in verlegenheid geraken, door nood gedrongen {yrg.

aj)(U)(Kin\ oji o^kkiji). — (lv (Einxm otïi (Ki ^i ri H~n \ doen

afketsen, enz., in de klem of in nood brengen, J.

oth öiu«\ kn. een water-insekt , veel op een kleine

kakkerlak gelijkende {een vliegende watertor met

dekschilden
,
gelijkende op een s amber il en , en

die gegeten wordt , J. Wangsallan : 0.11 <m r> asn z nu

j. CY a a a o
of (ki Lin-i n rei (hi ^Atcm on osn z ton (zz: urn otii ck,jjj\\ tan

ccv aw (iv ) hii/t—. xj)i (hi ojii (hi \ C. S.). — (un ten otti &jin\

naaldemaker , S. — <un(&i<cnaj}jt\'KN. met de vingers

k a p a s van de pitjes zuiveren , k a p a s uitpluizen.

— tan azn oji ozn oji ^&»aji\ beslag of opgelegd versier-

sel aan een hoofdstel of zadel , denkelijk in den

vorm van de bib i s.

KnamoJiB kn. gekookte 1 o e m b o e-bladen met spece-

rijen , als toespijs bij de rijst.

tnnGnKmo^n\ kn. geheel en al, geheel uit, klaar of

op, geheel ten einde; buiten de kost, vrij van on-

kosten , alles er onder begrepen , als voorwaarde

,

bv. bij het huren van een dalang, gamelan, enz.

{nam. in dier voege , dat de gehuurde uit zijn loon

zelf alles bekostigen moet). — (tn mi ceio (ki ^iti mi \

geheel op- of uitmaken; iets als boven vrij van alles

verhuren, laten aannemen. — rjoTnoTniKi^KHi^ als

boven gehuurd , aangenomen.

(cnccTKKKHijis zie (CTïOvJïW

(en xm ,?umO. I. doorbreken, van een tijger bij het

r a mp o k k e ?i, door de dubbele rij gevelde lansen;

uitwijkend een doortogt laten voor den tijger ,

van de piekeniers , als boven: vrg . ri arnz on ,ct z ruijiw

— (GnianirvKmn\ ligt, dikwerf uitwijkend een door-

togt geven of laten , als boven.

II. n a n k a-bloesem , zooals die van den boom

geplukt en gegeten wordt ; afgevallen en eenigszins

rot heet hij eii~ihyicuï\ J.

(tn e?? rua \ kn . , en ven ozn >n!i (hiji\ ergens niet uit kunnen

of willen, vast er in blijven zitten, opgestopt zit-

ten , van iets stijfs of hards , dat men ergens uit

wil drukken of persen ; ook hardlijvig. — <im (èictn

<tli\ houden, tegenhouden, opstoppen , van binnen

den uitgang verstoppen, J. — oTnorn crui n\ zie boven.

(un(cnru/i\K^. I. (KnaJtoJiasnazn <ruin\ een slecht soort

van (Kjjdj) ojiw volgens anderen roestig van ojioji

II. zweer aan de voetzool {zelden aan de hand-

palm; Vkl. (E7 (tUl (Hll OjTl 71 Hl (LO 0TU1 (E 1 H71 O-Cin \ G.) . 0771

a7n
j

rui asn of otti asn ooi asn \ blinde b o e b o e 1 , die niet

O
opengaat. — a^nwmirunnji\ aan zulke zweren lijden.

III . vkl. r> ir»? vi (cn 2 ruin\ asn on ^i <n <wj i asn asn vi hi \

&.; ook zva. 0711 as: axij\ ajnri((E.iz rui/j\ 07ïiHn?\ door-

zakken, wijken, scheuren, van den grond of den

hemel, B. J. IX, 12, 2; XXVIII, 8,2; uitstroo-

men , van zwermen pijlen , troepen enz. B. J. XV,

13, 4; XXIV, 11, 5, enz. C. S. — //^^/V7*^
tunC&HEnarvtjt^ in menigte erg. uit komen stroomen,

vliegen of te voorschijn komen , in een zwerm aan-

komen , als l ar o ns uit den grond , J. Vrg. arn

O
0771 (TUIJ)^

on otii z ri acmvuia \ kn. gat of bres in een dijk, muur,

haag, enz., door water, geschut, gedierte, enz.

gemaakt ; doorgebroken , een gat of bres hebben

,

ook van een kring of omsingeling , bv. om een tij-

ger heen; niet mede gerekend worden , tusschen uit-

vallen, bv. bij betaling, berekening of optelling van

opeenvolgende zaken : vrg. xmxm ^ \ on \~,n i ii xtii z hhjj \

Cio xm TLii) \ asii asTi (ruin \ on aa i on xrn z ruin \ as: tn 177? ztrui/iw

— a.7111 (si z 0(10711 zarin\ doorbreken, een gat of bres

maken, slaan of schieten, ook van een tijger en

d.erg., door eene omsluiting heen breken, J.; uitbre-

ken van een gevangene.

arii oTii <Hnn\KN. een weinig geschaafd, van de huid, de

opperhuid er af. — ajn(zij)07na7nnii/i\ ligt schaven,

schampen. J.

07VO7n(K)
/p zie ormKijiw

oTnoi 0711 oj}ji\k~k. met de zweep klappen. G.

n o ^
. o

07110711 0^1/j\ Zie 0711(K1J1\\

ictitcncmjs zva. otti a7i7mji\ veel, in menigte (geen

plaats of ruimte overschieten (!); geheel vol, in me-

nigte voorhanden , &.).

0771 0711 <rrijj\ kn. gelijk of omtrent gelijk zijn of staan
,

met iemand of iets {bv. in kunde , J. ; vrg. aji aji

htiji). (Ki 0771 o7ii <77ij\ gelijkvormig, gelijksoortig; zva.

een stel of een span , een gelijk paar. — .c?7 azti cm
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(mn\ aan elkander gelijk zijn; met iets gelijk staan,

van dezelfde soort; ook steiger, kade. n.vnivi.vn

nmj)\ zie boven,

vn vn amji of (tnxmthnyi\KN. gesloten, afgesloten, ver-

sperd, als een stroom door een dam, een weg door

veel mensclien ; fig. van het hart , wanhopen , ver-

twijfelen (mismoedig, E. P. 141, r. 1, van Mozes

,

door de verstoktJieid va?i Farao en de zijnen
,

C. S.). — a/n <èn azn cm n of <un <&ixxiahin\ afsluiten,
Co <-J< J co <-J(

opsluiten ; afdammen
; geld of schatten ongebruikt

bewaren , opgaren , potten.

rj vnzx7ncmji\ KW. zva. ma<nnn\ ongerijmd {zva. vii

.ei ;, n \ zicb het voorkomen van een oud man ge-

O

ven, G.).

zva. mi ui J.

canxrh\ KW. sluiten, niet door kunnen, G-. — tcnazn

cen \ kn. eig. verstopt : van een kind dat in het

moederlijf, of van de moeder , die zwanger gestor-

ven is , H geen de Javanen beschouwen als een ge-

izn vn i 1 .i.i dam in hetvolg van verstopping.

water, G.

(cn,ip\ kn. winst, bv. in den handel, voordeel, nut;

winst enz. behalen, winnen {Skr. bhdti, loon,

pk.). cimvi<uix?nnp\ winst enz. veroorzaken, xocrh

asii ujvn ui <sn ip\ spr.— iLii ei vi van iemand stille,
htf Clico <-

x en L '

onwettige winst nemen, bv. a n 101 <n vn z ni cm vn e i _ n

(Ei np ri uii z ri vi w — vn ei ri vp ttn \ iemand winst ge-

ven. — 1777 ?i l~> 7^/7 °f vm vnri ipui^ met winst

,

winstgevend, bv. van handel; het gewonnene.

vm ^)\ kn. met een ander van één bord of schotel

eten . — vn n op z >aji \ deelgenoot , compagnon ; ook

zzz 1777 vn 77 np ?. (Hiji \ met een ander of met elkander

een compagnieschap aangaan ; compagnieschap, vn

cun on vp z op ni (vij\\ met een ander deelen in een

ongeleerd , velerlei, ook nagebootste
, geluiden door

elkander maken , kwebbelen , J.

nacnzvp\ kn. zak van g eb an g-bladen gevlochten ,

volg. sommigen ook vn cvi cm vm \ vrg. vnvi\ J.

77 vi z ? > kn. stoer
,
gedrongen van gestalte en daar-

door vervaarlijk uitziende, kort en dik en stevig,

als een bul dvrg. vnvi:.::i II, «sti op c&iji J.

o
vm ri ip viji\ zie vm ip \\

vn )7 ip zvi,n\ zie vn vi \\

3 . o o
aznrn;ciaa/i\ zie vnviw

xmxn^i\ KN. God, godheid van den eersten rang

,

of incarnatie van zulk een god {Skr. b h at f dr a,

vereerenswaardig ; bhattdraka, id. ; ook een

heilige, godheid, vorst ; vrg. <cn apnn > xmojrurhi). ^c

cirin-iciii~r-i\ -t:i.')7]oö\ '^c lt "7t toj (3y.\ de God
x

é e
L Oh E po

Goeroe, T\
7 isnoe, Krësna {incarnatie van Wis-

noé). ~>.<- op nq vn\ bijnaam van den God Goeroe,

G. {wettigt de drie goden Wisnoe, Siwa en B ra-

ma te zamen ? vrg. asn ei vn ). vim ion vi m \ de b a-

t ar a's. rn ui /iiij n izfvrapni arncnjis spr. — mn cf.i

,ip^n\ iemand batara noemen, als b at ar a beschou-

wen , \ als batara vereerd

o

o
vn ij ap oi >

om ci^v KN.

"1v vi "n xrt n

erfenis

7 O - O
KN. vuist, gesloten hand, om mee te slaan, vnc

O O O /. i) Cl O Q -, 'xin O Q
(ni ei vi of vmvniLivï\ de vuist ballen, (ki xni vi \

ca -
J co *

zoo groot als een vuist. — (Ln,E,ivi\ met de vuist° co -

slaan. — vnfEi-nviui\ mv. — vnn.ip ot,i\ elkander

met de vuist slaan.

<ii(vnonvpz\ kn. ; xnn (ett. ipz\ met den mond, de han-

den enz. allerlei geluiden maken of nabootsen , bv.

geluiden van vogels ,

y
t klappen van een zweep , 't

Hokken van een flesch enz. ; ook van papegaaijen

,

kraaijen, djalatis en clerg., wanneer ze, nog

(uiïiMgii heet Kresnd, B. J. XXVII, 16, 4,

C. S.).

'^'wi, enz., het vromoelijk van vn:ip^n\\

de godin 13 o erg a.

iicii.nji\ kn. ; vn ei ïp mip sterk aanzetten, zich

zeer inspannen, lichamelijk, hard trekken, sjor-

ren, J. Vrg. n .in mijiw

7 ip vii ,7 \ kn. gebatikt, uit de hand geschilderd
,

van lijnwaad, door de plaatsen die ongekleurd moe-

ten blijven , met kokende vjas te bestrijken {te be-

gieten met een fijn trechtertje , dat als penseel

dient, vervolgens het geheele stuk in de verf te

brengen enz. CS); op die wijze geschilderd lijnwaad.

vnzpviv. rood Samarangsch batik, vnvihni-nni?

cuifi\ nagemaakt batik: naar het voorbeeld van

batik gedrukte stoffen , als veel uit Uuropa aan-

gevoerd worden , C. S. — vn .ei ip i-.nj}\ N., Krom

(i577,.\K., b atikken. (wEivii-nii\ iemand die ba-
<Jl v co - —

'

tikt, G.) — <i/77 (Ei vi 7»>7\ vm~>ivii\ mv. cen El VI' co l <'\ i1sK Co -

.7V77\KN. iemand raad geven. — ktj ap aha ann\ vin

het gebatikte: batiksel;^ gebatikt,

batik werk, hetzij reeds voltooid of nog onder-

handen {ook patroon van batik, bv. vn ip vn ij) u
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,7.7 ^7 ~>1 -)]n^ihujs J. Z. 250, r. 6 v. o. C. S.). «^i

Li hu aa i . kn. zanieu raadplegen.

/) :.i (KlïflN KN. 7"L/T> l_7 _? .7/7 /1\ KI
ÏÏ0

X liet voorhoofd, oji

Ai:j,L.tiini.jui))\ buitenste schil o/" bast van een

O
vrucht, kt. T. 186: (vi-g. i:n » ipz<Kii/]). ria^iiznn a<ii

o o
hl Vil ,7,7 tm Cl K7J /t; £,) »jj j ,?ƒ;;•. C77 7.7 7-. 7 7 HT/1 50WZ5

gebruikt voor 't bovenleder aan den voorschoen van

schoenen, muilen, enz. J.

xni iivpzfcnji\ KN. klapper- o/" kokosdop ; binnenste,

houten schaal y«?i de kokosnoot; schaal of schild

van een schildpad, enz.; halve, midden doorge-

zaagde klapperdop als waterschepper of drinknap

zonder steel (vrg. in-nini/j); bedelschaal, gew.van

een klapperdop gemaakt; koperen p in an g-doosje

zonder deksel, in een siri h-doos {vrg. crmcrnrm

wj); koperen doosje om amfioen in te koken, ook

, o o
(wnxmmapztftiiHTn genaamd, ajntrvicunawazntnapz

v.>; 7\ ring uit het hout van de klapperschaal ge-

maakt. 7) v>z uHGnrnap2wnn\ gloeijende kool van

dat hout, AVP. 438. icntnapittfnaz)tmji\ de holle

hand? AVP. imi ip z ai mii z a\i\ zie iia^nzaxn III.

O O
d, J H7)IR-)?M))' Vliai Vl?7) hllZlLl 11VK1 !El(tq,\ 0S1

v» 77 vi z ,h~ii.p spr. ( Wangsallan : urn 11 ip z arn ~m rui

o q as r. x
lil hl llD^lïhf)/) ZZZ ,t:7> 7,7? \ L. b.) MlElTlOpZ

aniji\ als een batok zijn {vrg. ai vizii ip2<trnjt\ vtceiz

77 apz una). ivEincizhii-Ejx.ivvp ais een voor-

overliggeude batok, bv. van een bergtop. — ,1777

rn i.tz i.n .hi,j\ wat bij een batok te vergelijkenis;

b atok-vormig (bv. van een muts of kap, in Wang-

sallan: tnajitoji vmatovLqturt'napttHrioaji = ai rum

tts: w 1 77 ?? vi z urn aa ui ieii.ii >p zzzz nr> ikji z r\ aai z unn

\

C. S.).

o
upnopaaifv zie bij ,io\\

") O O T
icii vi vn ,j\ zva. (cnapimyis J.

n o ^
T o • l

vu vi m;,inkn. 1. zva. ajioji9snn\ naam van een visch

(een visch of vischachtig zeedier met stekels, J.).

II. van een buffel, dwergachtig, klein blijven, J.

ttn ii ap oavp kn. een groot vlechtsel met open ruiten,

van dimgesneden bamboe, tot omheining, wand,

schot of los dakje-, vrg. amiiazicninw — ajni&imap

Ki)n\ bëtèk maken, bamboe tot bëtèk vlechten,J.

— xm{EJianaparn\ iets van een bëtèk voorzien:

iemand in arrest zetten of houden (zonder op te

sluiten), bv. een Jav. ambtenaar, wien in de pen-

dapa van zijn hoofd een plaats wordt aangewe-

zen, waar hij eenige dagen en nachten moet blij-

ven, en eten van huis ontvangt. — (cnnnapiKnariji\

een met bëtèk afgesloten o/ omhein de plaats, plaats

van arrest als boven.

vnni apzam^KH. naam van een visch (volg. sommigen

een grooie imviiKii/j^ J.); een fatsoen of model

van krissen.

asiiap,Kii/j\ kn. I. kaal, een kale plek op het hoofd

hebbeu; kaalheid; kale plek op het hoofd.

II. zva. ccnap <H~nji\\

O
i7j77 c 7 7o?i\KN. troebel, drabbig: vrg. am'ip (hti^\ ccnasn

et 1
77 hi \ spr. — ajn<&)aptwn\ troebel worden , van

O
een vloeistof, als er zich iets in oplost. — xn 1 1 \p

hu 77 hv « troebel maken.
.KI (

,77 U77 ? ?7 ip z vu p kn. d j a g o e u g of fijn gesneden visch

met geraspte klapa in een blad gepakt en zeer

week gekookt; mest voor 't land. — a.nij nziiapz

iuiiit\ bötók (of tot botok, J.) maken; ook zva.

tiiEiizvi np z Kiij) \ zie bij ti nut z tl apzrcii ,iw — ïlh nq^iz

>? ip ? mj \ een veld bemesten , in kuilen , waarin ge-

poot zal worden. — ?7 C7) z 77 xp ? vii ki /7 \ bemesting,

toebereide mest voor een veld: vrg. ojnoctïMnjp -n

on ,177? z ri np mi o<i ,i \ Holl. apotheek, kn. la-kastje voor

geneesmiddelen.

én apasn n\KN. zva. auidpasnji (losgesprongen, gewe-

ken , J .)\\ — ,t_77 ,^? ip asnn \ zva. (zi ap asnji \ i:m rzi ~7 \

zich rukken , zich losrukken ; van den regten weg

afgaan, een zijweg nemen (ook losspringen, uit-

springen, wijken; een naderende ontwijken, J.).

cvn viasn/j\KH}. een werktuig voor 't zuiv eren van boom-

wol , bestaande in een stokje met stompen weer-

haak aan 't einde, waarmee de gespannen pees

van de tv o es o e te midden van de boomwol door

trekken in een trillende bevseging gebragt wordt

,

om de vezels vaneen te scheiden: vrg. ajj.a^\\ —
O a o T

tvw c&i xp asn \ zva. <ei tickizkis J

.

O O
(tnrnnsriz asi>ji\ kn. ; (un lEinr) ap z asnj\ uittrekken , uitha-

len, G. Vrg. (tn ap asnjiw

asn ap «stt/^ KN. niet gelijk of niet glad kunnen zitten

,

getrokken of gerimpeld op een plek , bv. van naai-

sel; van de huid ten gevolge van een brandwond

,

enz., zaamgetrokken , zamengehaald, gekrinkeld;
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likteeken waar de huid in plooitjes naar toegetrok-

, o o no q
ken is: vrg. X7n ap asn asna\ om op ,.t osnnw — oun (eji

opasnjj\ ook ajn teyiom ap asna\ zamenhalen, naaijen

dat het getrokken zit, of op andere wijze met

plooitjes zamentrekken , dat het niet glad kan zit-

ten, J.

aiomaiapasnjj\K2i. een vogel met groene veeren, kleine

soort van papegaai , of groote soort van slindit.

— osnri eiaiap tisujt\ van iemands ?ieus , als die van

een papegaai zijn, d. i. gebogen. — asn on iei ori op asn \

een visch of ander dier de ingewanden uithalen,

schoonmaken; boomwol uitpluizen {vrg. amarnajiji);

geld zuiveren, d. i. in bepaalde hoopjes (on tui asnji)

verdeelen. — tnaziiaiapasïiaoji\ uitgehaalde inge-

wanden van een dier , opengesneden of schoonge-

maakt, als boven, van den buik van een dier ; iets

dat op een papegaaijekop lijkt , bv. het heft van een

(cn(ip<ru)j]\KN. naam van een spijs, G.— asn iei :ip <nsi\

een schaap scheren , een paard de manen ofstaart-

haren korten (ook bv. van een klapperboom de ta-

pas afnemen, J.). — x7naparuiaoji\ als boven ge-

schoren, afgeknipt; het afgeschorene , afgeknipte.

otti ap (&?^\KN. kort en dik, van rondachtige voorwer-

pen , zamengedrongen ; ook naam van een rivier

-

visch: vrg. amapa<nji\ amonapz^\ J.

om tip np asnji\ kn. geheel ingesloten (un ap ap asn -jn oti

van een drom vij-

, b. ö.). a^i jji oti om ap ap

O r~\ s~s

tun t&iapap asn/i\ geheel in-

sluiten, geheel bedekken, bv. als wolken de lacht ;

ikiom\ iemand digt omsluiten.
CT ca °

anden , B. J. XX , 5 , 7 , C.

asnji\ zva. lE/
f,

c

^'fl

'l

^l/l^

o o
ook zva. osn azi ap ap asnjiw xmapapasn_afyi\ zva. ten

a a DO a„ a a
omapop asnn\ KN. zva. tun asi asi asnjiw tui asn om tip ap osn/j\

naauw aan elkander gesloten. — tun t&i ap ap asn/i\

den buikband stijf aangehaald hebben, en daardoor

vlug en strijdvaardig zijn, van soldaten. — om op

apasii(Hyj\ met de kleêren strak aan het lijf, om

vaardig te zijn.

otii tui asi asnji\ KN
.
; tun <w >ui\a^j\asnji\ zuur, stuursch zien,

met zaamgetrokken wenkbraanwen.

xmonopzaiapzosnn\ KN.; ajn <ei rt ap z on ap z asn n\ stroef

gaan, zich niet gemakkelijk laten spinnen, van de

tot poesoeh gerolde boomwol.

amap\KN. kreng, aas; ook, in minachtenden zin , van

een menschelijk lijk , ligchaam
,
persoon (B. J. XLVI,

y , 3 ; asn ar> asn % ajn <ki thri ten on iau un ap ai oti a^a oesi

tniunz tl pjz\ C. S.). amicmi om ap ajn on arfn \ om opariaji

oji-jiioji (uiji\ spr. — ajntEiiap\ als eenlijkzijn, zich

houden als een lijk. — amapaziaan\ de plaats waar

zich een kreng of lijk bevindt, G. . denkelijk is daar-

mee bedoeld de plaats van dien naam op de hoofd-

plaats Soerakarta, waar het lijk van Mrwznap ligt.

am(napz\KW. venijn, vergif, G.

ttnaps kw. gesloten, digt, G. — wiamaps zva. om

artiasn^\ m verlegenheid, m nood zijn. asn 0211 apajn

ajiiaa on/j\ door den regen verhinderd worden.

G) j. (Pi G) , 7 . o .

ixn p of centip asri>ap \ kn. , ook wel met ajn tui ervoor:

pikzwart, raafzwart, J.

om\ 1. verk. van asn tèi\ zie ald.
ca

',ls xn,ajn\ zi

2. verk. van asn

nxm\ zie asn on \ en a-map

ani\ zie bij om ap wn/i-b omam\ xmtai\ zie bij asn
ca

omw

OTXi \ kn. (in , te , binnen, azn tui a<i \ waar ? G.) waar-

7 .. 7 .. 7 7 O Q« 1 Q" /" O Q»
schimliik verk. van tuni^i\ bv. tci)rntiu\ voor om li

ca 1 .ca
iitrus aan de noordkant, WP. 495; vrg. ook om

teïw (B. J. XXIV, 21 , 2 : ojii on ern n tpiahi ayh a.tj an\

nam. in welke rigting ? C. S.)

arti of ajn(cn\KN. jonge spruitjes van bamboe (die wel

gegeten worden), van glagah, enz.; jonge veeren

van vogels na het ruijen.

onain of ajnotia~n\ kn. meisje, in toespraak, of ver-

bonden met een voorvoegsel , als a^iajnoria7h\ inden

derden persoon door de ouders gebruikt (ook eert

voorzetsel voor den naam van een meisje , G.).

on azn z of a/n n ajn z \ kn. besnijder van een jongen.

o)n\KN. aas van viscli ofgarnalen, ineen bint o er

of pint o er om krabben te vangen ; ook hengelaas , J.

amtnajiz\ kn. I. een groote langbeenige donkergrijze

watervogel van het geslacht der ooijevaars (om

on 07i z om cm \ soort van b a ng o , met dikken kalen kop.

o7nono7i?.ona.^ztn(rL'}zaiiji\ een fatsoen van krissen

met eenige golvingen, J.). asnasnamonx7iz\ een wijze

van besnijden, door de voorhuid slechts open te

snijden, om ari oti z asn trui tumji \ zie bij om art rnjiw

II. open loods , loodsje of huisje op de markt of

aan den weg , waar het een of ander verkocht wordt

;

tolhuisje aan den weg bij een overvaart. (Be te-

genwoordige groote en lange loodsen voor de ver-

iers , op steeneyi pilaren en met pannen gedekt

,



tem oti \ on 021 (Hijt \ 1001

ie op de groote markt te SoeraJcarta staan, noemt

men thans omona-nz of onan.iza~Jiji\ loods.

Ci a Co
tvrni:i\ zva. oji 021 \\

(cr)ojiq\ kn. een wilde plant met oneetbare aardvrucht,

gelijkende op soeweg , met een lijkachtig riekende

CY
bloem, een soort van Aronskelk, ook om 021 genoemd,

J. ; volgens anderen de bloem van de tui trui \ (Wang-

sallan : <kji oji cm an oj (kji oji cm am, ojiyom (di an zzzz o)

oti^\ C. S.)

o
azn 021 ^ \ zie otïi 021 ^ \\

otïi 021 q\T$. , om 071^ k., blijde, verheugd, vergenoegd,

opgeruimd; zich verblijden, enz.; blijdschap, vreugde

{ook vermaak , zich vermaken , C. S.). cctj-oti q on om am

(vu ah rni o^- ti ri an -jn on om on cm ~m on arm cm anti spr. —
om orm oti ^\ orm orm 021 ^ \ iets, dat blijde maakt (ver-

maak). — 0271 oti q otti 021 q \ om 021^0211 oti q\ zeer ver-

heugd enz. zijn; ookzva.cyjiamojiam\ zich vermaken,

feest vieren.— run tzn arm 02i$\ run ied om oti ^\ verheugen,

blijde maken, (tm w arm\ot) ^ om asnon an \ zich vrolijk

maken , zich verlustigen.— om aui oti $ iun \ om ten oti
^

ohi\ uitgelaten zijn, overmatig in iets genoegen

scheppen .— om iei on q ojti on om \ om rei 021 .? om dm anti \

blijde enz. maken. — 0271 oti q am ikiji\ ain 071 ^ om ann \

hetgeen vreugde verwekt, G-. — am a2r> 021 q am an/j\

amamoTiqam onn \ blij dschap , vermaak.

II. {waarschijnlijk van het Ml. e»), bloem,

bloesem, en rente) 0711 021 ? om anji\ om oTi^am anjj (soms

ook 0271 0:11 oti
<;

\ om otti <o<?)\ rente, interest, van ka-

pitaal. 0^1 1 tui on 1 .1?]tosti oti ^ om onn \ woekeren. — ojii

<£aazi?iun\ om (e>i 071 ? om \ iemand rente betalen.
cq, s co ^

om oti ann\ KW. I. zva. 011 cm q \ asii 021 \ (opstaan uit den

slaap, B. J. XXIX, 14, 5; ook ten strijde oprij-

zen, ib. XVII, 20, 2; B. J. L, N, Krit. XXIV,

1—2, enz. , voor KW. ajiarci^ C. S.) KN. <ui ojui { 0271

o7ionji\ozyio7iorion~Jii(Krianiji\ om 021 on an\ het laatste

gedeelte van den nacht, de tijd tegen het aanbre-

ken van den dag (waarschijnlijk eig. de tijd van op-

staan , bij landbouwers gewoonlijk omstreeks half

vijf of vijf uur 's morgens), 0^1 oji tui omn om 071 on nj

(Koo^t&i Jriomp tegen 't eind van den nacht, een

uur vóór den dageraad. arm 021>(m -n asn

n

\ zie bij osri

nr> asn/jw — (&i om 021 anji\ KW. zva. ojti asn 071 \

t7 & C / ,11. zva. cuio7ia-nji\ 01 (ei tsi -^1 \ omoMi\ cm 0x1 (ge-

lijk, B. J. kw. Krit. XXXII, 10; XXXIII, 17;

alsof, met volgenden Jussief, ib. IV, 1—2; XL,

4, C. S.)\\ kn. om ori on ai.1 (Knn\ een patroon van

hoofddoeken , do dofs enz. effen blauw of zwart

met een witten vlek in het midden , zonder b a-

tikkan; volgens sommigen verb. van om <n 071 z osri

o7jiomji\

O
onion oji an

witgevlekte bango. 0% om osn oTiacia

onojianjj\ hoofddoek van dat patroon met een

rand
, gew. van galon. — om rei 071 anjj\ zva. (sa 071 anji\

fatsoeneren , vormen , vernieuwen , enz. om ceji oti,

en (I

an oji\ zva. (eji o:j an oji\ zie bij cui 071 an/j\\ om (sji oti

on an i emi \ om tan 071 on dji an \ spr.

0711 01 oti anti - kn. gewild, van een koopwaar ; van een

vrouw , spoedig aan den man , van een man , spoe-

dig aan een betrekking komen (bij de hand zijn, G.).

Q . Q
0711 on 021 an r)\ zva. om 01 a,ui an n wono2ianj

l
s }nr

c
ten ani om w

o7i\ iets stiukends

O • G)
(iTïioTi anjj\ zie om 021 w

(cna7i\ kn. stinken, gew. van modderig of stilstaand

water (van vergane lijken , B. S. 84 , C. S.) : vrg.

O •• CY . ,.. .Oam fsi 07n 021 \ zie bij om oti 4 w (0271 0211

stank , B. J. D , E , Krit.

LXVIII, 13, 7, C S.)

(c??d7j\KW. spits, puntig van den neus (platte stomp-

neus , G.).

amo7i\KN. helder van gelaat ; frisch van kleur ; vro-

lijk, opgeruimd.

OTnrt 071 1\ zie on oTn ori 021 z\\

exil oti \kn. neusvleugels van een paard.

<w icw <n «") z of a27irno7i2\KVi. scherp, bijtend van smaak,

als kalk. J. — onormonoTizoJianj (of om ai 021 z oji anji\

J.)\ opgezwollen , ontveld , uitgebeten of gebrand

,

met blaren , van den mond of de lippen , door het

kaauwen van betel met te veel kalk.

om am\ Holl. bank, kn. bank, rustbank ; lage tafel.

onam\.
o Q

OTn on am \ KW. zva. cuiononi\ oé^o-jiieio\ orm opw

Com am \ KN. van den buik of de maagstreek zva. om tèi

cmorLi[j\ hard opgezet; van het hart zva. oji cm

(TLin\ ongevoelig, onwillig, naar geen rede meer

luisteren , zijn geduld verloren hebben. J. Vrg.

on om 2 am \\

on orm z am \ I. kn. hard, van eene vrucht , die niet tot

rijpheid komt (J. Z. II , 274 , 4) ; of van een deel

van eene vrucht , verhard , versteend ; van den

grond , uitgemergeld , uitgestorven ; van een beest

,

van zelf gestorven of sterven ; verharding , verstee-

ning enz. (vrg. om on am \ tvmomomj). (EiasnonoTnz

asn\ van zelf sterven , van een beest, wn-wn om %



1002 im z rt mi z \ «^^x

tmi \ een harde
,
grove soort van matjes, tisn cm

O O /. o .

rnavizmi\ spr. voor (ei. cm icino of t&i iviw tuiti^i
< co J ca J "^

en xrn z mi ki trui to \ oorvijg , muilpeer , G. (Lakon :

Q G) G) O / Q .. O
<k/j <r> im im i^ \ (iu a^ na tui m :civ tui oji nq icn % mi u. i cru

-h\ volgens Winter letterlijk te verstaan van een

tros harde pisang, als teeken van misnoegen , CS.)

II. een groote heester aan het zeestrand met zeer

hard hout en groote glanzige , donkergroene harde

bladen , welks wortels vaak zeer hoog boven den

grond uitsteken. J.

III. kn. eign. van het eiland Ban ka.

m arm tn tun ? \ kn. een toespijs van gekookte goedé-

boonen (soort van gebak van rijst- of ketan-

meel , J.).

tun rj tui z mij\ kn. gebrul, gebulk. — tun ki oi tci z min\

brullen , bulken , bard schreeuwen , luid roepen

(loeijen , van den wind, D. N. 30, r. 3 v. o. C. S.).

o O » O O ,— iun tci h u en au z tunn of i;u oj xn z mi nri (ai z min her-

haaldelijk of aanhoudend brullen, enz. — (mastteen

niazizthirp freq.

tcnmij\ KN. gespleten
,

gescheurd, van den grond,

van een berg , muur , van groot aardewerk ; het ge-

spleten enz. zijn
; fig. scheuring, tweespalt, vaneen

7 <?> - Ci w G) ,

rijk : vrg. oi cm \ tui mi ^ w — tun ,t? tuin ^ \ iets als

boven splijten, scheuren.— tun tm tun q tun tn aai \ doen

splijten, scheuren. — ten a<n % tun oryi\ spleet, scheur,

groote barst; groot afgescheurd of -gespleten stuk;

ligt scbeuren enz. , als slecht metselwerk.

G) CY
tun mi \ kn. bolrond, van vrouweborsten j kort en dik

van lichaamsbouw ; ook zva. arritmi\ hoepel. — tun

£iminr,\ van een hoepel voorzien.
co x

tcri,mi\ KN. zva. &?i..i> uw — mu^ii. zva. tun erm tun
CJl1 'T" -'cq,-

ook van een schip , lossen ; ontladen , afladen ; het

anker ligten ? vrg. tun &) ftun^w

cèn
f
mi\ kn. verschrompeld, zamengekrinkeld , ineen-

gekrompen , als blaadjes , spruiten , vingers ; van

een ei , waarin 't kieken gestorven is ; van een

uitslag , inz. de aardbeipokken , naar binnen slaan

,

als 't ware in 't gebeente gaan zitten: tuien tui tun

n.s:\ J. (Kitcnmi\ scheldwoord , B. S. 424, mis-

schien in den zin van een verwensching , zva. ver-

dor ! of krijg de pokken ! CS.

cdn^mi^\KW. zva. rrnntun\ lijk, kreng, Gr. ; KN. zva.

n^(unz^c^zthrnjj\ verrot ; rottig, met zweren o/won-

den overdekt ; een partij gebroken of uit elkander

geraakte deelen van allerlei soort van huisraad

enz., meestal van houtwerk, als armen of pooten

van stoelen , losse wielen of stukken van een wa-

gen , enz. mitiAj!vn<miy>\ omliggende boom of tak-

ken, die den doortogt versperren : vrg. tun {tun q\ a3i

{

mi?w cen ten /mi ^ \ scheldwoord , B. J. A, Krit.

XXIV , 16 ; waarschijnlijk in den zin van ver-

rot ! C S.

Qcn\aau^\ kn. geheel stuk, uit elkaar genomen of ge-

broken , uiteenliggen of -vallen , los in elkaar zit-

ten , van dingen , die uit meerdere deelen bestaan;

van iemands ligchaam , vol wonden of zweren
,
ge-

heel melaatsch : vrg. tcrj,rru?w aJrj itun ^ amm) ttu/i

^

\

aan stukken gebroken en door elkaar geworpen of

overal verspreid : vrg. ai/i ^uu ? \ tibi, :m> q \ tan ,

{

mi j \

tcmritnjimijw — tuntêuthrnp\ uit elkander nemen

,

' V > Cf): V J

afbreken , sloopen ; uitladen, lossen: vrg. a:rimi\

asniz<})^\ J.

ten> miqa-rirnjtmi ?\ zie cciitMniw

xxithmtnni ^nkn. bijterig, kwaad, van een beest ; twist-

ziek, onverdraagzaam, kribbig, van eenmensch. J.

ii cu >.u mi n of nq icn <;iru a<n tm/j\ KN. zva. nriaJiz (Cl \ bluf-

terig: vrg. ten hu mi tmjjw

«iD)2flr(.».™\KN. gemeen, van de gemeenste soort.

rn urn z oq wi tmi tmn \ iets van de gemeenste soort: vrg.

ten ,tmi uu tmnw

(Lmofnorino2(Hiyi\KN. ruw, van vel of schil (grof, ruw,

schilferig , van de huid door uitslag of neiging

daartoe , J.).

cern mi mi,inn \kn. een gemeen mensch , iemand van de

laagste klasse, G. Vrg. <n oen itxn itm/t\ tnxmztniarn

trnjiw

cen mi of (ihiriimizs kn. zva. tuitmitmi\ vast, onbe-

wegelijke stand of houding, als van een paal, of

van een jonge bij 't haasje-over spelen. — cciriiuiz

(Ku[tmi {of tcriin\miz)\ eig. pal staan als een paal,

fig.
zich niet laten afdingen; hokvast, altijd thuis

blijven: vrg. tuiimiw (Lil (Hl ( K7J \

co

G) G)
zva. (hiiuntKn\

met krommen rug vast staan, bij 't haasje-over

,

of zoo te paard zitten.

tunnrj,(miz\ zie (cn\tmiw

ijnmi mij>\KN. versteend, verhard; versteening, ver-

harding in een vrucht , riet of andere plant -. vrg.

(tiéuzmi\ J. ; ook van een bloedzweer , of van den

grond.
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ojntniKniKTn/tsKN.; run tèa ai arn anin\ zva. iu)aa>\ dun vaD

middel zijn (ook iemand om liet middellijf, om de

lenden vatten, bv. bij het worstelen, J.).

rrnamaaijj\KN. een dof geluid van zich. geven, G. Vrg.

a^a<nanyi\KS. bijeengebonden pakje, bos, bundel, bij

telling
,
gewoonlijk van zachte voorwerpen, als siga-

ren of alang -alang : vrg. or> ccn z <n om z arn o \ —
run iiim»>(hn\ in een bos of bundel zamenbinden. —

ca "< J

oen arn arn ann\ in bundels of bossen; bos of bundel,

zonder telwoord.

ccn !ku (htiji \ of rt aj) rn trui <un arn arn/j\ KN. , een klein soort

van wild zwijn: vrg. arnarnarnj\ (cntKnacnjis J.

rfiiimarnj)\ kn. krom, gebogen, gew. van een li-

chaamsdeel; gebogen houding. — cun tèt arnarnn\

zich krommen (krom zijn , krom staan ; een gebo-

gen gedaante of houding hebben, J.) : vrg. cuiarn

anyj\ asriamnrnn\ onrhirnanizarnn\ ajiarnarnaw

iarmarnji\ KN. een stuk grond in vruchtgebruik,

door een hoofd-b e kei of hoofdpachter aan een

hekel of désa-man tegen levering van zekere dien-

sten afgestaan ; ook de gezamenlijke landerijen die

een bek el in huur heeft, en waarvan hij depacht

verantwoorden moet, in onderscheiding van zijn

loenggoeh (bezitting van rijstvelden in eigendom,

G)
'All I

G.). — asn kaonxnzamx iemand een bënkok ge-
' ca < h\ .

°

ven. -- asn iui ai arn z arn 11 urn v als bënkok aan
ca

geven.

tHK

ccn toio0)n\KN. zonder nagalm, dof van klank: in een

gong of derg. als gebrek, in een perk o et o et als

deugd beschouwd : vrg. icn ani arn n\\ (asri arn ani _? rn

aj} tui /i\ overmoedig, snoevend van taal? B. J. N
,

Krit. XXVII ,6,2, voor kw. mi nm ernxj) 0^1 rrn \ CS.)

(cnunirnjisKN. niet de behoorlijke grootte hebben, niet

groot willen worden , van menschen , dieren of ge-

wassen (van vruchten : verschrompeld , dwergach-

a CY
tig, J.). rnióizrlnKnarnn, scheldwoord: vrg. asn un w

asn imarnji\K^. soort van zwijn met gebulten rug ,groo-

ter dan arn tm arnji\ J. Vrg. (uj)arnaniji\\

<n rrn rn arn z arnn

\

KN . krom, scheef, met een bogt : vrg.

(en (Kn arn 11 \ ~n cun rn arn z arnn w

rnunzrn i.nz .<.»;fl\KN. bos , bundel, bij telling , gew. van

harde voorwerpen , als hout , bamboe , suikerriet

,

lansen enz.: vrg. ,unarn<un/j\\ — run <n ré) z on nm z arn n\

half op den schouder en half op den rug dragen
,

J.). asn ai (êi z rn arn z arn \ in een bos of bundel als

boven zamenbinden (bv. de wapenen , bij overgaaf

,

RP. 109, r. 5 V. o.: rn rrn z r> arn z ani an (ki n-jon on <m

cm(&ian\ C S.). — rn arn z ai ttrn z am an a\ bossen of

bundels, zonder telwoord; in bossen o/"bundels. (cun

[OJi)
?rn rrn z ai arn zarr,} anji\ nam. de wapens, B. J. B ,

Krit. XLI ,7,1, waar andere handschriften heb-

ben rm ,(Kj1 ^ rrn arn (Eiictn n\ C S.).

rrn rn ani z arn cmn

\

kn . een groote aap, baviaan (ook een

zeer groote kikvorsch , G.).

a.rnarnaain\K'N.-
>
tun cèt urn asnn\ bekwaam, in staat zijn

tot iets (B. S. 358; B. J. XLV, 8, 9, CS.): vrg.

Q . O
tnn arn asnji \ rrn ani tisnjj \ tan arn asnn w

o • o
rrn arn asnn\ zie rrn arn (t>nn\-.

rrnani asn/i\ kn. in een bundel gebonden, G. : vrg. rm

o on o o o o .

om arn n\ cmom auin\ (Efi fc~n nsn/}\\ — rm tui un aai \ IQ
CJ -"

f)
c_/( ca

een bundel of in bundels of bijeenbinden.

(?) fl^ V :^w
r^^runj)^

rn rrn un asnn ofrnrrn arn mankn. een kinderspel met b én-

da-boonen die men schoppende over den grond laat

glijden om daarmede de boonen der tegenpartij

,

die op kleine afstanden achter elkander overeind

op den grond geplaatst zijn , om te werpen : vrg.

rnimarm\ rrnmrn^ (rnrrnam asnn\ g and o e-pit; klomp,

klit van zamenklevende voorwerpen , als tabak

,

haar enz. ; volgens somm. ook honiggraat, wasklomp

uit een bijennest. — rmrn(èian-iabnji\ zamenkleven,

een klit of klomp vormen ; van iets een klit of

klomp maken. — rm ri iëi ani rQi \ mv. aan klompen

afdeelen , bv. tabak. — rn rrn arn asn ann\ in een klomp

of klit, aan of bij klompen enz. ; zamen gandoe

spelen J.).

rnrrnz namzasn/}\KN. het dikke eind van langwerpige

voorwerpen (in tegenstelling van ojiajiacnn) bv. van

den stam van een boom of struik: destronk; schacht

van een pen, boveneind van de dij , enz. atrarr

rnrrnzrnaniz(isnn\ geslachts- , familie- <?ƒ stamnaam. J.

<k» 1577 "~nrn on ^n z to arn ti rui rn on z <n arn z asn ~7,fl^ »? arn \

— mor) (Èizrnarnz asnn\ aan 't eene eind dik

zijn, J. — 7) rhi zon arn z asn on/) \ een stuk van het

spr. — r*n rn (êi z rn arnz asn n\ aan 't eene eind dik

t) rrn z ri ani 2 asn ann \

dikste uiteinde van iets , bv. een stuk suikerriet.

Q„
II.rrn arn o^in \ KN. zva. rj rrn arn ojiji \

asiiHn(Kajj\ kn. zva. run ani (Ka n (hulsel, bundel, pakje,

bij telling , bv. van garen : arn/jniKoarnarnajijs Brie-
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10 : ook zva. aj)(Hri isi!iKtijj\ her-ven 235, r. io ; ook zva. cui^mcui ^*

senvlies , de zooge71aam.de helm , zoaarmeê sommigen

geboren worden? C. S.). ion os 1 oTnarnajiji (pf ajiazn

(K7i(K0/j). bijnaam van Wrekodara (in zijne kinds-

heid , als geboren met den helm: zie Inl. B. J. n.

22, C. S.).

on (tin (hm oj)/)\ I. ££<? ^ «irj 90 j asnnw

II. KW. £##. <£ï<EïJP
^j^itrnjj (B. J. L , 2 , 4

:

">i <?577 K7 «bï »a <w *^>J w (KW ^ <n «?n <H~rt 0^1 -m (uin til <m a-nn \

C. S.). — ajn<n(èiMT)OJin\KW. zva. opccri\ {xnaji<Knn\

kn. van zich afschudden of afschuiven , zich van iets

ontdoen, geheel ontkennen of loochenen, bv. een

beschuldiging , J.

«zn<niHnzajt\ kn. (of oj.) een slingerplant en haar

welbekende knolvrucht (te Sa la xtthkaikji), kouden

faauwzoet van smaak , die als lekkernij en als ge-

neesmiddel tegen velerlei ongesteldheden gegeten

wordt; volg. Hassk. en C. F. B. Pachyrrhizus an-

gulatus Eich.

gergewas. J.

O
(Lm ^ Kn z (ö) xn (ht/)\ een ander slin-

(cri rn rm (ru>,i \ KN
.
; a/77 tèi n am ,? lijj \ zva. (hm rui thm/j \ koo-

pen om weer te verkoopen. — x.11 éi rj irm ,rUlor)(hm\

iets , dat men gekocht heeft , aan een ander over-

doen.

(imrn lui]2ihjj\KN. ijzeren haak, vóór aan den buikband

van een ruiter in het toumooispel bevestigd om de

teugels aan vast te hake?i , als hij de lans hante-

ren moet:
O

vrg . om r, nrn z rvi/i \ urn onnm z iuij) ( u , 1 un

Cln mi z iruij)\ zva. tin rein nrn zii.i/i\ blijven haken of

hangen, J.). —~ <un(èi<n<hcnzarui<na<n\ de teugels aan

den haak hechten.

tiiitin ?i^7 \kn. aan stukken of klonters , dik, niet wa-

terig of brijachtig; van 't gemoed: ongenegen, on-

willig , onbevattelijk , hardleersch ; ergens geen gat

in kunnen vinden , uiet meer kunnen denken. J.

ccniKti ruin kn. katj an g-koek, van de tot olie ge-

perste katjang tjina, meestal gebezigd tot be-

mesting van den grond (als voeder of geneesmiddel

voor paarden? C. S.), soms ook alsnoodvoedselvan

arme lieden bij duurte van levensmiddelen (ook de

onderhouden uitloopsels van afgesneden suikerriet,

't nagewas, J.; wettigt zoo geheeten naar de be-

mesting met b oenkil: vrg. (tirjarntru thnn). — asn

dj(hm(ruij\ als b oenkil zijn, vanharde stof bij,

ontlasting ; hard en daardoor slecht branden , van

sigaar of tiké ; van een

gierig. — amthm tan an ti\ met boen kil bemest, bv.

van suikerriet ; en (vandaar ?) ook tweede uitspruit-

sel van het suikerriet ; harde klis of klont van

. r ' -Cl
tike: vrg. acnarn iruij>\\

tir/ hij(i-u/j\KN. knop, bv. van een stok, pajoeng of

g amparran; bloemknop, bv. vaneenroos ; knop-

vormige vrucht van de kap as en derg. (bij tel-

ling f), (hm (ui a^i _b*fl?n hm aruin\ am tii oji tiri fm rcin\ één

kap as-vrucht , één ui, enz. (Vrg. (óirni rui n\ nam.

van ronde of rondachtige voorwerpen , nog in zijn

geheel, in zijn ronden vorm, J.). — tun&i(nriirui\

iets , als een stok enz. , van een knop voorzien. —
ten 7,-77 '/'o^T van een knop voorzien zijn.

oqxir\znnihmz:i\^j)\ kn. in de armen sluiten, met de ar-

men omvatten, G. Vrg. tiimzauinw

din <roi rui ^ (en \ Ml. bërkalahi, vechten; gevecht,

kloppartij (eigenzinnig, koppig, naar geen raad luis-

teren , G.).

tinrj uu? ii.1 vkn. werpstok, lang stuk hout, voorheen

in gebruik om iemand tegen de beenen te werpen en

hem kreupel of 10eerloos te maken (zva. aji coi asnn\

alg. iets waarmee men iemand werpt, hetzij een

stuk hout, een steen of wat ook, J.)

vuhnzrLi\ iemand of iets met een bënkolang,

een lang stuk hout of iets derg. werpen

Q
tn ren z nui <ui \ mv.

(uri on ihm z 01 uu z
^~»J)'\

KN. soort van ni hdi amn\ schurf-

tige of klierachtige uitslag met groote , eenigzins

wijd verspreide
,
puisten. — uiioniKTtzon^vurrtiari^

daarmee besmet. J.

gen (hen aJui \ KN. : cun di im ,lu \ hard blijven, niet willen
co °

weeken ; van den buik zva. a/n da cm armjt\ stijf, hard

en pijnlijk opgezet; ook zva. ajntêi9<n\ stijfhoofdig,

onverzettelijk , onwillig , stug , weerspannig. J.

liiniK7),a^KN. (in K. ook wel (un tiai (Ei
/j)

gestopt, van

den mond; den mond niet open kunnen doen, ver-

stomd, bv. van schrik of angst ; weigeren, van een

sclaetgeweer: vrg. tun^n <t.in\ mn (E-inirruun (hji n\ o.—
(L,n téiifm (E.i/i\ iemand de hand op den mond leggen;

het zwijgen opleggen (ook een beest den mond digt-

binden , muilbanden; het blaffen of bijten afleeren,

bv. een hond of slang door toover- of andere mid-

delen ; ook intrans. niet willen spreken , blaffen

,

—

)

enz. ; geen mond willen opendoen. — (LvfjKn&i

G)
(t,n r&?

Co

UT) £7
co
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nun\ doen verstommen; oorzaak zijn, dat meri den

mond niet open doet, bv. door omkooping , J.). —
i'ii hu 8tann\ toover- of ander middel om het spre-

ken enz. te verhinderen.

r'))hi)\ o. ; j_?7 êiaart\ hardnekkig, weerspannig, op-

roerig zijn , zich tegen een hoogere magt verzetten.

— x.i,eiv-i\ weerspannigheid, hardnekkigheid enz.

vji v i)\ kn. ; ?7 irn ? k')) dn w»\ gedurig afwisselend , van

de hak op de tak , van den een tot den ander. —
turnndmaaniênaanis telkens anders "behandelen, met

' co

iets allerlei middelen beproeven , er mede van den

een tot den ander gaan, bv. met een zieke, een

werk enz. J.

znrr] h7i?\K$. soort van groote kikvorsch : vrg. (naam

(?) * (?) . O - . (?)k»)«m\kw.j ajni&iacn\ zva. x,n :ei aa \ vrg. aznamw kn.

krom, gebogen; kraarnband, sluitband, die een

kraamvrouw gedurende eenigen tijd stijf om de

heupen gewonden wordt; snoer: vrg. vn un tan i\

~> * £) .

*m\ xiihip vihip iivni)hn?\ nojKnarvtzasnii'^ —
xd iirrtis iets krom buigen; ook <vn .e ï vn hn \ snoe-

co (/

° co è

ren, met een snoer omwinden, bv. een haarwrong
,

W. P. 493. — xn >ei hii vi\ een vrouw een sluit-
en 6

band omdoen. — icno<nitnann\ een sluitband om-

hebben.

(un, 707 \KW. ; <un(êiaari\ zva. %m(enab\ vrq. .vn hn w
l <-~\ coO *

(l

^ nin ?7 <to? % kn. stijfhoofdig , van een kind, W. P. 431.

Vrg. «~hffnï\\

rn xni rj tan ?\kn. krom, gebogen: vjy. wiern 77 kii2kiii\ xtti

o
hijw xn asn il vn ri>hii2 11X1) i nixi^ <najnt<n«3n2\ spr.

ii vu ?hii\ kn. mierenleeuw: een torretje met spitsen

snuit dat achteruit gravende een kuiltje in den

grond maakt , om mieren enz. in te vangen. J.

xrn xn asnn \ N. , a^a«nasnn\ k. , zeer, uitermate, onge-

meen, grootelijks , erg, hevig, fel, geducht, vurig;

hevigheid enz. {ook innig , dringend , met aandrang,

J.). — (Lii ei Ci v)i\ xnn ti vu \ iets met hevigheid,' en ^K kl, /
vuur enz. verrigten. — mi am iti dsii zaj)\ aaKuicbi

<vn xn i\ te erg, overdreven enz.

or>xrn?i^i\ kn. volk, natie, geslacht, soort, ook van

zaken: vrg. rivituiw ii xin 2 (ki xni (ki ,eijj\ Islamiet.

r
rn.i7m.i^i\ landgeuoot, landsman. nivni 2 -vivi vn

asn viirj vu i x.i tan, ui mi _; vi un/)\ blanke, (ukei

CY o o . /-
U7>\\ (Hkoji ieji~m anarn ojm qji arui cun\ een edel, bo-

venmenschelijk ligchaam , aan God

£»#. ,u>7 iv.1 Li m ? \ naam van een Kawi dichtmaat.

o CY
77 U77 2 UI VI 77 O")? 70 }\ 5/7?*. 01 Vil 2 Ui Xll Vn 'H XTI /j\ Zie

E. P. 113, r. 6 v. o. ii.iriid i^i i^i m\ (ijdele) klanken?

Wangsallan : vn v< vi art ili ~.h 111 111 v nii r.n ? ?o ui

m\ C. S.).

ni i i > ra> kn. het laatste oordeel (Ar. L
A^ ^ de op-

standing, C. S.).

viïvir^j kn.
,

^ez^. ir» vii vi ki ,p bedrog; misleiden,

iw^. </oo?
- opstoking. — c/7 £ivir-ii\ gew. vn .zi i)i

vi ki^i\ een vechthaan met roet besmeren (vrg. vn

v
] *dfi

om ^em on^en ^aar te maken (voor de op de

vlugt gedreven tegenpartij , en hem weer in 't ge-

vecht te kunnen brengen , J.) fig. opruijen , ophit-

sen , door ophitsing misleiden; ook zva. x.h(eivi

7-djn zie bij vnvi-Kijj (een paard het touw , dat

hij om den hals heeft , als bit in den bek slaan, J.

;

vrg. vu Lj uy\ vi c^ ^p vi^ mJa).

O o O o
en o7o,i\ zva. tut xn (uiji\*

vi) vi kii \ kn. ; .1-77 e 7 vi Kip iemand de lippen afsnij-

den, tot straf voor leugen.

inianma7icuin\KN. een snede in de huid maken. G. Vrg.

77 C77 77 VHKIJW

(vntupKVf. lans met langen steel. G. Vrg. viiv)\\

cvrn (ui asnji\ kn. schelm, bedrieger, afzetter, valsche

speler ; straatgespuis.

i ri v) ivi 7\kn. paviljoen, kiosk, pandapa of balé,

waarschijnlijk een verouderde Kr ara a-vorm van tvm

ii ivi\ vrg. vn i^i ivi/i bij .vnni.n.i\\ — irncKiivi—i

uai fui isiin\ <&n(ui ivivn mn tr7i ui ivi vn ia vu tan '^'/^

zie bij nn ui asiij\\ ajtasnitns fEiccioaw

o
vi)vi)L),p zie vu ivi en vniiiviw

/. O
U77 C7 tl2 Kin Of .U77 VI

K. , groote rivier, landstroom; gewone benaming

van de S al a -rivier. (Wangsallai

77L7;? waann z= tuitsi ,vi\ C. S.)

o a o
vn U7\KW. zva. vu vi ki n\\

c.77 ?i.c7\KN. een medicinale wortel.

O O

hiji\ N. , xrnpjvi of i:n hi vi

r>

.Vil 171ZJ1 h) EVvi

on o
vin\ zva. ±7in.i\ hoofdpijn. — 7.77 ei vn ivi\ zva.

cvnrnrvi2'Ki\ W. P. 517.

.i7?7 77 vi2.kij\ kn. soort van hagedis: kameleon. Vrg.

asn itn \\

77 .7777 211X712 >V)l/]\ I. KW. ZVa. Vil El -Il XS11 0OJj\ (UI GEI CT11
^ (B.

J. KW. Krit. XXXII, 6—7; XLV, 4—5, vkl. eixvi

zv/\ vnaJiiavvhiii\ C. S.)\ KN. zva. ri xni ri rti 2 cisn/iw

II. kn. hard hout. G.
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(?)
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raci of amah\ kn. onwijs, mal, suf; verdoofd, be-

dwelmd.

oiKiMfl o/ u» öftmaNKN. opgezwollen, opgezet, ##«

/*** aangezigt (B. J. LXI , 18 , 6 ; LXII , 3 , 2, C. S.).

azii cm \ zie 0311 T7 II, 0311 aim IV, no LI? é'W 77 i.» ?

010311 2 mi \ KW . 2##. ^j 77 toj 2 asnn \ no (Eizrimii ooi o \ ik.)

hn-y)\ 00^120^1 (B. J. kw. Krit. VII, 9; LXI,

10—11, C. S.)\ kn. (oo£ cto?i\k. , G.) weerspan-

nig, weerstand; weerstand bieden, zich verzetten,

bv. tegen de policie. (Skr. b hangga, breuk, sto-

ring; arglistigheid, valschheid, pk.; bhanggi, id.)

o
(Ki (&) il xm z mi osi) aa ^.ï (hm ti cm \ spr.— oi 0311 ? cm (hein \

kw. zva. (aicrrKHyi\KN. dwaas, onnadenkend, on-

zinnig, driest; dwaasheid, enz. oiozflTiMii^n

spr. ( Wangsallan : <n 0311 1 cm oooiojiod u t n^n 010312

asnmajrs 't is onzinnig, zich op te offeren voor

iemand die u niet liefheeft. — 0311 oh cm nan\ B. J.

KW. Krit. LXI, 9, viel. cm tuiam mi on /i\ mishan-
' ' cu cm ^Jl

deld ? C. S.). — ioj)nn^n?.mi\ zva. 010311 2 cm w B. S.

535.

on oTti 2 o-)i onj) \ zie oi (cri 2 mi w

CT»),ar)\KN. volg. sommigen naam van de koffiebloem.

— (wiam/ro\ in 't nieuw gekleed, zijn beste pak

aanhebben, in zijn nopjes. J.

(dr)cma\,yt\ zva. ajicmoun\ (kn. hardheid, stijfheid,

van een gezioel , van den buik , of van zaken die

zacht behoorden te worden , als vruchten , die men

door broeij'mg tot rijpheid brengen wil , en die niet

zacht willeu worden, J.) ; van vruchten te Sala

gew. 010311 2 oaiw — <un <ên nmtnjin\ zva. (èicmarmn

(hard of stijf zijn , hard blijven , als boven ; ook

prikken bij ''t tollen, zijn tol op den draaijenden

tol van den ander zetten, J.); vrg. (zi.vjw ((dr) cm

iu(hnji\ tegen elkander met tollen prikken, J.).

02i)cmnjin\ zie cmru (ook f KI. van (Lioo of O-ionmi

en onna on n\ metalen buikgordel met lasschen en

scharnieren , J.).

nooj))ricm2owj]\ KN. aanvoerder van een rooverbende

;

ook naam van een voormalige munt ter waarde van

een stuiver , volgens anderen van 2è duit.

ono3ii2orjcmzorun\¥j$. het dikke eind van een lang voor-

werp , ee?i bladsteel , zweep ; het dikke ondereind

,

wortelstuk van een boom of struik ; het hart , kruis

of het inwendig vervolg van den steel van sommige

vruchten, als nanka, srikaja, ananas: vrg.

71 1311 2 71 (hCl) 2 05)11) \ (777 (ih \\ '77 0311 > 01 77 7 ? 71 ; 0J)
f)

\ Zie Mj

(OKMflW — ajn<ntèi2rncmtari/in\ iemand of iets met

een bonggol slaan; als een bonggol ziju , nam.

dik 't einde.aan t emae. — .7.77 11 i- 1 ? r> cm ? aru \ mv.
'co ' 't,

.i;7ja77v?L7\KN. Bengalen , Ben°'aalsch. ( uu osn oli on n.i\00 ca

sooj't van dik, zwaar papier ? C. S.). os» ?oi a .Vj cm

/t_;\ spr. (Wangsallan : iKjmn 7) kj,i,)i iivnminn

bloem van Bengaalsch spiegelglas, d. i.m^i\ kwik-

zilver, C. S.)

(?)
nmcrn\ KN. een weinig uiteengeweken

,
gapen, niet

digt , van een voeg (reet, kier, smalle lange ope-

ning tusschen twee voorwerpen : vrg. «sw on n (Ci

oh \ J.) ; ook fig. van elkander gescheiden , eenig-

zins verwijderd, bv. van vrienden {vrg. ook noJn

mi). — (7_77,ky777N een weinig openen, een kleine

opening of doorgang aan iets maken , bv. eed deur

of deksel ; een weinig vaneen scheiden, J. — .-07

t> 777 1?)\ zich van iemand een weinig terugtrekken.

ki)\ maken dat er een kleine ga-
G)

/

co

ping iz. tnsschen voorioerpen ontstaat

;

G) .

bv. de afzonderlijke ivoorden, afscheiden. — €7/777

xnor)/)\ reet, opening, kier, verwijdering, afstand,

als boven.

031) 770772 \ KW. ZVa. 7) 0Z11 2 77 (IJ) ? \ V7'g . )) L» 77 777 2 \\

. . G) .

77 (ai ar) \ zva. i>) 777

'

G.

77 en 77 777 2\kn. dom, onnoozel, geen verstaud hebben,

hersenloos. J.

1:77 u),vr)jj\ zie ojii osi ajijiw

ij
r

o .

1311 1:11 \ zie bij ojdost) en i/nvnw

oTnoSn of 03)1 03)1<\ klanknabootsing van hei geluid van

de trebang,

(t3rio3ii\ kw. zva. ojioj) (B. J. LXIII , 6, 5, en kw.

ald. .oJ33iio3ii\ vkl. \euï ojn oï)i\ ajj,v)\ C. S.).

0311 03)

\

KN. venusziekte; daaraan lijden (primaire ve-

nerische besmetting; O3no3io3i(i{ijj\ daaraan lijden,

J.) ; het laatste te Sala niet gebruikelijk.

7J77t;7\kn. het spoor bijster zijn, verdwalen, verbijs-

terd , verward van zinnen , in de war zijn , verle-

gen zijn {ook suf of versuft , bv. van vele gedach-

ten , verlegenheid, koorts in 't hoofd, niet gere-

geld kunnen denken; ook zva. ï3iïi-)\ J.). mi 11 ia iu

031 \ spr. (o-jii (z> 0311 o~i \ het er op toeleggen om iemand

in de war te brengen. J.). — ajniE/ifcrca\ met op-
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zet iemand in de war brengen of zoeken te bren-

gen {iemand verbijstering, versuffing aanbrengen,

van wat dit van zelf doet, J.). — (tn t> ih ciot wn\

oorzaak zijn dat iemand als boven in de war raakt

(iemand versuft maken, J.). — ion ici\xn <mjt\ on-

derhevig aan verwarring , van iemand die ligt in de

war enz. raakt.

(cna&\ ook wel fcn3^)cmjj\K^. een ziekte in het rijst-

gewas : ijl , zonder vrucht , J.

O o o O o
icti l J r 7 ^ \ zva. arr1 (177 77 «77 % \\

(im kïot ia j o/" ir» i_.; ii jtï ? \ kn. gehinnek e?<m eenpaard.

— in ©> iTj n o ? of i n r ncin m >\ hinneken.
ca ' '

J Oh ( 1

£T

O
CT\KW. 0t;«. (Èï'j-n^jflN G.

«p \ KW . 2»#. isn ?t j ;. i r G

(CT \ KW. zva. ttt? axi mn,i\ G.

isi KW. zva. tmrniiKn^\ tmicnttfna\ G. Fr^. uii ip
q

bij mi!nn^\\

Y
miip?\Kvr. zva. tunnt&uw

V V7
- 7 53 ?

7 V7
,

? '7 £2 ? *°7
/?

N sz;ö!
• V

'E? 2
'V

aip ^ 7 ,E ' ? V ^ 7 ?
"

kn. schoon en vol van gelaat, vnn een vrouw.

o .

mi is) z ij ap m \ eigennaam van een persoon , G.

m]apzm]<nnz\KN. kap ##rc <?<?» rijtuig of lamp.
GJ O

apafn\ grondv. van £i cnrn\ zie boven.
Go c QJ

mi ip mi cifn \ zie ii ap -n ip w

mi ap z -n ofri z \ zie mi ap z mi apzw

/ O o „
(.u?\kw. zva. iuKin\ G.

Y ~ -, 7 o / O
777 n kw. £y<z. 777.77? e? \ G • o<7A' z^;*/r. p«» itiottiw itj

" • .
->.v "> &

pN £e<? tiip\ bij apw

cy o 'y cy y
ap of aZmixp \ zva. vnarn (vrg. vi II); ook het snor-

GJ ''il

ren van een pijl ; rigting van iemands loop ofgang;

O CY
en rrr arnap\ gekor ^a;^ hoenders, wanneer zij een

roofvogel boven zich zien , of van een overwon-

vechthaan : vrg. aai ap \ aai v> \
OiCY
«7j n \ een

geluid als boven maken (stijf of stevig doorzet-

ten, driftig aanstappen, ook ïnxp\ J.; een an-
j

cfe?' t7 i~7 zie beneden). — xn~xn^ri\ om of tegen '

i^,? dat geluid maken. — uip^iiiw. caus.; ook I

CY CY
brengen , leiden : vrg. xn nsii ^n 11 f^-77 \ bij HjTi «s» \n

qY _, /a/ O /O a/
?J7\ KW. zva. ïztoji oji/i\ G. isiit)\ zva. m enn i&cnn \ \

Ct y>* - c GJ GJ
oY

Y

II. of m n v) \ kn. het spuiten of uitgegoten wor-

den van water uit een tuit , met een boogvormigen

straal (vrq. 701 tzixrni). ^iiam\ hetz. doch met een

grooter boog. — e?,7777 \ met een boog spuiten. —
£.7l;to\ &icrmnm\ in iets gieten met een boog. —

c
/ (sub

° °

17 Li -n -n f,77 \ iets met een straal uitgieten, j/hut^p

zie boven.

Y T O o
mi c)\ 1. KW. ^w ö!. t»(irr

II. ook
Y

1 :i ?7 t7 >

V klappen van een zvjeep : klets ! klats ! klap ! J.

mixpz^n\K's. kindertrompetje van trapsgewijs opgerol-

de kokosbladen. J.

mi(ip2micini?^ kn.; mi (hn e mi arm \ blijkbaar, voor elk
' Oj ' *•

—

> ' GJ

zigtbaar, welbekend, openbaar, algemeen verno-

men. J.

o .. -, o Q
apn),v,i}j}\'KJ>f. rij ; laan: vrg. tui'-iiiun/j^ mvi^i !unn\ &jt

o o a o a
^i 1 naijl \ 7J7 n 7 7.7ij \ n ap mi -~n mnijjw ipnothnm ncnn \

in rijen, regelmatig; regelmatigheid; laan. — nm

tpni Kryi \ in een rij geplaatst. — apm a<n afyi\ rij,

regel
, gelid , bv. van de tanden , J.

ip 77 W77fl> KN. ; ip -n tt>? -77 asnji\ zva. irimi om z 077 77 777 1

amjj\ zitten zonder iets te zeggen of te doen {vrg.

ons : zitten te koekeloeren , J.).

snel loopen. ui ip kh xm ei ?,7 7,77 r??7 ?t,j p spr.— (777

ap \ zva. .£7 7777 \ snel omvliegend loopen , snellen. J.)

I. kw. zva. W

C)
(lüimi-

rm(Niij\

ap n-> kh ni nn hmj ei ^jj,u>ij\ spr. van een ledig , wer-

keloos leven , als van een waarzegger.

Q O Q O O O OO
ap T7 -tttt^ \KN.; ap^napnmarnjp zva. vi^nih-nn-iihrnnw

a
77 UI 77 77

},)1JI
- KN. ZVa. p 11 7V77,1\\

p ii vi 7,77,1 \ kn. ; cm no ap wnj)\ rammelen , van gebar-

sten aardevjerk , als H getikt wordt , een barst of

scheur hebben. J. Vrg. mpamnw

ip nn ap •hiin\ kn. ; an ^i ap arn/j \ velen digt opeen in

rijen. J.

ap -77 agi trnjty KN.; >hi nj V) amn of ao mim mi ip unnx ook tur

-77,7577-77 b?7 fi \ aan vele huizen of plaatsen achtereen

aangaan , overal aangaan , van huis tot huis gaan

,

bv. om te bedelen, iets te vragen, aan te zeggen,

enz. J.

ap 77 '77 mi l"? (uiiji\ zie bij ip ~n vi hhjIW

Capapartnn\ en. ; urn ap <r7w/>\ veelvuldig knipoogen , als

gebrek.

ap wn/j \ ap uiij \ 777 (hrnjj \ ^ ap arnn \ mi ap z arnn \ klank-

nabootsingen van kloppen of onderlinge aanra-

king van harde lichamen , naar gelang van den

meer of min zwaren klank (dus ook geklop, getik,

tik, slag, klik! klak! J ; zie verder: apihmn enz.
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tip tmiji\ ontiptmy^

beneden. vtsr^Tarn arn n\ zie ^arnji^ - op arn

O O o
arn on n \ vkl. asn tm <un arn v) tan i asii on tui on tut 2 asn ari
'*kUI c~ ' & s ' co om

(Hi^ (wijze van doen of iets aan te vatten, die

niet juist , niet naar behooren is , of niet overeen-

komstig den aard , verkeerde of onhebbelijke hande-

ling , J.). tm arn arn tm ajui on arn 2 tip arn n\ spr.

(ipamji\ zie tiparnnw — ap arn arn anj\ aanhoudend met

de handen bezig zijn , de handen niet stil houden.

napapamn\ I. kn. ; thfi tip amj\ tikken (gew. on tm on tip

arnjj\ zie lij onnpamj)); vuur slaan.— tm op om on arn \

voor iemand vuur slaan.— tip tip om anji\ vuurslag, J.

— II. het druppelen; druppel, droppel, a^i tip tip arn^\

" -i i , a a o o . O
eig. een droppel (vrg. run tip arnji\ ajitipamji); 'S., arn

tijttmin of ti^)tmja,ditmyj\K. , een weinig, wemig, ge-

ring in hoeveelheid, een kleinigheid. ajiapaponarn^

het minst, op zijn minst, ri arn q tui tip tip on arn \ zie bij

onam^\ tui arh tui tip tip unn\ bij beetjes, langzamer-

hand (B. S. 567: il tun on ~m ^n ^ oji arn tui tm tip arn n\

T"> T T T >l
° ° Q- O O /-! o \

x>. J. JL1, 4,4: asnartTiarn ^AatntKi tip ti^iarn/j\Lj.o.).

a^apnsia<n^Aapnpiarn\ hoe wemig net ook zijn moge.

a^DimitiJnmi^Atui Mtnji\ ik weet er wemig van: in

antwoord op eene vraag , ook bij wijs van spre-

ken , hetzij uit nederigheid , of beleefdheidóhalve

voor: ik weet er niets van. — tem tip tip arnjj\ rmi

O o - O o . -. . . o
tmi/ijnirnji oj tuitwit>mji\ ieder een wemig. — umi ui

tintmi\ tem tmi tin tun of (uiaj)tmi\ ten aanzien van

een persoon of zaak iets verminderen. — ton tip tip

O o O /. O o O • ,

arn on urn \ asm tmi tui arn urn anjj of tin in arn urn tmtj \ tets

verminderen , minder opgeven , op zijn minst stel-

len.
o a o a O o O

oji tip ap ttrn ^a tip ip ani tmjj \ (Kft tmi tin tmi -zAtim

tuiarnarin of arn in urn aui tmi tmjj \ om een kleinigheid.

O Q O .
" • •— o^) tip np urn imjt enz. , te wemig.

C7*r>7^\ zie aptminw klanknabootsend zva. iCmmMnjis

tof ! W. P. 436 (tot elkander komen , raken
,
grw.

van (U)ti^)timjj\ cmti£jtimj)\ J.). — tiptmitmin\ vkl.

arn onttaontiaiK/iajitui^itiJjtmtKJitiJitiji-Ji mi tm/i\ en nn

O o. . o
(Eji^itmi.~m arn tm ~/ri tmi on tm mi on osr tui (ko ^ktuj tmn (iets

ergens voor rekenen of gebruiken of op toepassen

,

dat er niet voor dient, niet op past, verkeerd ge-

bruiken of toepassen of aanwenden , in 't honderd,

averegts , J.). fiptrnith-ntbwtmtintuis spr. fja^ia^itnnji\

kn. iets waarmee men op iets hards klopt, bv.

een steen , sleutel of iets derg. , waarmee men een

spijker ergens inslaat , of iemand op het hoofd,

de knie of knokkels een tik geeft. — CH
]\

:>
i)\'
H
}\l\'

s a^s

boven tikken , kloppen ; stompen , met een steen

gooijen : vrg. mituiimiji\ W. P. 434. — tmagi»ai\

mv.
f/

t£Ji(i^jt£jfmij\ zie boven.

ni(ipimn\ I. zie asitminw — on tip on tip tun n\ KN. ; ontm

tri tip urn<n\ op iets hards slaan, kloppen; tikken, bv.

aan de deur (meer gewoon dan im tip tmijj) ; losslaan

of -klinken , als een keten , een klamp , een spijker

uit een plank, enz. — ontmonapthiri\ mv.— on tip on tip

mi cmjj\ iets waarop men slaat, bv. bij het spel met

kemiri-noten , om te hooren of er geen barst in is

;

ook een soort van booze geesten , die hun aanwe-

zen verraden door getik of gekletter van doods-

beenderen , die zij tegen elkander slaan ; volgens

sommigen een sprinkhaan , die dat geluid maakt,

ij tsiron tip ri tip ornji \ zie boven.

II. verk. van tui on op tmijjw

mi np 2 tmi f>\ I. zie tipminw ontip2ontip2tmin\ kn. tikken

met den klank tok ; hersenpan of hersenbekken

van platkoppige visschen , dat bij 't aanslaan zulk

een geluid geeft ; schild of schaal van schaaldie-

ren (ook schelp, huisje van weekdieren; vreeg

(wreef?) van den voet; rug van de hand, J.).

o
on tun 2m r> tip 2 on tip 2 trni tui tix,iji\ spr. — onar)2ontip2

omn\ tikken als boven, met de knokkels een tik^-

gen het hoofd geven, kloppen, aankloppen aan de

deur (stampen , bv. in een rijsiblok of vijzel , G. ;

ook als een totok zijn , van de snede van eenmes

,

nam. te dik zijn, J.) : vrg. on ari on tip trnji\ iunoncrrri2

rntu)2(mj]\ on tem 2 on op 2 \ — ontip2ontip2(mitmji\ elk-

ander op het hoofd tikken ; om hoofdtikken , in

plaats van om geld , bij kinderspelen , waarbij de

verliezer eenige tikken op het hoofd krijgt (ook ze-

ker goudsmidsgereedschap : een plat stuk hoorn

met een gaatje er in , waarin knoopjes vas\

worden om ze te beitelen enz. , J.).

O O
II, of ttrn 01 ttp 2 tmi/i\ ook tiiioiorn2<miji\KN. bloot

louter , zonder meer ; zuiver , onvermengd. onap2t>m

intimi enkel maar (on tip 2 mi ~m on tip 2 urnji\ kwanswijs,

Gr.; tui cm tim on arn 2 nrnjj\ niets dan rijst, J.). on tip 2

(ïitmi2tmin\ versterking van on tip 2 arn n (ook schert-

send: van onvermengd bloed, J.). — tn op 2 01 tip

2

a<njj\ echt, van onvermengd bloed, gew. van Euro-

peanen en Chinezen (ook of inz. spottend , in den

zin van baarsch : tui on rui 2 ar> on tip 2 on tip 2 arnji\ een

echt Hollander , die nog geheel op zijn Hollandsch
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O

o . o
tfTtf a^/ja \ iru (bui \ a/n cm

leeft , zich kleedt enz. C. S. ; volgens 3 . ai np z rt ani z

aatjf).

III. ver/c. van cm rn np z wn n\ bv. in rn np z aan -Jti

rnruiq\ zie bij crrt rt op z aatn\ J.

o
aparn\K"W. zva. aunarn „b*<~n

asnjjw (Skr. tikd, commentarie, uitlegging van een

geschrift), np aan ajn rn (eji » spr.

apicn^.KN. hebzuchtig, inhalig, G. np ,un^ nparn^KN.

aanmatigend, zich regten aanmatigen; zich iets on-

regtmatig toeëigenen. — arnap i.h ^am aan\ id.; ook

het overmatig druk hebben.

aparn {tip im?\¥LN. zich in een gesprek mengen. G.

op arn \ kn . ; tmarn\ krabben, zooals een faard uit on-

geduld met een der voorbeenen den grond doet

;

asch met de vingers omkrabben om er bv. vuur of

holen uit te halen : vrg. wapen aai \\

O CY O CY
s apacn\¥3S.zzziarnapaat\ de bloem van de s al a k-plant. J.

(
Wangsallan : aai ièi (kq rui aanji =r tun np arn \ C . S

.
)

.

w aai \ Kit. ; (&ia£iiK7i of ajtamaai\ snel gaan, snellen,

zich haasten om spoedig ergens te zijn. J

S Y
KN

Y
cnaprn aai

Y /
rn aai \\ rn on ?i ^tj

nriaprnaaiz\ kn. scheef opgetrokken, verdraaid, va

nrinprn aai rn np rn oen \ zva. >n ooi rn ,ti n rn ttj)

zva. rn ,mn rn tm \\

iemands voet; een bak van iurfcui$\ of een blad ge-

vouwen, om ergens onder te zetten, zva. onder-

schotel, J. : komt gew. voor in de manden van olie -

verkoopers, bij de met olie gevulde blazen (njntza~ji

ojiji), en dient om de bij het overgieten gestorte olie

op te vangen (Lakon : cun rui ,? aai nxi (E/iri rut r> aai z \

nam. als bord of schotel voor gekookte rijst -. a-Ji

o o q„ yWJ
echter in strijd met gebruik en welvoegelijkheid

,

Y

-jjiai om aa np rn aai z enz.: blijkbaar

C. S.). — rn aa ri aai z \ oepih of een blad tot bak of

onderschotel vouwen. J.

o o
cut aai \ zva. (ui aai w

apaairuyi\KTX.; <&i np aairuijj\ kort en dik van gestalte,

propachtig, van een mensch, J.

apacnri/tn\ km. kiemen, uitbotten, als de kiem maar

even uit de pit of het zaad te voorschijn gekomen

is: vrg. tuiaairujiw — op aauryt na n\ spoedig kie-

men; kiem, uitspruitsel.

a^iaairuiji\ kn. uitspruiten, uit den grond schieten,

uitbotten, uitloopen; aangroeijen van ledematen (fig.

ontkiemen, bv. van moed, B. J. XXIII, 6,3; iet

aai a ut^ti aam \ ttai tèi na nxiji t tui (rein o^\ ook , als

gevolg uit iets voortspruiten: run rui aji asn aa aai rut

aai run uut aai nn rut aJui aot rut rut _<? aari \ mis drij f voort-

spruitend uit drukperszaken, drukpersmisdrijf, C. S.):

o o
vrg'. ajjMrt (rutn\ np ikii rnjtji\ rn np rn ihcn cru)ji\ rnnpzrntKnt

irut\ begroeijen (meestal passief (nrt rcïtur) crut on\n\ be-

groeid); fig. in iemand de kiemen leggen voor goed

of kwaad; iemand aanzetten.— imyuii trut rnrtaw doen

kiemen, enz., doen ontstaan. — cetrurt «ut aan of np

mnrntripthnji\ spoedig kiemen, enz.; wat uit den

grond geschoten is, gew. van een plantje, kruid,

enz., dat van zelf opgekomen {niet geplant) is

planten, gewassen, G.).

rncirn,hmrtu>j]\JLN. spruitje van een uitgeloopen kokos-

noot (*07 <nt7 trutjj) ; nieuwe spruit uit den stam, bv.

van een arenboom, bamboe en derg . ; zulk een spruit

vormen ; aan den stam nieuw uitspruiten (vrg. tut arn

(TL^n tnn^tzrnumrmji). cmruirnnpnarniruin\ suiker

uit een tweede spruit van een arenboom, als de

oude bloemstengel uitgetapt en afgesneden is. J.

;

tiK nut rn op rn tuti rui<n\ uitgebotte hanespoor, die klein

en stomp blijft. (*ji.(ci\nr> np -n arn rutjt\ miswassen ho-

rens van een buffel, nederwaarts gebogen en langs

den kop gegroeid: vrg. a^^nrutn\\ — rnnptnamrui

on/}\ loot, spruit, als boven, J.

cnnpzrnttaizripjt\K^. I. zva. rn np rn om rutji\ loot, spruit.

— rnnpz(ntHrtztnjtaan\ zva. n nprniunrut anj)\ ook

uitgeloopen katjang-boonen, als groente gekookt.

II. een visch, te verg. met (utrnaonz Q,ees (ut ahj^)\

en ani tn dji z urn (zie bij nj}tth))\ J.

ort np no arn (K)?rt\KN. zva. rn arn rn np arnnw

a:i arn ant n\ zie bij tutarnnw

np apiarn anj)\ zie bij nparnnw

np },nafnan/j\ zie bij npthnjw

o o „ o o , .,

op lui ~map (kji ^t.anj}\ of opm^np (Kit ^nanjj\ zie bij

o
cunapctJijfW

rnripzrnajizarnji\ KN. I. een kinderspeelgoed bestaande

in een waterschepper , met een menschengezigt be-

teekend , vastgebonden op een omgekeerde mand en

met een witte lap als sar o eng bekleed, J. (vrg.

anrtnpzrnajizarnn bij amrnciïïzacnn).

II. een uitslag op 't menschelijk lichaam, be-

staande in roode puistjes die zeer branden , doch

spoedig weder verdwijnen, vooral, zoo men zegt,

als ze met laauwe asch gewreven worden: brand-
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uitslag.— 11 ap z rn cu) i in ti chiji\ branduitslag hebben , J.

asi(Uj
l

n.i{)\KN.; ap ap ajj(ruiji\ schijnt te beteekenen iets

onbescbofts of onbetamelijks doen, ongepast te werk

gaan of er uitzien, zooals niet overeenkomt met

zijn stand enz. ap (ui (ru ajicnjin vJcl. (uji ajjru aj)a\jtji\

verward, in de war, van het haar, WP. 471; vrg.

echter den tekst blz. 98, r. 10 v. o., waar het om-

schreven wordt door om ax,i (in -n nm r> a-nji zin((êiz\ en

dit rncnizn(éiz in de Aant. viel. los geknoopt (los-

gemaakt? of losjes vastgeknoopt?) van een kapsel

{vrg. rn asn z rn (isiz), zoodat onbehoorlijk, ongema-

nierd hier ook wel zou kunnen passen , J.

apauij)\ klanknabootsing van het breken'van een touw:
^ O

vrg. (E.) om rnjijjw

ai(^izauij)\ verk. van ai ooi r> anmz aruij) \ J.

aptrui\ naam van een bloem. G.

(naptnmJz\ kn. een veeziekte (eig. (?) nam. van den

boozen geest , die die ziekte veroorzaakt. Die ziek-

te moet veel gelijkheid liebben met, of dezelfde zijn

als ii(LMonnpz\ zie ald. J., vrg. tut drri ruin).— rnap

rn trui z ai ap ai aui z \ door bezwijming of dronkenschap

het hoofd slap laten hangen, als heeft de hals geen

kracht meer het overeind te houden.

en ap z rn aui \ (verkort aritru»)\ kn. jongen, jongeling , in

toespraak of verbonden met een voorvoegsel, als

o
au) nn ap z n tui \ vrg. aon arui tuijj \ on asn \\

rnapzrnauiz\KN.; ooi a3) rn ap z rn trui z \ soortvan katjang,

krimpboontjes. J.

ap rcirn ap z oo)ji\ zva. asna^rnapiamnw

^iönkn. oog, oogen, gew. in het kaartspel, bij tel-

ling: (ki. of KN. het zwart in de oogen, oogappel;

ook

uit vrees, voortsukkelen, schoorvoetend of voetje

O
ei ooi

isji

voor voetje gaan. ihw a^i (t.i ihii agi t&i aoiji (of u>

'I^TIA^
^')N ^ zefde heen en weer, af en aan, uit

O *

ook apasias\\ vrg. (H>a5i\ (Emtaoarins Gr.); vrg.

(uu (cn\ (ui ani aryw

ap aui r ooi ap id of hii asi ia \ zie

asi (dl r ooi ap rh oj ooi asi a5y\ zie

rnapz(iu\ zie aiapzcciw

'n iip on (uil z il ooi on a,ii z ooi ri\ zie bij ai asi on (uui z rn asn rn (lil z

a^ji,

ii ap n Ojhi z rn a$n rn (ivi z asn n\ KN. kwaken, G. (ai ap ri ojui z

rn ooi a-j run z ooi n\ het kwaken, gekwaak van een kik-

vorsch , J.).

asi ojui (rt»flN kn. nieuwe, nogonervaren, publieke dansmeid.

asi (e,i ooi/j\kh.; (h n ui ei ihii/i\ alleen in asn om asi rei ooiaw

— ima£}(&i<Knj)\ langzaam en voorzigtig gaan, als

van ouderdom, zwakte , op een glibberigeplaats , of

1
en m, enz.

o . „
apap^KW. zva. a^nf)(i<i\ im?ti> Gr.

apap\ kw. zva. azitSasn/is buitengewoon, ontzagwek-

kend. G.

(tn.rsi\KYf. zva. (ij) i
c
>as))j)\ gezwollen oogen. G.

rn vi ai 1,7 n kn. los, uit zijn verband, uiteenvallen, -ra-

ken of -liggen. — rn,r,rnasi (u(mjj\ uiteen vallen,

verbrokkelen, brokkelig, kruimelig, bv. van brood

of kaas ; 'Ook van een mensch
,
geheel vol zweren en

gaten, dat de leden van 't lijf vallen: vrg. rnap

rn ap mijj\ — rnrmrnip rn\ losmaken, uit elkaar nemen,

't bindsei of verband losmaken. <u~n <n ap rn ap nn (hij)\

l. v. ; ook van een mensch wien de gordel losge-

gaan is en zijn kleed van 't lijf valt. J.

o o , .. o
apapoonns zie bij apirnnw

ai ap rn ap xnj)\ zie bij nuiarnjw

-7) L 7 2 11 lp2 0mjl\ zie bij rn is) z.hiinW

opapasnn kn. weerlicht zonder donder (flikkerende

weerkaatsing van 't bliksemlicht in den vallenden

regen of in de met dampbolletjes vervulde lucht,

volg. sommigen ook gen. ei (hiia^ia^rrvjtaxijj J.); ook

naam van een hoofd, G. apapasnt&iajn^naayj\ spr.

viap ,i<ipasnji\¥3S. (Chin.?) een spel met Chinesche kaar-

ten; dat spel spelen.

ip p iL>,p kn. brokje, stukje (vrg. i^azi^rui/ix a^ii ap rruin);

afvallen, van iets kleins, bv. het roofje van een

wond, enz.; (ook bij enkelen uitvallen, bv. van de

oogharen: vrg. rn p rn ap iruinw — (mapiii\ bij en-

kelen of bij kleine stukjes of hoeveelheden nemen,

af- of uitnemen , -trekken enz. , bv. de haartjes uit

het lichaam; van alles of van vele spijzen een wei-

nig proeven of snoepen; bij kleine vrachtjes of

stuksgewijze wegdragen, J.).

Ti ap rn ap (iu)j) \ kn. zva. apaparuiji^ doch van grootere

stukken; losgaan, losgetornd, van den naad van

een kleedingstuk. cm mi ri p nn ap rn (rui o; ap "i^ spr.

— rnanrnap a-i)j\ tornen, los-, uit-, aftornen. —
o , a o o

ii (hi rn asi (rui \ mv.; ook zva. anapau\ maar van

grootere stukken (ook klein snijden, bv. een geslagt

beest, J.) — 11 ap 71 rprnrriu) rnap roj)opj)\ wat als bo-

ven af- of uitgenomen of -getrokken enz. is.
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<n tip 2 rt trv i rhi/j \ KN. ; rt a-nzrtapz ruin \ met den snavel

pikken , bijten of vasthouden, in den snavel houden

of nemen. — rt art z rt op z ixji \ mv. — on itri z rt ap z aijt

<mn\ elkander pikken; het gepikte; door pikken ver-

oorzaakte wond. {uri (Eirtapzri asizauort/i of (Eiionapz

O o O T N<nnpz(ivnhnn\ zva. rmi ei rt cki z rt rut z a li ut /t\ o.)

OCYCiCY , O / O S , ,
',

ap ai ;ip !/;; of ap rt(cizapri(ciz\ kn. sprakeloos of ver-

stomd zijn, bv. van verwondering of spijt.

apicriiHiyis KN.;

dig staan of zitten te kijken, bv. van iemand dien

anderen niet in hun kring opnemen, J. Vrg. «^iip.

ap on [ornz ihnijt\

on j. o o i

ap ap art) ap urtn of ap (Cl (Kit ap arttn \ le-

aport arnzanijt\ zie ald.

ap rt thn z \ KN. ; (Ei apart iihii z \ op een hoogte zitten

:

vrg. (EJiap\n<nn<riji\ ren ap rt ittnj z amjjw

ap-xnrvia\ KN.; (Bimm arn oruin\ gehard zijn, sterk van

natuur (pijnigingen o/"martelingen kunnen doorstaan,

er tegen bestand zijn, J.).

apasiactjj\ kn. popje van een of meer zaamgebonden

lapjes gemaakt, lapjespop. — tut act rutji\ een lapje

tot een pop maken. J.

q o q a „ a a 7,7
ap cci iLin\K^!.; ajiapicinin of (Cimit ajiitui/t\ het verö.

Q o . o a ., .,

nw. van ie/i ap aai axjin of lEiottt on rui.p uitspruiten,

opschieten, pas te voorschijn of boven den grond

komen van zaaisel, J.

Gt> O
Oart apzrt cizti\tn \ KN

.
; (E 1 rt arm z rt at z auijt \

ortcciz arvtil \\

onapzoL.t\ KN. ; n ap z ah on ap z r'i of ort ap z rit on ap z ai/i \

ver, laag of hoog uitsteken als een kris uit den

gordel , een groot kind als hel in een doek gedra-

gen wordt, enz. iirt\ 't zelfde. — at

'V
hu \ caus.

G)
apap\ KN. kta?iknabootsing van het gegons van een

G)
bij (gonzend, gegons, gebrom, J.). ap cui hoi ojui osii

itajtzonartZ'pt\ spr.

apap\~K?i. klagend geluid; jammeren, weeklagen {mis-

schien ook klanknabootsing voor 't geluid van en-

kele stukken geld en derg.: het klinkend tinge-

len, rinkink! tingeling! J.). apaphnnriarn^ spr. —
(ap"ap"a;t(ipj\ in bijbelvertaling voor triangel, J.)

ort ap onap of onap 11 anrn \ KN. ; cei ort ap onap of (Eii on ap

ai(trrn\ zich in postuur (schrap) zetten, een moedige

houding aaunemen , manhaftig staan. — at ap on ap

ajiapj\ het praten of kakelen van een vrouw; een

kinderspel met saw o-pitten.

r
( "c

1 i V flp^ of ort ap z on anrn z \ KN. een muziekinstrument

,

een soort van bende {ook zva. arnrtamz ast anjt\ J.).

aiapznnapticrriastin\ een soort van zware bellen.

on .tp z at ap z on a.m z on "rt z ^ naam van een tooneelstuk

voor de Waj ang.— <ei ai ap zrtapz\ cei at apzon crrn z 1

of (Ei ai arn z n ctfn z \ met den kop of top ergens bo-

ven uitsteken of uitkijken, den kop aan den uit-

gang van een gat laten zien. (eo rt ap z cnn ieji on asi z
' GJ '

c

at n rit z\ 't zelfde met afwisseling van bewegingen,

bv. heen en weer, links en regts den kop uitsteken.

azn arjasiz >j ap z 01 aftt ? \ zegt men van de bang 0-

vogel, omdat hij gewoonlijk den kop links en regts

uitsteekt, J.

(ci/t of ~\ als aanvangs- of sluitletter , I. kw. zva.

iuii\ hetzij als betrekkelijk voornaamwoord of als

bepalend lidwoord? B. J. kw. Krit. III, 5; aji^n

a.Jt no (Ei (Kt oji aji arm asti \ XXV, 10—12: ut ajiasrtajrt

(ijnasi\ XLIV, 16—17: (Ui,au}asit ^m 1, n iUi
l
(ui\ Vrq.

ici\ en Gramm. § 249 over arn in naamwoorden als

Soend. an on t) ooi \ asiax.KEi enz.

KW. <vh\ ocian\ meest vóór klin-II. zva. aJh

kers of halfklinkers , inz. in plaatsnamen, als om

(ai \ larnnji enz. C. S.

rei \ kn. of ort cm z ort ajjt z ast \ eene plant , waarvan ge-

zegd wordt, dat de bladen slangen onschadelijk

maken, doordien een slang, die in de nabijheid

van dat plantje komt of gehouden wordt, niet kan

bijten of zich voortbewegen, J.

'Po
in n KW. zva. ^l '£n arn ^ï,\ Ir.

(C7^\KW. zva. aji(hn(hnajri\ verzocht, gebeden. G.

rnasi%\KW. ZVa. (E10J1\ G.

apajn?\ zie bij ajnaji9\ 2.

; 1 ciKHijj of (ei rt ajn anjt\ kn . het wezentlijke, het wa-

re, het bekende, wat zich heeft geopenbaard en doen

kennen; verwezentlijking {Ar. ic , zaak, sub-

stantie). — (ciajn(Hi\ azionajnan\ iets verwezent-

lijken, vervullen, bv. een belofte.

sr fur
Q . Q

(Cl 01 ajn aft\ zie om ajri an.aw

o
(ei ajn (Ni ap \ zie ajn art w

a a . O
<tr> ? ij art ca m \ zie ui nrt ^ nn

64*
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xnojmajix zie 6^cLwxaji\\

o o
cvn cun cisnji\ zie ^m x.n asn/jw

(tnxmas)->ji\ zie cunasn^

cm nri cunz cisnjj\ zie mirivnz cisnjv^

L?7 L-r IIU7 ?) i/ntajin\ zie

cê III.

o
riiï??L^ zie mn cimivinw

3- „ O.

; V1T1VV?CK1^1\ 2ï£ ^7/7

t7 o/ .^77 kt" \ kw. 2ü#. vnép alleen, slechts, bv. B.

J. kw. JEWtf. LYI, 5: rómojiapojiojitfn^ slechts

één bediende. Vrg. cm kj\ an C. S.

™r
xrimi\ grondio. van vimmr\\ x/n ti i cm ~n m m > en

cvriiTimji {zie om nsnafi a)\\ (uiitm^ ook zva. ont-

stellen, bv. van iemand die door een pijl getroffen

wordt, B. J. XIII, 12, 3. — n vi vi m i\ ook blij-

de verrukking, B. J. LVIII, 15, 9, bij aankomst

in den hemel. — iztanoan van verschillende aan-

doeningen, B. J. kw. Krit. XLVI , 19—23 ; XLYIII,

19, C. S.)

n i ) t, i ï\ <_ 77 >? i7 mjj\ zie cvn 77 vi > m »\\

rj vi tthnji\ zie in 77 i ; ? toanx

1 1 yn kw. zva. 1 n ni <->\\ {verk. v. 1 ; cj»q\ (t. rj<? / 7 / ; r)

7 7 7,7 KW. ~£'tf!. KI £1 Ij (j. (lllU 7.7 IZZ l '» i-T /7 7 ? /

zi^ t77 m )

-

f O
,177 rj m \ zie cmi 77 m w

o
77 c? r7 M ? <un \ ^^^ 77 <t» 77 kt ^ w

1 1 kj m t\ zie hu 7.7 mi y >

l?mm\ ~£<? mivis dikwijls zonder bepaald voorwerp,

doeltreffen, raken, B. J. XXVIII, 10, 2, enz. —
mimihimn^ door iets getroffen, overwonnen, bv.

door list (B. S. 454: mimi m m ^majivi sa .? 7,77);

oo£ in i^s getroffen , d.i. van z>^ beroofd ? B. J.

VTA- IQ „ O O O.OAl V , lO
, J

: .

L 77 7.77 7>7 77 KT _r-J 7vJ ,V1 «Sïl \\ 7J 7 »Q 7,77

ziekte, de tering hebben, yr^. ckjirimi^\ J. (versla-

gen, ontmoedigd, «Zs oogenblikkelijke aandoening
,

rfoór sc//W£ eras., B. J. VII, 7, 2; XLVII, 18, 4;

LXVIII, 16, 3; — kw. zich heimelijk wegmaken?

ZW*. XII, 12—14; LI, 11 j LVIII, 2, vkl. cuntn

£?\ Vil hl SI hl 1\ 7_77 7V7 7,77 77_ 7 )< C. S.). 7J7 K7 ,K7 -77

cmcK.v^t.\ aan iemands hart knagen: uitteren, J.

o o
ei ?, / 77 t:7 7 \ KW . zva. xm cisn ui \\

vihini(i\ kn. vlug gaan, zonder om te zien, gew.

van een vrouw.

o o O O Q
vi m ui m\ kw. zva. /L?7a7r7,^>f?v77\ iemand voorgaan

,Sa o cj '< °

voorkomeu , met iets eerder te doen (bv. in 't spel,

den eersten worp doen, B. S. 374, C. S.).

f) * O •
7^7 77 r> 7 3 \ ZW Cmi 77 7>j ? V

':) "&'

ll 12 Cl M/lX 2i^ 7-77 7J7 7T7/1

W

. ) . Cl
l 7 r/?7\ r7<? tw) cm\\

fi -
'

o . o
i 7 7 m\ zie hi) vmw

I 01 H OhS . / /
in m\ zie 177 on en mninw

0% ( t, r^

i'li m kn. op iets loeren, het oog op iets hebben;

volgens J. eig. met één oog digt naar iets zien om
.->

> o (?)^ mikken (grw. onirnKW.

7^77 7,7^7?^

^7? toestaan, B. J. XXX, 8, 2, C. S.

O o
77 7^7 en vniHi'^>V}xlhl^ ZlC K77 77 TjO <?/£ L7? K:

oy7 . . ,7,. ..

^
nC7M-KX. op iets bedacht ziju, G-. — t;i wtno mi cm/j\

zie <W7 w

uihimi^ii)imi\ zie cuntm en tvKiasnnw

O r>
?:7 hihii-.iirj hu \ zie mi uy\,

f) ^ .... r~) ' 3
r7 7V7 hiimn\ zie bij Kiffoaaw

<tn<ia<Kn itnarnn (voor ki fr, mi ~n himijj)\ kn. verbit-

terd, verbitterd op iemand zijn, G-. — vimmi-.ii

o o . n - ' o o o rt

O O • f) O , .„uimmp zie inmK)i\ ook uitteren, vermageren r«?z

2«;«. .7 // 1 n i\ het mik-

o CV o CY ..,.
ken: vra. hin^in); en zva. in im in i:m \ suil,

waarop iets draait, asje; ijzeren punten of stiften

op een draaibank, waarop het te bewerken voor-

leerp draait , ook als ze dienen om er gaatjes in te

ry
boren, J. Vrq. cLnzrnw

et

u)icm'n\ zie ci-Tivrm en inizi\ (alles wellicht ont-
Lt (_t

staan door misvatting van den lijd. vorm cunxnchji

mcmjj\ als ware H van cltick)? C. S.). Vrg. iziciji

<-nim\ bij chiinnw

cVo . cy o
XXI (7777 *77 Of »J7 7T777 7_77 r77

Oh
J Oh Cl

duideu, de kenteekenen van iets opgeven, de plaats,

gelegenheid of rigting, waarin iets zich bevindt,

beschrijven , om iemand te helpen het te vinden.—
ry ry

cLn 7J777 177 L777 ^ ook opgave van plaats , gelegenheid,

rigting, kenteekenen enz.
,

plaatsbepaling, uitdui-

ding, aanduiding, kenteeken, J.

77 (Cl ï 77 7J777 \ Zie 77 7,-77 l 77 7J777 Yv

o CY
Ch

O CY
'ci vin ^i ri mi > zie mi vin w

Ch f a-
77 UI ? 77 7J777 *i77 \ zie 77 7_77 l 77 L~777 7,^77 7 \ OOk pellen , 00k

za. garnalen , ook 77 m 2 ri ckh mi \ en de grondv.

ook on civ z 77 chji mn

ie bij cL7i,vm\ ook uit-

V l™ h
ZZV

77 7J7 ? 7J777 10 (zie 77 ,t77 1 7J777 1,7 7 ) \ blijkbaar hetzelfde als

77 vi i vin vii \ (zie rivm lyn uii/i), en bet. letterlijk
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iemand ontwijken, ontgaan, ontkomen, ook van

ivat men grijpen wil; fig. nrisloopen, niet te beurt

vallen, te leur stellen, J. Zie verder on asn z asm asi a\\

cLjismasn^asma,^ zie ^zwn^wvnj^
m«nzxmmnxnmasrin\ kn. heen en weer slingeren, G.

(eimm asnsnvm asnn\ id. bv. een gevallen vijand bij

't hoofdhaar , B. J. LV , 6 , 7 : a^ iisi cei trn asm asn ~/>i

arm asnn\ poet. voor asn on inn asn ~Jii vm asn/j ? C. S.

vrg. on asn z xsm asnn w

<smtM/}\ in 't alg. erg. heengaan inasi a-in cki n\ zie x/nic
a-

,^N

een rigting, die afwijkt van de gewone, maar die

meer juist of geheel de rigting van 't voorwerp is,

dus eig. meer of min regt er op afgaan, langs om-

of mingebaande wegen , den kortsten weg of een

bijpad inslaan. — xsiasma.i ^masmasiti\ vkl. asi ti asi

nr>\ ic-j cm ito cm \ de streek, waarin een verwijderd

of verborgen vooriverp liggen ^moet, bij gissing op-

geven of aanwijzen; ook zva. cm^iumi^ 't er op

toe- of aanleggen, bv. ergens te komen, iets te

doen of te verkrijgen, de bedoeling hebben, en op

goed geluk pogingen aanwenden: vrg. asiasinnns —
asnasma^ ^iivms~i/i\ de streek of kant, waarin iets

denkelijk ligt, bedoeling, toeleg op iets, waarvan

't bereiken nog onzeker is. J.

asi vin (tl snasm ,as/i\ (zie tuntopn ei ^iiasm ©ia) \geschiedt

met woorden of ook maar met gedachten of voor-

nemen, dus zva. beloven, zweren, ademen, nl. iets

kwaads ten opzigte van iemand: vrg. asicmcmsn

cmcmri\ J.

asia7m\ zie asn(crn\\ Wangsallan: asn rsin on asi on asn

z

<nasm>ru-niaji iei\ als 't wai'e de sleutel van eene

flesch, d. i. de kurk: asijasn asi/)\ C. S.

asi asm \ zie ihcnarmw

o . O- .(LTWOvn zie asnriasmw

o . . o .

asi asm \ zie asn asm \\

CA O
asiasrn\ ook door een klein gat zien, 't oog rigten om

ergens door heen of tusschen door te zien : vrg. asi

asm \ — asi asm asi ai asn ^ met iets mikken , naar een
Oh- 6l~ '

bepaalde zijde ; iets mikkende rigten, bv. om af te

schieten of te werpen. J.

O G) o . O G) O G) , . . a .

asi asm asi \ zie asn asm w (uiosiasin\ werktuig om mee te
Oir <% Or ^°

tjt „ O G) a. CV . O
spannen. Ivangsallan: asi asi asm asi asn asn z^: ckji asi

W c. s.

J. LXIII, 2, 1, volgens de lezing van sommige

nandsclinjten : a-n nn asi si asi \ voor a,n nn asi asi asi

\

van <un!hn\ KW. hoogte, heuvel. asn asi -ti asi ai ojw z a^i

^n\ borsten van eene vrouw, B. J. KW. Erit.

XXXIII, 12, C. S.

asittsi, zva. asi asi \ G.

;~) o O O o
on ast op ,rl;\ on asi asi aia asn asiji \ zie on ani asi cnsin w

ast op vxn on om \ zie asn asi .rtijiw

on o 6
as) an aa on iun \ zie mj ao n an\,

onasiz(Hionajm(H->\ zie onasmo~n\ ook op iets vlammen

,

het op iets of iemand toeleggen, zijn begeerte of

drift tot iets niet kunnen beteugelen , hartstogtelijk. J.

7 O .o
ast on (hn ao n\ verk. van oji isi/nnn fHin\ zie asnimw

o O -o
urn a

asi(<H~>\ KN. met een hefboom of dommekracht ophef-

fen, onderstutten (grondw. asn [aa \ hefboom, dom-

mekracht, steenen beer).

X
asi thn \ zie arn osi \\

asi on \ KW. zva. asn on (Ei cm ai_.i/)\\v\(Encrnruijr\

r)asizcnasii\ kn. den grond gelijk maken, door water

afspoelen, G.

o . o
asi a-n^n q \ zie asi Obn ti <? w

O o o
m\aQ(mji^ zie Mi\ffl,°<>JI* iU1

[

!

hi)
aJl/

)

lH1 ^ v^- fnc& a:rn
?

x,v<£nosi(ui\ J. Z. II, n°. 2, 400.

O
'7@?a^ "7@Z0

ZV?
NN

criasiï,(hncmf}\ zie oniHnz^trnj^

° n
asir>ar>tKn/i\ zva. osiimi\ Ir.

<nasizMuriji\ kn. tekortschieten, er niet bijhalen, G.

;

lees : ai asi z asi asnn ? zie on asn z aa asnjiw

asi aa <isn ~m osi(Knji\KT<i. lang op iets wachten; op ster-

ven liggen, zieltogen, G. (asn MtuntmiHnqs KW.zva.

tkacm
f

c&i cm > s afgebroken. <bi asi waai ^n m<m/1" EW-

«a.

C. S.

asiasi\KYf. regenwolk, G. Blijkbaar eene glosse op B.

«a,

na(Knn\ B. J. kw. Krit. LVIII, 6,

o
on asiznsi asn/j \ zie on un z a-n xsnji nn

on asi on oji ^iii asn \ zie on asn asi ojiji\\

<nasizriasi<rLiji\KT<i. langzaam achter iemand gaan , slen-

teren. G. Vrg. asnasia-Lifi (als ook asnasiaijiji\ oiasnz

'ncyrrjcnjys onasnzoncmizas^. _. .^

iets of iemand hangen te bengelen? C. S.).

ai asi z asi nrvi ai asn \ zie en asn z asi onsiri w

asiasi asi/i\KW. iemands gezag niet erkennen , in opstand

komen, G. (Lees ceiosi asn/j? zie bij asna<iasn^\\)

o Q
zarvi/)\ asicmiayiw eig. aan
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D o
L7 7/77 lii na<n\

iin(Hi\ naam van een berg, G.

azitnojin zie tuniKiaJin^ in 't alg. uithalen, uittrek-

ken, uitschuiven, nl. iets langs, ergens uit of tus-

schen uit, bv. een schuif, een lade, een lat uit

een hek, een stok uit een bos, een rol uit een ko-

ker, een mes, enz. uit de scheede. — m irn 2 iHiiKia\

passief. — .711 ?l? n unz ^7 * ? ; {zie bij m ?7_?)< Vol-

gens Winter eig. galar met bij afwisseling uitge-

trokken planken, en vandaar gestreept, C. S. —
unarioJi^A ook meerv. van vihiiij\ — (unwioji

Mp eig. uitgehaald, uitgeschoveu, tusschen ande-

re of uit een bos uitgetrokken of uit te trekken

voorwerp, vandaar zva. tui ru)

^

lh aan iets uitgele-

zens, uitgezocht, uitstekeud, puik; soort van be-

lasting, bestaande in e. o. a. van de voorbijged.ru-

gene zaken, dat door de heffers er tusschen uitge-

trokken wordt, J.

• O
ari 7) arm 2 \ zie /, 11 n rm i \n

' U ' CJ
Q . O O

ici
i

arm\ zie ajijcnn en Knamw
11 cj (

c

. 6 c\

nxn2arm\ zie nmiizamn 2. (Skr. khanda, hoofdstuk,
' CJ ' ( L

afdeeling vau een boek.)

?/ 1 1 > ?? >>>)> kx. van 't werk wegblijven, zich onttrekken,

niet opkomen tot iets, waar men bij behoort te zijn. J.

O
icjam ki\ zie aa ki w

anarnijjx zie 11 lii 11m en 77?. n?mi 2.
C
CY
Ó

. O Cx „ G
1.1 rrn zie 1 n rrn ook op één plek draaijende druk-

' C

1

1 C

1

ken of borende blijven zitten, zooals bv. iemand

met de duimen op de slapen doet bij hoofdpijn, of

een 10esp die steekt, J.

O o O o
vi 1111 ,isn 11 hu \ zie hn cmi .uiinw

Cl tól> ' Q) <J*

,C7 rni oji -=i ?? hii \ zie kii ain ki 7 w
„CJ t CJ ^f
O o . Ci o
kiiihil)\ zie unammaw

CJ CJ

(ei > 7/7 >j ii> i \ kx. bedaren van toom , G. ; lett. niet meer
Cl' '

gespannen staan, doorbuigen: vrg. eE.nrfn1n.7ij) 2 \ J.

^ y. Cl

U7 1777.H7 \kn. een dikken buik hebben {van den buik,

dik vooruitsteken, inz. door zwangerschap, J.).

xnanrn e) zie tunarm &tnw eig. zich inet de borst (o/n

ynfoiaojj) op iets werpen, bv. op een wapen, am
3 i

zich te doorboren, pass. ,r /"? teiarn ei Ki[i\ B. J. LYIII,1
CJ Ö ul

5, 10; 10, 6; KW. ald. lii.hi ia e 7 kt? vkl. mahetm

11) 1,11 . C. S.

hhim zie Kn lin Wanqsallan : uiaijiorniiJiarniHicrrn
Cl Cl

j "-JCJ

) & . n é)
' 7 7;n Zie hii HUW

Cl G

,p c. s.

ïnctrii f.11 1111 ->i"ar
O o

Cv.

L7 min ^'/r *ïê' hii.11 n yj tori 1

U7 7777 ^7 L7) 7 KW. ZVU. L 77 77/7 -77 Hl ) L07 EJ ^7 7.7 7 1 7?

vmhi\ van goden die op aarde verschijnen, B. J.

LXIX, 27, 3; kw. Krit. XXVIII, 8—9;LXIV,6;

LXIX. 22, C. S.

U7 7777 7,17 ^77 77 h !, \ Z16 ?7 hl) l 7777 2.

Ü7 77 7777 ? 7,77 ^7> 77 ^77 (zie hl) 77 77/( ?)< ^étf. latdl Zakken,

doorglippen, vieren; langzamer doen gaan, doen

verslappen, vertragen; zich bij of tot iets niet in-

spannen. J.

n
os. s
ui nii) hii \ zie (vo). hii \\

a o
ui ain hii 77 hn \ zie vnim hii i en 7.77.7777^777^

CJ K\ ' Cl <J( CJ -'

O
;T777 ;1577 7N ^ï^ 7,77 .7777 b77 ~ ft

r>
.777 07TJ ^7577 7 \ Zie hll c7777 «7577 7 N\

7J7 7777 ,U11 \ Zie hl) ,7777 li7? 7 V>

77 ? 7.7 ;'/7 kw. op het water voortgedreven worden. G.

Vrg. 77 hn ii'n i

3 . O
/:/ LT77' .^6' /.// 17JJW

kw. voor: in tegenwoordigheid van. — lhcci

ini de eerste, voorste; voorhoede van een leger;

. cu o
voorposten (-nz uiectajiojiji en iuj i /,l/ l/ ^ï/djia^m

/ /.-7 ). — i i mi nrj i,ii\ vooruit doen gaan, aan

o )

de spits stellen; passief in m i mm i;n in/i ~ B. J.

kw. Krit. XXI, 1, C. S.

i 1 1 in > i zie /.ïi i:m ->7 2.
è <S> l <^ _
o O • O
iiinihiiy zie 11 i.n i ni hii/iw

)i i i> ij i in > i ii
j zie ij 7 7?; 7/ ? 77/? ld i- ook een werk

of 't dragen van iets doorzetten, doorwerken, door-

dragen, langer of verder dan zijn taak was of dan

men voorgenomen had: omtrent zva. <&i&JVi\ vrg.

~\

771 l 77 7 77/ > Lil 11 7,7/ CaUS. J.L7? El hl II 1 1 77 7.7 ? ?ƒ 7 77

nuivf))) li ^i kx. den mond zamentrekken, grijnzen;

zich verontwaardigen. G.

1 o . Cï
£l )j KI )

' 717? Zie hll 77 7,7 7 > n!/ ?0 7
'

O
/7 1 ii ?.7,7? > l??\ van77 in i ?7 ijiji i ? Cu \ van n hii til w/j z <>\ zie rixniziriny^w

ui ki r kx. zich onbeleefd voor iemand plaatsen (oo£

onbeschoft yoor iemand blijven staan, niet uit den

weg gaan. — xi-hiim te slap, te buigzaam, te

los, te veel doorbuigen , van gereedschap , vjerktuig

,

gebonden of gespannen touwen , draagstuk, enz.J.).

isihii\ kx. stevig of regtdoor, doorzetten, zich door

niets laten ophouden in 't gaan: vrg. ri xm iiKhids

bij 77 7.7? ? 77 7V7 7 ? V. A. 2. ? J. XT1 Kil Lil KIK OVeT-

al heen of rond loopen, bv. om iets te zoeken; ook

slecht gezelschap volgen. J.
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07i(Kjj)
rii\ KN. beschuldigen (de grondv. schijnt te zijn

iun injj en te bet. 't beschuldigd worden , en zeker-

stelling van een kwaad vermoeden. J.).

o7)(fn/io,i/i\K^i. ten einde brengen, volbrengen. G.

aziarns zie o.nojn\ o,n;,iarn\ begeleid, B. J. XVII,
Cd GJ Cj GJ

20, 5: iHntiqajn<unori\ bij de hand geleid, B. J. V,

1, 8, C. S.

(C7ot«nk\v. I. nabootsen, nadoen.

II. zeer, uitermate, kn am <k.j -n zeer dapper. G.
GJ 11

oTiam tv ?.?\ zich krachtig inspannen of te weer

stellen? B. J. kw. Krit. XXXVII, 7—13; XLIV,

13—14; LIX, 2; vrg. <unoji\ C. S.

(fricrm'tmani}\K.TN. zich haasten.
(Jdl (SLb

cnaTizriarni ^oirmriainz >\ kn. een kind omhelzen en

zoenen, G.; omvattende liefkozen. J.

O • O TT
on arm ttn o^i \ 2Z£ i jam 11.

6J ^ CsJ .O o' .Ocv aS o / .. o /
(tr> nm \ zzé1

(i ?? oTn £rc a w Z
7^. ^j 0771 \ bij aun arm s

Csü GJ

(cimmftfri of ii\)i.n- zie bij i:jkii\\

co 01 arti asno\ zie kh 11 arn as) in v.

a7iarma^in\ kn. terughouden (zva. dnarrnasn/)^ grondv.

ojnaanosr^/]\ J.).

on arti ih ï:
?]

\ kn. geheim houden, verbergen (eig. iets

erg. van achterhouden, achterbaks houden of ver-

zwijgen, de halve waarheid zeggen; ook een geluid

niet voluit laten hooren , inslikken, afbreken, half

inhouden, ijii&ianamasnn of ajitbiiornarnaasii/is ach-
a,

e GJ —' v GJ *-y'

terhoudend, bijv. in 't spreken. Grondv. om urn asno\

ook ingehouden, afgebroken, blikluidend, J.).

O O • O oöiimiun zie un nr> otiow

o a . o a
oti arn *i-)j)\ zie m n arn ni.ow

oiotizti 7777 z orin \ zie 01 kii z 01 arn z onn wWa o . o C) o
07)ain rt/i \ zie aofi arn rt in w arn o^ai rm nip

orn omarm 11 ir,^ B. J. G, Krit. LVIII

,

ook zva.

;
en zoo

zegt men ook ?ï hart arn 01 otiz arm iri/j of 01 amzcrrnJ
f GJ f ^ GJ ^'< J

I Cd
rLiarn iriji\ voor aanhangen, overal volgen, enz. Vrg.

<n xn z w on 77. 1 ,1 enz . C. S.

G)
01arm \ kn. in een lange regte lijn uitgestrekt, bv.van

GJ

't touw van een hoog opgelaten vlieger. J.

OTiriarnz^ zie om 01 arm \\

031 am\ zie riiamw
GJ GJ

on (ki onji\ zva. 071 071 on o \\

01 ui oji \ zie n Kii (hjj w

na vti z rj 031 ? \ kn. snateren, kwebbelen, als djalak's,

tjotjak's en derg. vogels; fig. snappen, klappen,

ook in den zin van openbaren, wat geheim moest

blijven. — n xtiz 01 031 ^ on ojii> 01 031? \ id.; ook vermor-

sen, verknoeijen, voor spel of spelende op-, weg-,

stukmaken of bederven, zooals kinderen doen: vrg.

> 01 i^7 > rn 11 (Ka ? \\ grondv. na ajn zoickji ?\ J.

C) a O .0
07) i] (kji 2 ? om \ van hiioiooiz^ zie ojnoxiw

tl n ffoi ? om 01 cKst
^

\ kn. vermorsen, verdoen, doorbren-

gen. G. Vrg. (ïi au i on ,707 ^w

G) (Pi
ooi 001 aoi\ zie <K77 oji oji w

O S /
071 71 03) l\ Zie 01 (T31 ? NN

07i(K»\ I. kn. zich onzigtbaar maken, verbergen, G.

(bevreesd afdruipen, weg willen kruipen, als een

overwonnen haan: naar men zegt , eig. van vrees

de. kuif (kiiiji) opzetten, J.)

II. kw. murmureren. G.

O107)2011ZlZ\ Zie llKllZriOO)Z\\

03iaofri\ poet. verk. van 07)0<j)no(Kj\ zie bij ojim w vrg.

/ o
07) 077 T7 N\

071031 ton kw. vrees toonen in den oorlog, lafhartig zijn.

o
oTiwmri^ zie rjmaw

sZ .

07)r)oci <ai\ zie KinioJiw

C)/a . /
07i(Khr-ri\ zie <jka\\

n • O
071 031 Kil ll\ Zie >Kll\fcJliKr}Jl\\

O • o
071 01 [031 KI1J1 \ Zie (ti 11 01 031 iKtlJl \\

O o
r.777 77?,bin zie na twz osnji\\

O o o . a o
071 [031 (UI

03)
J) \ Zie [031 0J1 03U1 NN

Q • O
O7)03)o<iin\ zie kii 031 oniow

a a . a o
07) 031 0(11Jl \ Zie Kil 031 Kll/jW

07] 031 oniq\ zie om 031 oni n\\ in 't alg. met de hand of

den vinger draaijend en drukkend wrijven. 07rkihii

kii Knn\ freq. J.

0107)0103100)0 (zie 01 ornoio3rhai/])\ iets uitbraden , de

olie er uit braden; met een weinig olie braden; ook

telkens weer verzoeken of aansporen, bij iemand

om iets aanhouden, zaniken, J.

77 .7^7 z 03) iKiin \ zie on om z 03) orno

w

01 071 2 01 0311 OOIfl\ zie (ÏIKT) Z 01031 Z OOI
f)
w

Q
01 77 031 orn \ van 001 77 1?07 kii q\ zie orn ojn osnqw

a o . o
071 03) OJ) (K) \ Zie Kil 031 V) \\

07) 031 oxyi \kn. verdringen, verstooten. G.

07) 03) oruin\ zie ajri03)ori/i w (vrg. otiojiooijiw 071 031 ori ^rn

flÖ7,?x?y7\ knuffelen, knuffelend met iets sollen.

—

ojii

03) ovi^n 03) ou)ji\ het in knuffeliug zijn. J.)

O O o . O
07)03) aj)/)\ zie 031 (ui/i\\ — 07)031 tui ^i\ zie 031 ojiji en orn

031 OJIJjW
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O o
xn tn (K» t tui ~i

'

a
oti tij run

cci rn 30) 2 mi si \ zich op de plaats van een ander ne-

derzetten. G.

O • O
,rn (Kj) ,£> ii mi zie mi mi £i/)^

<er«o}<ö*\ #/W. azi(KFiin(êiz\ xm &i ox> xm \ van vocht dat
ca ' ca ca

ergens blijft staan, niet wegloopt; zoo van vergo-

ten Moed, B. J. XX, 23, 5, tenzij het daar te ver-

staan zij in den zin van : gelijk (de bloem) tjëm-

bang of katjëmbang? —
.O (KI 01) KI) XI £?\ U. O.

ca

Wangsallan : un (kj cm

(ci(ij)rn(én\'KN, van een vloeistof: ergens blijven staan,

niet wegvlo eij en, vrg. kïot<&?2\ lij a<nri(èi2\\ J.

azi(Ki)(ên\ zie KiKtjjOTiiw

071(KJ)\ Zie Oni07)\\

ïitjnKW. £##. >ïv) iei on r,\\ Ir.

aii\KVf. zva. aiiaii\ (k)kiih\ iemand lastig vallen. G

i!_7)\kw. zva. ojnojnn asin\ het gevest van een kris. G

Gew.
/,

oti\ KW. liever willen: vrg.xvxjw U-ew. ojti f ojiioji

(K7/jnKW. imperatief of gerundium? B. J. Krit. LIX,

8—11, C. S.

<n xn <?ƒ (un<n(Gi\ zie xiojii II. — xjotiii oti\ zie bene-

den , — oji oi 021m onji\ zie boven. — ld <n on ori xn\

kw. vkl. <uiiui(iQ<na{iz<MJI^ B. J. Krit. LV, 12. —
ajiir)t&ini,ihj (M/i \tzyt. naar iets wachten, ib. XVII,

10—15. — (mm 07i.n xn nmnyix dienst: betrekking

van den dienaar tot zijn heer, bv. o) na on om tï

ri ö)z 0.11 cm 0.7Ï oji 11X71 ii 071m thnji\ Wangsallan, C. S.

O • O TT
071 11 \ Zie 01111 11.

o2i tj \ zie (mi -yi w Wangsallan : ojixTttiTizab .e? tei xi oji

nxno Kiiruq\ C. S.

a7itnTi\ I. zie (unrnnow

II. kn. iemand in het midden laten gaan , links en

regts_ naast iemand gaan. G. (Grondv. omvim w wn

k>oiii\ l. v. Vrg. ojn (E,ixxion)oriT)\ Ojii (€.1 xxi tuil ti \

Mj 0711 (LU \\ J.)

III. kn. karé maken, of iets tot karé toebe-

reiden (amonin is een toespijs bij de rijst, soort van

soep van vleesch, visch ofvruchten, met koenir geel

gemaakt , ook gen.

n o
07ioriTi\ zie om oimw

tu"W lhl& of ^TJ^IB 1 J -

oTi "~n\ zie (Hii ti \\

o . o
tno2iT>\ zie oi om Ti w

<r)07ir)Ti\ zie rnomrinw

(ai t>^ zie a<nTiq\ ook zva. x;in^ zie ojnTi^w

a
071 T> ^ \ 071 T)

J
OjII \ ZW OOI T) ^ Vi

07i tï q ojii \ zie oenm ^ \\ Wangsallan : ol i >> / om in ^

ceiomoTi of o~=; <&j om on ti on <£i-~i om z= amnj\

c. s.

071 Tt ^ om (zie ojtit)?)\ inz. iemand aanspreken om op-

heldering of rekenschap te vragen van zijn gedrag

,

bedoeling enz., eig.: vragen wie hij is (vrg. omij

^

\

oTini <? xd mam) , wat hij wil enz.; J. W. 63, r. 7;

E,. P. 87, r. 15; vandaar iemand over zijn gedrag

onderhouden, berispen, Papali (in 't oude Jav.

Leesboek') 42 , r. 1 ; ohi oli hu ooi ~.iÏoti ti^ojïi onn ajn

ni ^ l?? on om mi \ C. S.

071 tï ^ ojii <n oen \ zie om ttj <? w

{07i m { om \ kn. (vkl. (Ki o,w (Ki 071 osriji \ G.) verslimmeren

,

erger worden, van het lijden, door ziekte, hart-

zeer , honger en dorst, enz.

07i oji on n\ zie oni oji onnw

x:iarjiio£i (zie Kim II)\ achteraankomen , het laatst

plaats hebben, B. J. LXIX, 18, 9; ook voor, ten

behoeve van iets of iemand achterblijven, B. J.

LXV, 10, 1, C. S.

07i <n tï t Ki (zie omriT)2)\ ook bij tweeën schikken,

binden, leggen enz. , in paren doen, paren, J.

07) oi t) on q \ zie ri ,om on ? \\

ri'07i2 07inorL)j\ zie ri [0<im xnn xli n\\

;omm|>kn. achterblijven, achteraankomen, zijn me-

dewandelaars vooruit laten gaan. J.

o . o
071 Tl rn Op KI x

- Zie 0.11 Tl Of) \\

lOTiana-ii^K^. aanhoudend, voortdurend, van een ge-

luid, niet ophouden, bv. met schelden, smeeken,

roepen, uitschreeuwen,^.; van een krijgsbekken,

B. J. X, 12, 4, C. S. Vrq. oTiiHicmow

im(cm(HTyi\KK. geen gevaar ontzien, onbeschroomd, G.

(bv. van aanvallende troepen , B. J. B, Krit. XXXVII,

10, 6: eni ^i iL^ arii ,i Li ijiii kdo\ waar andere hand-

schriften hebben otio^ooi/js vkl. 07ianomj\ C. S.);

ook tp. zva. kï(cwï90ï/i\\

(owm^nkn. gemeen of schofterig te werk gaan, of

jegens iemand handelen : vrg. (Knauw (&in\ J.

07irr)OJi^\ zie .kiioioj)?\\ Vrg. Ki)onoj)>\\

in toTi oi oji ooi n\ zie orj ,oni oi oji kiia

w

ij
j
vn irio7)Z(Kiin\ zie 01 ukii ? en oji ï ornjiw

[viti>\ I. kw. van koude bibberen, G.

II. zva. m ii ?\\

071 ii oji \ zie T) 0JJ w

071 OJI OJI \ Of 071 XI t&l~JI^ oji n\ trachten
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tot rede te brengen, te overreden, B. J. II, 6, 3;

XII, 11, enz. C. S.

o-n oti (htj)\ zie m oji aanw ook onafhankelijk van af-

stand, welluidend ruischen? B. J. LX1I, 7. 1; asn

ajn^ttm^ini mjj\ C. S.

ia7i>}iiTji\ zva. 07inim)ji\ zie ojnnruHrin^ ook gebezigd

van krijgsgeschrei, B. J. XIV, 12, 7; B. J. N,

Krit. X, 11—15; KW. a^. (ël »mn\ C. S.
' ' ^0,11 O'.

<cr-nth-nn\ zie umMi/j en orn tt mi,i\\"21 2^
<cj (w *oï^\ kw. maken , vervaardigen , G.

<oi ti !hiij\ zie tun rn7fnn\ waaruit zich des noods laat

verklaren liet gebruik in B. J. L, N, Krit. X, 2—3:

XXVIII, 11; meer waarschijnlijk echter uit het

aldaar door tinimyi verklaarde KW. grw. (m)min\

kw. geraas; tun {aniaonn of (ei ,mi mn n\ geraas ma-

ken, bv. van den donder, krijgsgeschrei, gejubel,

enz., even als elders (XXXAfIII, 1) (Ka<un<M2iui\

mede vkl. L)niniijj\ Vrg. t:i^nh.rrn\ C. S.

O • O
oti oji miii\ zie mi (t,i mijiw

O a O Q O o
07) <yimi/)\ zie o^imimijj en mmiminw
O i

")

071 Tl IhCllJl^ Zie Oftl Tl MI|W

O -O
<ui rn ti z mi n\ zie mioyrïzminw

oti o^\KN. den vinger in iets steken, met den vin-

ger in iets peuteren, G. Vrg. tnaatun^naaiji^ ymiz

01m Z miJl\\

rn o7ioinrimi/j\ zie ri 0,11 rn ti mi n en rnarn/nni mifiw

<nKMtn^ri<tfnn\ zie oihiiz'nnnHii/iw

ti rndTf-mnriji^KTX. snorken, ronken. — n".xmri'-n? trn

{zie (naoMmnmamn) inz. een langvjerpig hol voor-

werp als een geweerloop uithalen , -vegen , -peute-

ren, met een stok (van binnen) schoonmaken: vrg.

Mal. korek, J.

ixti mimm in\ kk. ineen gekronkeld. G.

ioti mi axia\ zie ,mimi<ia/)\\

lOTimiaxyisiLN. doordringend, van de koude; koudege-

voelen {vandaar ook digt bij iemand kruipen, iemand

aan 't lijf hangen, J.).

on a q
• oti mi oxin\ zie , ,j,i> un oxi/j w

[otikyi oxi n-\ zie [mi icij axinw

ioti vi mi z asiiji \ zie mi rn mi z asnji \\

O Q O Q
tc&i mi asn n\ zie imimi osiiow

oti oji orn iisii on mi \ zie mi mi asnji \\

ti(07iinfimiz^i
l
'i {zie rj umoi rn mi z k

i

l
i)\ ook onbeschoft,

grof, ruw, brutaal, gulzig, eischend, minachtend, J.

[xnmi rvi n\ zie \mimi oun^

ioti mi mj\kn. met de hand iets bij elkander brengen,

zamenschuiven , zamenpakken, zamenvoegen: vrg.

'w7 hl
]
l11

il
N z ^e ^t93 •M7 a7ri

/l
^

Q
ia7imio7n\ zie [mimioTnjiw

in(U)\ zie ojioxiw Vrg. ajnaxi 2, en Skr. har da, lief-

de; kw. Jav. hartstochtelijk, vurig? ook giftig?

Wangsallan: oth cLu i&i ^m axi zzzz orui asn \ C. S.

O • O
oti oji axi n\ zie mi oji octnw

O
.?i osi ? i jm axi \ zie ri mi inn'-n ajnn w

art 05HJ1 of ojn ojn osiypKW. , grw. ajn 05)i/i\ vkl. ?ki oji 05n/j\

minjiriimizcrviji^ stroef, met moeite of tegenzin,

schoorvoetend? B. J. LI, 5, 7; kw. Krit. ald. en

XLV, 4— 5, C. S. — 07i oji 05njt\ zie mi oji 05njj\\

O -O o
[07i 05)1jj\ zva. 071 nj a5nji\ zie ojn ttj asnjiw (in ti 05n/j\

pass. Lakon, C. S.

cm«ïi)j\ zva. 07inrt(Lan\ zie ojrmn na
/#
wW '^f

OTirn^ri a5njj\ zie om rim ostj^nn

! er o . / o
^

I

07ia5n\ zie ajnasiiw

I O -O O O
! d7iojio5nn\ zie mi oji asiijiw 0,1 oti ojio5ti/j\ zva. ojioTnimm

min\ de balk aan de korte zij van 't hoofdgebint

!
van een Jav. huis; korte gebintbalk, J.

| Ö .OonTi2 asn o \ zie rnirinnz osnji^

\
o%-rno5iin\ zva. oTini axiji\ zie o^n ni xa n\\ een ander

zie bij 0.71 ti 05nji\\

(Ki ti 05)1 o\ zie ojn Ti osiijiw oji 071 Ti 0511 afin \ trekijzei*

,

trekplaat: plaat met gaatjes , om metaaldraad door

te trekken. J.

j

071 ni ri 05)1 m_ ^ kn. zva. oT)^sflM\ zie bfnrnbQ (het

oog op iets houden, bewaken, beschermen. G.). Vrg.

ook xtïï) nri ri 05)1m bij c^iniasii J.

I ^0710571 cm fi {zie \mi osn cm /j)\ op iets of iemand een

hagelbui, bv. van werptuigen, uitstorten, overstel-

pen, B. S. 681: mi JK7TTÏS77 cm ^mOJi im asn \ C. S.

|

rn [071 ti 05)1 cmn\ zie ori mi ti 05ii rm/}^

071 OJI (1^1 ,1\ Zie OJIOJI/lW
°ól

juuijiy

O o- . O o
07inn(Kiin\ zie ffo?T),7^?yi^

071 T} oji fi\ zie minri(uin\\

o

tori mi oi^iji\ zie th>) h>> iLinw

/ri tt ihj) n\ zie mini ojijtw

rn oti ti mi
,f

\ kn. op eigen gezag handelen, G. zie ook bij

ïSmufl^ eene willekeurige onderstelling doen, iets

willekeurig onderstellen, tot voorbeeld verdichten, J.

rna7irnmoj)j)\ zie on osn rj niajijw {Vrg. V) ox) rn ti ajtn \\

i

.rio7ifnno(Klin\ ook zva. (Bi ti ojiji\ beangst, J.)
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^aays

fl^N -,ie 'n.K11Zni,'Kl/i\\lt
tin uu. on \ zie ojii .lsw^\

mti& inrijt\ zie bij on mm iUiijtw

o

(oj.j./)^i^ zva. h71(kd^a\\

071 (Mi(K}\ zie (ijKKiinw letterlijk: prikkelend pijulijke

stramheid, J.

O
[oti,vuktij1\ zie orn (Vi ornjjW

O ^ O
^«3 (D) (KT)

f)
\ Zie (KTI V) (KTljlW

rjiOTiri u>1(ktij)\ zie ori (orn/n (ui iktijj\\

nrt ioti 2 <u> (ktiji \ zie ri{ ikti 2 ui iktijj \\

Q
Qi i a 2 ij ui 2 .»* n \ zie r) i kti z ii <vi 2 ktiow

\Kn<uiasnji {zie ti tu» asnji en ukti rui os)>jj)\ iets sparen,

ontzien {bv. den vijand, B. J. XLI, 5, 6: ti(ki2ti

r> ia ihi ui asnji) ; voor iets zorgdragen, om het niet

te laten verloren gaan (B. J. LXIX, 3,2, vaneen

kleinood: tui 'fee (isn iki <h\ tui iuti/j \ D , E ald. : tt kt (ui

aspariji). —
[

o71jjiosii\ id. of mv. (B. J. 111,12, 7:

a^pifHi{^(iji(isnyiimrn): een losgeraakt kleed op-

houden of vasthechten (B. J. IV, 7: (kti om tui ii in
O Q

~ ~
i (ui -,

ca

c. s.

g//T aai): vrg. ^vi aays

^«SgjN zie («fljMgj*

[oti tui \ zie {(kt) tu»

w

oTi-nru^ kn. aangezien, dewijl. G-. Vrg. ojhttouijix

nam. verhindering enz. als reden van een verzuim

of iets dergelijks ?

iotiojj {zie 7)ti)\ ook iemand met woorden sussen,

paaij en , bepraten . rq u » 2ni,uri pi xa -n o. r \ naar geen

rede luisteren, zich niet laten gezeggeu. J.

O • O
(in "n ui n\ zie om tt ojin w

,vn (ui (ui ^i \ zie oai tui cuinw IVangsallan : oju(ki(ei ^acui

(nu/i zzn tön (ui (,j1/)^ C. S.

ioti (ui(kti/i\ zie {(Mri tui hu/i \\

maj}(hrnn\ zva. otiiei —kkiij)\\ {(Jok zva. tui (ui Kti n na-

deren, digt op 't lijf komen.'

—

oruoncui oji(i<nj)\ pass.

B. J. B, Krit. XXXVIII, 2, 5, C. S.)

iriw;<ii)ïj] {zie arna^ tinn): weer opleven of opkomen

van wat bijna dood was of dood gewaand werd,

als een mensch , beest of plantsoen ; ook opkomen,

opwellen, van een gedachte, gevoel, wensch, enz.

in 't hart. uu ,u< uu in .b.ij\ de opwelling van iets in^ «si i &

't gemoed, het krijgen van eene gedachte. J.

(!CïftAy.f,T7
/

fl\KN. alles voor de vuist wegnemen. G-. Vrg.

\xncuinKnji\KTH. verwikkelen, verwringen. G.

'n 107)2 rj ,l?j? 2 Kaïn \ zie on .un 2 nr> tuin z (htijj \\

Q O . Q Q Q O Q Q -1--
azinr) ^iji\ zie ihmnK&ytw oti n ueji ~?j no (Ei n . als ïrim-

irim {zie turi-rii^), B. J. XX, 23, C. S.

icmcEJUHiji zie mii (EjI (Hinw

i(tni&?jO.\K.w. verliefd op iemand zijn. G.

uvn i&i hoi ^11 rj <icn \ zie tihm.tiw Wangsallan: oiiarrtiaJ

(uKhJi'n zn (hm (Ei i CS.
O • o

/ itn rq (ei (hu ~m >\ u oan \ zie mii (Ei w

;
0^1 ei (K0-tn\ zie ; urn (Ei ,tjj n \\

ui £? ?^?yi\KN. twistgierig, twistziek, G.; eig. niet op-

houden, onophoudelijk, voortdurend, van een zacht

en op- en nedergaand geluid , als 't kaauwen van

een paard, knorrig kijven enz.; en vandaar aan-

houdend grommen of knorren, altijd door eten of

smikkelen. J.

v}\(U12(eji-ji of 07) -n ti 2 (Ei ^i {zie il T7 z (ei -^i )\ ook in

't opstaan of zitten ondersteunen, schragen, als

een zieke of gewonde {of stervende , Brieven, 362,

r. 5, C. S.); en fig. in moeijelij

ondersteunen, bijstaan, J.

tem (&? -jiasnji {zie <yi(Eji^ionjj)\\ ioti r&i^i asnrntrn\ met

een vaartuig aanleggen of enteren, J.

[OiTi cm urn n\ zie iimi oj) iKii/js

CY -,

o7> (ui (Kiiji\ zie (ui (ui (kdjjw Vrg. otiojukiijw

iiü) mi dsti aji(hnaji^A!Hiji\KW. plein (Aloen-aloen) voor

bet paleis van Batara-Goero e. G.

• O
i ,r? (ui ~? rt (hcu \ zie i.n^n (uin \\

Q
nrt uui2 <n oji uil ikj \ zie oicumnriaji a-njiw

(07) (U}n (Kiifj^ zie [irn oji/j iktijjw JVangsallan : kti ojui on

, ~ O - C) « o o a
mi (m {of ikji arrn cm

)
i ij) ) (KiKKino ojinio)f) zzz ojtazi

<&njl^ C. S.

O - O
ot^iei -^i ruji\ zie (irn.Ei^i ri!/)\\

071 ei ~ji rui \ zie ajn (Ei ~ji nr w

rn
i
ui ri (ei Ji

2

\ kn . vermoeid zijn van het gaan. G.

oTi ti (Ei ri (kti \ zie un <-n ie ij)w

ioti (ei (Kan \ kw. verwoesten, verdelgen, G. ; lees lOTiaTn

^^ ? zie '~no7r>M\\

071 (ei (Ki

\

kw. raadplegen, overleggen, G.

07i(êii\KN. {zie oji(ei>))\ ook breedgekruind, vol vruch-

ten hangen, en in 't alg. veel te dragen hebben,

zoodat het rondom neerhangt, ook van een mensch,

die aldus veel op 't hoofd, de schouders of de

armen draagt. J.
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a t(£ji(uui\KN. zva. xnsJtns doek, zeqt men, alleen van

gewassen: breedgekruind , volbeladen, J.

\m<èi\ soort van boete (tapa): volg. somm. zich op bet

water laten drijven, W. P. 400.

oi (iu? ? <77},i of xn on il z om n\ zie iynzoni\\ — nu zooi

xnji of xTn ri 11 z cm injj\ schudding, ruk, keer dat

men schudt, bij telling, bv. Kix/nnti-mon ui/p J.

X ... Q. X Q„
x;i ni poet. zzzz xn x/n on zzz xn oni nn w

Cl o . Ci o
xnncm/i\ zie hii-non/iw

O O -O
xi-nonji zva. i iihiin zie icn -nihii /i\\

O
mi 1 1 ? on/j \ zie rjnz cm/jw 2. zvaUI )1H l 1TIJ1 \ 1

.

O
07J tnnz nu i\ zie (hnoniiz unn \\

nn xn on -n cmji\ zie on ,hii n -n cmjiw

Q
ixn on axi \ zie hui on aan w

onixizon mi ruin \ zie ri xn z ui cm nvi/iw

ixncmmi kw. een vrouw geweld aandoen. G.

xnnxrn/)\ I. KW.; xnn enn xrn/) \ viel. icn tei tinihnihi\

PyC KN - Arabisch, (s^atnn

imn \ i . kw.; xn-n xrnm xrn/j

B. J. kw. Krit. LIV, 10, C. S.

II. of 6^-ti xrnji\ Ar

iié^A-n j:hji\ Arabische letter, ai x» z xn-nxmj\ Ara-

bier.

xn cuixm/i of ai (ui(an/;\ zva. i&i xn ajtn\ zie xn xi,i\\ Vrg.

xn (Ui xoyjw

xn xrn xn n h n \ zie hij xm tin /j\\

{xn x:n\ani/l (zie \»a.)xniihiiji)\ ook xrinixmasnn\ B. J.

L, N, Krit. XXIV, 5—6.— hntHr-n.>iznasnji\ pass.

B. J. Lil, 10, 7; LUI, 4, 5. -

B. J. N, Krit. XXXII, 4, C. S

ll iVl™C mv -

(acTioj^\KW. hatelijk, G-.

.53 t;2M',,
2^/

,
'
z^e ''-ÜJl^-Q l^Jl^ -Dit beteekent geplas in

't water; als tusschenwerpsel: plas!— (xixii jihiip

waden in ondiep water omstreeks tot de knie-, vrg.

/ T
xni cm xii\ J.

on [xn z on irnn z i

n
yi \ zie il mi z ?i urnn z ,hiijj

w

{xnxrncmi[i (zie iixn)\ volgens sommigen verbast.

uit v-j cyriiiq\ lett. voordeel opdrijven, J. Z. II,

blz. 61, n . 402. J. {xn xm cm n xn ,hii ^n on xrn

iets te hoog opgeven, J. W. 201, r. 5, C. S.

o

xnn xrn -n xnin \ zie xn -n xmji I .

xn-n m>n xrn /i\kn. zich een goede uitkomst beloven. G.
ca <s< ö

X Q Q
rrn hm xi xn -n xrn -nxm/j\ zie x:ri mi

w

mc7(lt (zie -nxn)\ zich ongerust maken over iets of

iemand die afwezig is. J.

xnm\ zie xm -n en ihii -n w

zzz: on xji t ? (eji rxi on xrm z \ C. S. — vm-h 5: ihn-n

tn ,&j aui ihiin\ Holl. karnemelk. Wangsallam un

anrn ili ~j)?xm ihi/j = mi -n ri ceiw ihii/i\ CS.— xn

-fi in den zin van kwijnen schijnt te behooren on-

der xm-h\ nam. ijl (van loof)? geheel of grooten-

xn-h\ als kale djati-boomen, van de masten van

schepen, na 't reven der zeilen, C. S.

xn -n \ zie ncn-nw

xn il \ zie xn xn \\

O .

xn ri-nz\ zie vi-nz

xn xn of xn' -n \)LN. diep zijn, diep invreten, van een

wond of zweer. J. Vrg. xtrixiiw

on xn z ri -h \ zie tn nai zri-hw

cnxnztn-nz\ kn. versmachten van dorst (vurig verlan-

gen, G. ; eenvoudig als k. van xn arui ihiin\ dorst

hebben? bv. in antwoord op een aanbod van drank:

ihiicrvionxnizasn<riiinzfn-hz\ ik heb geen dorst, CS).

xn-hxi-jtnjj (zie im-h)\ ook iets als hoofdkussen be-

zigen, op iets met het hoofd rusten. B. J. LI, 3:

xn iki xn-n ihii «ja^n xrn\irui xricm

m

\ C S.

(SÜL^'£Ï /? (z^e (iwn'&'/jy liefkozen, ook lichamelijk

streelen enz., B. J V, 14 vlgg., XLIX, 7,6. -n

-n Si (hi ii (e.1ji \ elkander liefkozen, B. J. V, 13, 4,

van vrouwen, C S.

\xn\xriMnji\ kn. (zacht geluid, zachte stem, G.) zacht

huilen, schreijen met een aanhoudend zacht geluid:

o a Tvr9- v3££T J -

(xh (h-n (uijik zie -h hii(hj)ji\\ mi -n ,Kn (h/y \ er bij in ra-

ken , er bijgehaald , bv. ook bij 't naaijen , als een

ander stuk goed of een ander gedeelte van H zelfde

mede aan den draad komt, er bijgetrokken wordt. J.

iêï:i<naJiji\KN. het gezigt op de handen in den schoot

leggen. G. Vrg. xnïihii^jiw

i rh urn xm/i (zie (^n /un xm/j )\\ (3^ ihii nm \ bv. op iemands

voeten, bij wijs van hulde, B. J. XLV,13, 7,enz.;

ook zva. x;i erm ieji \ zich met de borst op iets wer-

pen, bv. op een wapen om zich te doorboren; pass.

11 thihiixm (hiji (dus grw. -nihixniji) B. J. G, Krit.

LVIII, 5—6; B. J. G, ib. 10, 5, C S.

xn xnihiKhiji of (verbast. ?) inxnijiuncNiji^ kw. caus. 1.
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van ojioti\ B. J. KW. Krit. XX, 17: om oui ckd cki op

<ti)i (hiji\ viel. asti (ui ihrii (tv) inn (hiji\ de wenkbrauwen ge-

fronst. 2. van ojioti
O 1*T ib. LVII, 4—6

T) an iep (nn on ti \ vkL (Hn oji oji oti orn (hijjW — nj ceji

ccj — Ti «aan? «fl. XLVIII, 17—18. — ^rv «ji «tï

<K7^ = ikti nrinn cciz ann\ ib. XXXIV, 3. Vrg. 07ia7in\

C. S.

<üw\kn. tot een bos of bundel maken. G.

i07iencm^ (zie Ti^fm^\ ^<?a?. iarnoicrn^?C. S.)\ B. J.

L, ZW#. XXXIX, 21—22, voor kw. ceji ti oji \ van

een worstelende, C. S. — itrnrn cm ww ihi/j\ herhaal-

delijk naar een ding reikend grijpen of grijpende, J.

o7io7)n\ kw. zzzz (S2'c?/-
Ns ^m(&[)mi(htj)\ vhl. txhi

nri oti 2 (ijn (hiji\ G. Vrg. oti op ikii (hi n\\

a!h<rnasn^\ kn. rukken, uit den grond rukken, grazen

van beesten: vrg. cui crrj osn /)\\ — ihd oji cnj osn /)\

nn ~n(HU 00) ikii (TLin \\ Lr

'crrjasnj]^ 'j^ =

a^cmnfijAKT^. bladerrijk, een dik bosch. G.

O ^ a O -

07iTixn\ zie ih)>m\\

O - a . O v
oti oji oti\ zie (i-rn (uw

ot)t> oti\ zie (kii t> w

. o
tin t> (ci \ zie hii ti w

oti\ KW. vhl. (èi(Hiihi\ beter zzz ojh(Kii(Hi\ vc

en tijd: daar, toen? B. J. kw. Krit. IV , 7—8; X,

7; XXVI, 11—12 enz., C. S.

07)0<nj)\ kn.; ojn o?i (nrnji\ zich bezig houden met otioti

iM/l^ padi uit de aren trappen, met de voeten dor-

senen, zooals men gew. doet als men ze voor zaad

wil gebruiken. J.

3.(Cl (Kn \ tci on (Kn z (H) \ zi

on oti zon ikii z\ zie in ikii zw

oTUHn^om (zie (Kn irn ?)\ ook van een hond, zijnprooi

onder den voet, tusschen de klaauwen hebben, van

een hoorndier: met de horens tegen den grond

klemmen ; fig. met kracht of dwang tegen iemand

te werk gaan, hem voor 't geregt dagen; al de kos-

ten of moeite van een zaak op zich nemen om ze

te doen geschieden. J. — (ktiikii ^(KiiiKiiKn ^omoaji\

R. P. 107.

o
tci ri oen <> ojri \ zie en ikii q \\

O o
otkkii^ (vu \ Zie irn (htj o \\

(cithcn^iLrn (zie orn mi ^)\ abs. pal staan, B. J. Lil, 7,

4. rei mi ? undji tij} tui \ zijn woord gestand doen, B.

J. VIII, 18, 2. C. S.

on otiz on (hu z ^ om rt) (KY) \ zie on (Hi) zon (hm i qw

O
oti (Hn on n\

as)!hn(Hi/t\ o7i(HH(Hi^jri(Hn(Hij}\ zie (kii 3, en (hikht/W

ney . O CY w " O O
oti (hu \ zie (Hn hu w trangsallan : om cki <&j ^i (ki oain z

(KtllKtlW aSll (^(KirilKïlfHlCHTI ZZZ. (VI 0X1 \ (J. S.

azi(Kii\ o^)iHriT)\ zie ojtiorn en oaiw

a oY . o o/
07i (Kii \ zie oai (Hn w

/ / s
fKïfr-Tjp zie tvn,*

],
en ,i

cy . cy
nri 071 (Kn \ zie en inn (Kn \\

rn 07) mi \a<n(Hnji\ zie rn mo nn itHT) ikd /j\\

07) (nn oj) ojij)\ zie ojn aji cuin II.

o7i(n(Km(Hn^mrn(Kii\ zie im 3, en (kuikiiw

o7)arnoxiji\ Ar. JsAC» het sluiten van een verbindtenis,

verbindtenis. — oti rnn on (hii oxi on n\ met elkander
0^7 ^_ UI

een verbindtenis aangaan,

rin wn m\H^ zie ^n. (K~n, oxijjw Vrg. otj (ktj asnjjw

aiicKriasnji (of 07i(Kiiasnjj\ J.)\kn. nemen, wegnemen,

zich toeëigenen (ook bijeentrekken, een enger ruim-

te doen beslaan, digter bijeenbrengen; een anders

aandeel bij 't zijne nemen of halen. J.). Vrg. oji

07)(Kiiasnji\ zva. 071 orn oxijj\\

o o , .... : _*. ~L~j.__ -. i .... 7. on
C) ,h>) oji/i\kn. aan iets bijten, knagen; zie ook ikh

m/}\ zie (KiiKTKi^in^

tno7i<ri(Kii(hAji\K.V!. zonder ophouden hoesten. J.

o o . o
07) nn ikii ^A.n \ KW . zva. 07)(Hii^j)\ zie ojntHn^iw

O -O
07i(Hii(iuji\ zie omani(ruiji\ dit beteekent geringschat-

ting, minachting: vrg. J. Z. II, blz. 154, r. 11, J.

DO . Cl O
a7)a<noj)j)\ zie (kw <hh oji/j\\

071 (Hiiojijj (zie ojncHnojij) en (hiiooi aj)jj)\ bloemen tus-

schen de kleederen leggen, J.; ook iets als wierook

branden, B. J. N, Krit. XX, 24; otyim osn ~m c&t

0~ * TT
oji ~m 071 <hti oji t)\ voor KW. asncejiw otichiiojiji 11.

iemand in genade opnemen , zich over hem ont-

0511 OO -^1 (Kil (KT} OJ) —j)1fermen, B. J. XXXV, 13, 5

(hiji\ zonder genade? of zonder bij iemand mede-

doogen te vinden? B. J. G, Krit. XLIII, 10—11,

voor KW. osn cki ~m om oji[)\ C. S.

en 071 z ri (Hm oji n (zie /niKmoiiKm ojiji)\ bv. het bloed van

een verslagene uit zijn lichaam opslorpen , B. J. XL,

3, 5. C. S.

O O • O
07) (KT) (EJ1J1\ Zie Hll (EiljW

071 KT) (Eiljl N Zie (Hll (&)JI\\

«?} (Hn (ei $ \ zie (KncEii^

o7i(Hno7nn\ zie (Kn ixn oTnow
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o o o . o a
a7iania:n\ zie imi<hii.rrn/}\\

a
asi ani en \ zie arn ani OTn/iwTi Tl*w
a7ioai\ zie arnarnw

a7iamarn/)\KN. snateren. G.KV.

f

O.(miu)\ kn. 2V«!. aj)(Kn^i\ sterk op iets aandringen,

dringend vragen of verzoeken , met iets volhouden ?

{inz. om iets te weten? Brieven, 253, r. 3; D, N,

12, 4 v. o.; 14, 2; 38, 7 v. o. — asn oTianaja asn oj\^\

iemand naar 't leven staan, B. S. 49, CS. — run

asi<an am an \ frea.; dus grw. ajnan\ J.).— ajia7ian\

het dringen, volhouden; enz.; volharding bij iets,

aanhoudende zorg voor iets.

an: oJi:(bi.
^307iaiiaz^\ ajionanz^ zie oiaxiz^w

Q S O
ajii asn oei ancmna zzz: oti '7 an z %\\

o o
07ian%\ zva. (un&ajw

rei na ajn ia \ kn. bedreigen. G. Vrg. ai oti oi axin ajn oi ia \\

rncciontiafniunritia {grw. on cun on (ia)\ kn. de lip ver-

achtend tegen iemand uitsteken , met gebaren be-

schimpen, uitlachen: vrg. on oti riaj)onajnona^)\ oncei

O o a T

(ddaaaj) {zie ajnaaan^y ook persingen hebben, als

bij dysenterie. — oti oji anai arn \ persing maken, aan-

zetten; ook persingen veroorzaken;^, {ook met ver-

dubbeling) zich tot iets inspannen, er veel voorop-

offeren, J.

o
(ei (ia an \ zie ajn ia en asn na annw

oti (ia nrtm arn \ zie ia\\

/ . /
(ciounnaonani\ zie (h~ti(in\\

oti on tia rcin\ zie on \an .rLi/j\\

o
(Cl HO IHYl \ Zie (HW <in(K7}J\\

o o , • o o
(ei na (ia

jj
{zie ajn iaian)\ in t

O O
zva. (nu cm \ van

Oh

gang, handelingen, wind enz., straf, stijf door,

O O
ferm, vast, moedig: vrg. (siaxiinn\ J.

O O Q O TT
(ci (in oj)/j\ (ci(inM~t*\ (ei an (ki ^Aii aai \ zie (inaJijj il.

Q
oti on ia z oji -taai ia z mj\ zie tuntiaw

(ei xq (ui rrvyj {zie arn an (ui aut /j)\ eig. lispelen, dubbel-

slaan, van den tong, bv. in bedwelming ? J.; van

iemand, wien de tanden uitgeslagen en de lippen

gescheurd zijn. B. J. LXI, 10, i, C. S.

(ei nnrci n\ zie hiiinruyiw

ia

n
(ei (ia ra \ naam van eeyi land. G.

O O -O
(ci (ia (tut \ (ei (ia (tut arn anjj\ zie aai asn w

(ei na ru nu \ naam van een land. G.

a o . o a
(ei ia as: trLij)\ zie (ei (is: as: ouijiw

KW. 1. n\ 2. zie iniajiw

vntia(iMza\ zva. (ei na ajn na \ zie ajnia\\ ook zich

voornaam aanstellen, J.

(ei na (ejji\ Ar. + &c, het niet bestaan, het afwezig zijn

van iets.

O
(ciinauiji\ zie (in&ijjw

(ei (ia,si pi \ kw. een begeerte hebben. G.

(citin (k>iruji\ zie aniani(EJi<njin\ vrg. oti tèi oui sn (ei

aiyi^

O O o "O O . O
(Ci(iacrr)\ (Cl ia cm n Kn zie (Lviaart/tw

(f tl (ff 1 f c J'

(cidntcnmjKcii {beter (ei iuj 1771 ici wi )\ bij verkorting

(iniTTifrviijri of inc°iiu>\ Ar. ^JJ}L> dtS.) » ik neem

mijn toevlugt tot God! God help! uitroep van ver-

bazing; vollediger : (ei zn ten rei ^ xjn (SKKion oji ^itisn jo

^^,^n Ar. ^J) ^Ik^JÏ ^tüÜ* ^'
d. i. ik neem mijn toevlugt tot God van (voor) Sa-

tan, den gesteenigden ! Vrg. Cll ?L? 1t?M\

(ci(ia\ zie (hmow

07, aai xrtii tlij]\ C. S

o . , o .

c? u1 {zie (hn(tn)\ ook iets of iemand bezingen. —
(h°nKiasi\ l. v. B. J. KW. Krit. LXIX, 10. — (S

ah ei \ (ei (ei iin i7i \ bij iets zingen of kweelen, als

een vogel, B. J. LXIII, 3, 1, C. S.

dn ia \ zie hii ia \\

ciasn/i\ grv. van ivn (ei asnjj\ J.

in asn \ Zie (Kil asn ^\

o
ei asn \ KW. zva. rei

(cizsri {zie ajnvm)\ moedig of driftig voortgaan, zon-

der op gevaren of beletselen acht te geven, J.; zoo

B. J. LVIII, 21, 5; -&(&icusns
o o

Ti on (en
%

(CKion na z cm 11 run >>i \ (umi nj _jn ei ojti cm na
GJ

C. S.

rnxmn (ï5772\kn. doorzetten, doordrijven, zich niet la-

ten afbrengen, van een voornemen of opzet , on-

verzettelijk, J.

(Cl on asn ^ ajn on ,kki \ zie on asn ^ 2.

O O O -TT
071 on asm % ajn \ (Cl on asn z .? ajn en om \ zie onasnz^Ll. —

Wangsallan : oji an rei arn \ ajian en an ajn (ui arm na of
o T O

(u an iTn na (si 71 erri as:ok zzz ai asn z^ 1. — (ei ai asn z^

ajn\ voor iets ten beste geven, bv. zijne gebeden

voor het behoud van iemands leven, B. J. XXIV,
O o a„ o . . O

an mi -
7 : na (Êi kv ^A(Ki naajiioTianKjionKiz^ ajn an arn »Ji

071 asn j asn s (ci
i

asn q un 17 arn \ zie (Uj asn 9 \\

(ei on asn z aria \ zie on asn z oanw

on 071 asn anji\ zie *i oji as» aajw
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o/'

oti asn \
Off) o
071 (uu 07i\

oti asn \ zie arn mn v«

O Q Q /.

oti (isn "~n ^ \ (Ui mnn %\ (&J (hi il ? \ (ui on asn m ^ Oj (Enon ari

n^KN. rood, bloedrood van de oogen , door toorn

of ziekte , ontstoken, roodheid, ontsteking, ook van

een wond.

o
a7iasn^naji\ zie arn asn t>\\

OCY a -00
(tnifc/j "T)\ zie arn osnw

a af q . o a/
(UlfoWns Zie n.ii tibn\\

O O / Q« o
(ui

{

asri(ui/j\ zie <asnoJiji\\ tui iasnoniaji2(t^nruinruia7iajriji\

iets in dicht brengen, bezingen, B. J. L, 9, 9. —
an t

osi, ojiji\ een wapen aanleggen, B. J. LYIII, 5,

itlSil (Ui ^j1 Cl-..^^^(Lfi^asnorfM
'TUI'

c. s.

o • o
cm asn arn/i \ zie arn asii acnjiw

(ui ti asm arn a\ zva. (ui on asm arinw — ui on asn i tni -jn

71 Uil\ zie 71 0S11 2 OrijlW

oTiasiiunji^ zie arnasnarnjiw

ti cm 2 ti asn 2 arn n\ rn. zva. ami&i^'i\ vrg. oti asn \ 710712

onasnz\ J.

cuiasii asnjj\ (Ui asn asn on arn \ zie isri osnji

w

(Yi cm z (Yi (xsïi oj)ji\ zie on arn 2 <ri asii (Kyi^.

a T
(ui tl asn 2 (Kfi _y? on asn 2 (Kin \ zie (i/n asn 1.

oti ti asn tuiji\ kn. aan iets gewoon, verslaafd zijn (vol-

houden, voortgaan. G.).

O • O
(ui <isii mi/j zie (mi (uiji en arn asn orninw

oti on asn (ui\ zie arn ti asn oji \\

Q Q Q O . O T
(ui asnajui (hn\ zva. oTtosnom osn\ zie asn asn 1.

/
(FjI \\

ca
a^i asn (Ei \ zie urn

oti on asn z cm n\ oti on asn 2 cm a\ zie on asn2amji\\

07iasncmji\ zie njn asn anjiw

07i asri cmji \ zie arn asri cmji\\

oTi asnyrri \KN. op een grooten hoop, G. ; volg. anderen

bladrijk, van kruipgewassen.

Q
071 asri cm \ zie arn asri cmri w

ociosnoTnn of cuiosnojiti {zie arn osnasnn)\ ook ergens met

de hand, enz. op slaan, kloppen, stompen, een

mand, vat enz. uitkloppen, nam. met iets er op

slaande, bv. om wat er in of aan kleeft , er af te

doen vallen: vrg. asi > asn im n J. {poet. een rijdier of

rijtuig aanzetten, sneller doen gaan? B. J. XIII,

O
15, 7; XVIII, 4, 6: — ook zva. oti asn (un (in \ zich

op de borst slaan, uit wanhoop? of hartklopping

O
hebben? B. J. G, Krit. XLVIII, 12—13; amiui

asnoTn ^jïiotkk^^otiikji ^\ C. S.)

—

-oti asn otti on arn \ met

iets stampen, stooten, kloppen, stompen; iets uit-

stooten, uitstampen, nam. door het vat enz. tegen

den grond enz. te stooten. J.

O (F) o . O O
071 Oi.il 11 \ Zie 071 asn w

oti .151) ai cm \ zie (hrn asn W om w

07iaJiji\ Holl. as van een wagenrad. J.

otkkji\ I. of ouï(uj\ Ar. m ir Jezus, amvrazicm

01^121 jTKii i^\ de Profeet Isa, de Geest Gods, mo-

hamm. benam, van Jezus.

II. {Ar. [&c, da eerste nachtwaak, van 't nade-

ren der zon aan de kim tot de schemering, Rich.)

het gebed of de bidstond in den voornacht, om half

acht {gewijd aan Jezus , J. ; waarschijnlijk misvat-

ting , door verwarring met itkki I ? C. S.)

xji(kji\ zie ajn(Kji\ ookbijn. van Wisnoe.G. {waarschijn-

lijk misvatting , uit B. J. XLIII, 13, 4; ojiajn/ii i

o^juaji axi (ui \ zie de aant. op de vertaling aldaar.

ri oti 2 on (kji 2 \ zie on om 2 ritKJi 2 \\

oti (ui % \ kn . stenen, kermen, zwaar zuchten {grw. arn

(}.i{? v. cl. Tuuk). — (ui 07} ajiq\ gesteen, gezucht;

een zucht. — oti iko { mi \ oti (ki % om on arn \ zie bji$\\

Be onder oji ^ II geplaatste beteekenis afgedaan , af-

betaald enz. schijnt niet ontleend aan 't Ar. ~p^G,

maar weleer met oji % I en III zamen {als grw. van

oji(kj)^\ ojiqji^ enz.) te behooren, onder het algem,

begrip van scheiding, afbreking, zoowel in plaats

als in tijd. asn nn ^a.^\ zva. onajimm ojim $\ B. J.

kw. Krit. LVIII, 10. — otiw^kw. gescheiden,

ib. LVIII , 5, van een dolk: ijicMaJi^nicuinjaTi

f

£/T
vkl. il i;i)2ariKjin\\ asii on (Kj1 m KW.

«U

(uioj}^\ ib. XLV, 7—8. — oji (Kii % {zie ald.)\ ook

eig. zich verwijderen? ib. XXXV, 5: m -~naa ~m oji

(k,i%\ vandaar ojkkji^ I: eig. scheiding, breuk van

de huid of de leden? terwijl in ojiki> II hetzelf-

de Polyn. woord toevallig zamentreft met het klank-

en zinverwante Ar . '-k\mfi. C. S.

a7i(Kj
r
>ajii\ zva. o^kkj<?<un\ zie ojicko^w

o O
on oti oji q un \ ai oti a^jj q a_m arn ann \ zie axn oti w

O / , /
07ickji\ zie CKJJW

q / . 'S af , 7
o7ion(Kj)2\ zie 7i(Ki2\\ •— (ui oji oti Ti (km \ ook van fioe-

veelheid a^ oji ikji oji iui on oji 2

der, J. Z. 118, C. S. —
veel benedenwaarts. J.

een dubbeltje of min-

in 11 oji oti 71 iui 2 oji ann \ te

71 ai >> mi \ zie Ti am tiikiw
/

: 111 ast Ti q^q n om on (ki

&i~jiq\ zich voortsleepen, van een gewonde, B. J

XXXIV, 3, 7, C. S.
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(cit(Kj){\ zie uko^ asnuKo^\ ook iets overgeven, af-

staan, B. J. VIII, 28, 4 ; asn uui % oji (LjI mim z on cm

XLI , 7,1: asn {(u\ % cm cm (£>i chi/jw asn ioji ? tui asn \

v.

UKi) q rm cm (&> iki/j \\ tijn uui

zijn leven overgeven, XLIX, 18, 5.— <kyihkji?\ l

B. J. Krit. LXVIII, 18. — oji on\ukn ^ asn onji \ /. v.

van t&i^asnA B. S. 10, B. J. XXX, 3, 6; XLVI,

3, 1, C. S.

O o O
asi uk) q asn \ tij) uko ^unoi <nn \ zie uui % w

Q . O
asi {(kj) <? aoi 7i om \ zie om ioji j \\

/O . S a
asi o^i ti\ zie omo^z.

o/ q a/'
kt)(k)-~~>)\ zie arri(ui\\

) .. O
tut u!:/ mr) ukJ)\kt$. in de vlugt naar iets grijpen. G. ; vrg.

zva. asn(anak\ B. J. V,

a O . Q~

o O .

ioji\ uhi enz. •— tui (toni \

n„ O O ^ Q~ O VA
, o .- (k/i (fii 'tl asn (kj) (Et) nn (io \ X , 4 , 6 : a^n ihiti asn

ojian —iaxi\\ ajnasiuui\ id.f J. XXVIII, 6, 2: vrg.

Krit. ald. C. S.

O o
ar) (KD ihmj)\ tusschenwerpsel: hé. G. ; ooJc zva. (cxki

(Hi)n\ zachtwrijven ? Wangsallan: onosiaui asiasicuiHii

o * O O o
"~>

> cm tui >kï ) o i iji \\ asi meji ai (Ki ) 2 tui asi o^i ihij ok

OJI (Ut \ C. S.

tri (ci2(n()j)<K7)j}\ zie (r)(Ki)ïrri(K)(Kn/)\\ Wangsallan: iiom?

r))0J12 >).>) OJI tl 11 1 (UW (UI (K I,

t) oc\ 2 ri oji 2 omn \ zie nri thcn 2 onoji 2 tHii/iW

jïikdjs zie (Til

aiSs C

_ Q Q
rn(ci?.(K)(Kl)~fn(KiiiK))ii\ zie on mi) 2 oji hu h\\

asi oji ik» (grv. o, n (i^i (Ki)j) ?)\ kn. reinigen, poetsen met

een borstel, lap of iets dergelijks ; ook een kind

verplegen, verzorgen.

o
(un(Ki)0jV)(Ki\ zie iKruKiaji/iw

»o, er <"K

(ui(Kj)(ioji\ zie (ui) (i^i&n /) \\

(ui(Kf>\ verk. van (uiikqiui^ G.; of veeleer van Skr.

asloe, (het) zij: vrg. rntuntKiw tvv tci (kj) \ l.v.lS.J.

N, Krit. XII, 5, C. S.

(ui dj) (U))jj \ zie (Kn ck.1 asiia \s

O
mi on (Ki 2 asnjjs zie tnojigabnjiw

mi a~j> asn n \ zie urn ojj asn/j \\

(ti (ui (ti (ki 2 asn /) \ zie on ooi r)CKfi2 ttsn/jw

(uk)^)(iq\ naam van een rijk of rijkszetel inde Bra-

t a-j'o e da, de residentie van Soejodana {Skr.

Hdstina-poera, eig. de olifantstad, van hasti,

olifant) ; ook eene daarnaar genoemde plaats op

Java. A. S.

a . O o
(U)M(U)>\ zie (K'iasïi (isi i\\

«"* S

(UKKA(ui\ kw. zva. (uitu))(K»\ (&1 cm (KD rui \ hetz. Vrq.

(Ki)tKi(ui\ dit ook roem, B. J. kw. Krit. I, 7: osr>

O - Q /-i o
!K) Ullii^lll (I5)i Itüli^'UKhn \ U_ ö.
«a, ' i>!L\^> "Ti

tui a^.i tui /)\ zie ,h))0j)0j)i)\\"^ W
O'tn^N zie (K7)oj)\, a:i(Kj),h)i(Kijj\K'W. laten kussen. B.J.

KW. Krit. LI. 7: un (kkkd iki om art ori\<kj) (kd (w/tin CS.

(uiojxuijj of (U)oj)(unj) {zie omm nj)jj)\ schijnt veeleer

te behooren onder asn oji (uru) 2, in den zin van schu-

ren, bv. een gevallen vijand over den grond, B. J.

XXXIX, 21, 7: on oS» ? (ki asn -jnazi oji asm ^* asn \ LXII,

3,7; on arn 2 frj) on asn an ^m oji asn ^rituifoi ,?\ C S.

o '.

* n P 7 ..

on ast 2 oji asnjj \ zva. onasi2 0Ji r.-nn f zie bij asn o^i asn/tw

(uiojiasnq\ Ar. JCXtAC, ^e eigenlijke erfgenamen.

as)o-jj\ zie o^iw ojj of asna-jj\ geven, in den meest uit-

gestrekten zin, ook fig. eene hoedanigheidhijzetten,

een toestand toebrengen, bv. ajnojj(si(Kiojijj\ B. J.

XLIV, 20, 7; — in V kw. inz. zva. ajn ioji q\

overgeven, afstaan. — o^ioh\ poet. zssz o-ji on asi (ki/)\

auanoi: oa/)\ B. J. LXII, 10, G : asiam ast as)i on „y*

tthiasiasiw — tui (Ka \ gift, B. J. kw. Krit. LXVII

,

6— 8 enz. : vrg. ojioZjojj onder oZiw — ojjieiasiom

sfi/)\CT. iets aan iemand aanbieden, B. J. kw. Krit.

IV, 8—9; XVI, 21, C. S.

(ui\ ooh

Java: vrg. asntuiw

cui<vi\ zie <ki)(l»\ ook naam van een regentschap op

asivi\ zie ontluik

asi.ui%\Kvr. bespotten. G.

asiaji^asn {zie am(ui^)\ overvloedig met iets bedeelen,

overladen? vrg. mo^\ om (ui ^ om ocijj \ l. v. B. J.

O Q„

O Cf

LVIII, 14—15; oii) aj) ^as)i (Ki^fj(hii \ C. S.

asi tui asn il» of ui (ui asi ,u) \ kn. met den mond een ge-

baar van verachting of bespotting maken, de lip-

pen tegen iemand optrekken, J. Vrg. (Ejkviw

asi vi an n\ zie om tai ckijiw Wangsallan: asiiraiooi^iui

o a
tKi ~sn n /Ki tui ti zszs OJ) o) a.mi 2 oji ^ioskukki oojj \ en on oji 2

\ oji 2 n-) ok asi asi (ui ui angtmji —(K^ar^s c. s.

ai{Ui2(Kr\ asi rn tui 2 (Hiasi ai tui 2 (Ki
ij

\ zie arnauiq — asi

omaon\ zie asnnui en omorui^\

o/ cv
asi oji \ zie om iui w

asi tui ti \ kw. zva. asi asi {zie asn (ui)\ G.

asi[aj)?ajii\ zie iuitipw om [as) ^ asn non > bekend, B. J.

LVIII, 16, 7; 19, G enz. — om ori trui ^ ajn chi/)\

poet. id. B. J. D, E, Krit. XXXV, 15. — (M^arn

Me-KW. [ostaj7)op\ de gewone kw. gerundieve

vorm van gebiedende wijs, eig.: u (is) te weten. C. S.

/ . / / / /
asi aj)Ttonam\ zie amaj)\\ vrg. o\ asï)ój)\ amóji^

op Ti \ naam van een district op Java. G.
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O

oti oji acnn (X7ioj)cmn\sr

otj oji iun/j (zie irn oji kiu)\ ook oti mi tun ~sn oj) (unji\ druk-

kend wrijven, peuteren, pulken, met een top of de

toppen der vingers (grondv. ajniuinnji). — ajnfcji

asn snaji uiiji\ 't zelfde in intrans. zin. 3.

o . a
071 OJI (Ul)Jj \ Zie Uil OJI (uiin w

oniU)!OT]fl\Rf. ZVCb. oncmzonnm^\ Gr.

aioTHojiiun ^n(vi(KTy)\KH. om zich heen slaan, G. ; wijd

om zich heen zijn werking uitstrekken, bv. in 't

neerslaan vau vijanden, 't vellen van hoornen in

een bosch, wijd om zich vreten, van een gézweerif),

dapper om zich heen slaan, ruim baan maken, zich

ver in 't rond uitbreiden, een wijden veelomvatten-

den werkkring hebben, J.

uu i

(vn (ui (uu \ kn. met drift aanvallen, er stout op los

a a -ij.
gaan: vrg. oti miofijiw — oTKviasniuj asn<i\ m net

wild om zich heen slaan , G.

otioji anji (zie (im (vi (uijj)\ den tijd op iets zoek bren-

gen, verknoeijen, door het verkeerd te doen, 3.

O • O
(en (vi asnji\ zie (un (vi asnjiw

ei on (VI os» sn on (vi asnji \ zie (un ai (vi (im fiwO) (VI 051)/)^

a/ o . o/
(Cl (V) asn ni \ Zie (uii (Vi asr> w

(ei iv)(isii\ (ei (V) asniiiuns zie iuti iui asnji \\ oti (vi asn \ ook

iemand ondersteunen , bv. in den strijd, B. J. XLIV .

(ui) .viasn5 , 7 : (Cl (V) asY) (tui

(ui (uri azi (tK^n asnjj\ B. S. 686: oti•aj) asn ioti (ui r> om

ai asn \ C S.

cci (vi 0511 (zie (V)(i5r)j))\ iets het eerst, vóór anderen,

doen, de eerste zijn, B. J. LXIX, 14, 2; zoo ook

(Ej1(V10511\ LX, 13, 5, C. S.

o
rei on (vi 2 asn \ zie on oji 2 osn n\\1"! i'T

oti (vi 0511 tui asnji \ zie 071 (Ui (uin \\

a af
(Cl (Vi on asm (Ui ^a\ zie ornojiosnw

asu

ciojiai

ijl (zie (unahji)\ ook K. van xnnn^\-n?N W. P. 478.

— (ei (vi tui _y*\ zie run^ oti (vi (ui -jti ivi cui _ü»\ zie

(ei (vi (K/i (uj\ (ci (vi oji (un -jï) il (uu \ zie (uii (vi tui w

o a
rei, (ui(Ui^a\

o . o
\aji^dk\ zie (vi(ui/j\\

\(vi(rvijj\ Ar. . yCtS. ne^ aequivalent, dat de schulde-

naar bij een contract geeft.

(ei>(vi oruiji \ zie aan>(v> rujjw

on ia (vi orui n\ zie nn iun rui rrvi/iw

oti (ui orui \ zie (un tui rui w

o
(cn(virrui\ zie iun (vi arujiw

o
(ei (vi (uui f)±i\ zie ifïi/viajviw

oji iui cmji (zie iunn ivi amj)\ ook naar gissing voetstoots

opgeven, bepalen of noemen. — (un (vi cmjj\ gissing,

raming, in onzijdigen zin. 3

(tij \ KW. 1. zva. (uu (tui (vi dcijjw 2. zva. tun<vi\ eig. zva.

lünnntviz (dit laatste mede gebezigd voor ik, B. 3.

XL1X, 5, 2)? en omoj) ontstaan uit misvatting van

gv? C. S.

cci(vï\KN. overheen hangen, G.; op den rand of kant

staan, van iets hoogs, zoo dat het gevaar loopt

van te vallen, J.; nam. op zijn (eigen) rand of

kant ? echter ook op of aan den rand van iets an-

ders , bv. van bamboe-riet, dat aan den rand van

eene grot staat, B. J. LXIII, 7, 4, C. S. Vrg.

om oji \\

(cj(vi\ (ei (vi,ui (vi \ zva. oji oji on tun (uijj\ blanketsel ge-

bruiken, zich blanketten, B. J. III, 3, 1. Vrg.

(U7I(V1\ C. S.

^^/i
N zva" ^7/^7/^j ^e (Kr

/i

(t

^li^
straieu

J enz
-
b. J«

LIV, 15, 5; on asn as in asn ok (ei• (üi iwi ivi om y» Wang-

sallan : on asii okoxicv) ajn (ui (Vi ajhi asnji zzn ih^tuj^ CS.

oji on oji 2 cm \ naam van een landschap , het Vorstendom

van Praboe-Karna, inde Brdta-joeda (Skr.

Wangga).

ona2i(via2i\ kw. iemand te hulp komen, toegeven. —
on 071 (vi on oTi !vi oei \ iemand in alles te wille zijn. G.

Vrg. fyiajn lv)\ iinitviw

07) ut (ui rn un \ zie «^ ,o\\

o:! (vi (ei <vi \kn. het suizen van den wind, G.; van bam-

boe-riet, door den wind bewogen, B. J. LXIII, 7,

4; (ul(E,i^i tuj(cia3i(Cl(Vi\ CS.

(na7iorui^\ verk. van ojii(ntt7i(ruiji\ B. J. LVIII, 1,6,

en kw. Krit. ald. C S.

071 oui\ zie tun rui II. — 07irui(un nrui\ zie ojti oui 2. —
07iaui(ui\ zie ojnarui 2, en tun au II. — oti avi om ~ni

(rf(Hii\ zie ajn (rui 2.

a7itnji\ zie lunruw oti rui ajn cru \ zie ajn ruw iuikui

run gekookt, zieden, ook van water , in of als in

een ketel, bv. van de zee, B. J.'XLII, 9, 1; tun

axin(un(H\ru\ on (E/izruiun irucun ne; ruuu)\ en B. J.

G, Krit. LXVII, 6—8, C S. aQ^^n ook iets

als groente koken. Lakon: iun](iui<uiki<ui\ C. S. —
kw. kldn, worde gekookt, bv. in een eedformu-

lier: KI dn i kawah sang Tama. arnruiunru

<nt^\KW. B. J. Krit. LXVII, 6—8: ru\Si tsa (uyi a%
o as O O 7 7 a/

(ui z cm nq (Ei oji au un on cun iu (un au ann \ vkl. ru
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O
17? rei \ KN KL, hoofdpijn, hoofdpijn hebben

<kh (tnirui of (un y) (&1 z rrn ik (ei an n\ O. a. — ajiicirrui

d -ar „
C°

. a„ / O O
rt_/n 7x7 n WangsaUan : t~7 ici/kii w. —: tui ca trui (en

ouis C. S.

ff)

(oo* ^i*™^^ J. Z. 289, 9 v. o. C. S.)-

tnm)2\KN. m een spiegel zien. cci ri crci z (cri rn (uii z (tin \

zich in het water spiegelen, G., oo£ in ££» boek

of ander geschrift zien o/ kijken, op een tafel of

lijst zien, om, die te lezen of er in te leeren. J.

—

(ui ucun niz uyi {of aai kd cui ei rj tl? z (Kin \ J.)\ spiegel.

o . o
tui trui \ zie kii rei w

rcinui {zie (uiirui)\ slikken, bv. gekauwde spijs; <tn,%n

rnjin\ id. zonder kauwen. J. — rj aai z rui \
fig. zwak-

ker, van minder onaangename zaken dan on aam sa

™T J.

O . Q Q
on en rui \ zie rn rui

w

(citrui^ zie rairui^w

(cirui^ zie {-nnriz\ rairinnz

o; zwermen, van pijlen, A, Krit. XXXVIII, 7,

4, C. S.

(Cl <n rui ckiji\ zie (hmrn n.n annw

'l'/''
1 ' 2 of z™ (Hr

Jj
'*] (rL'

, i !

>£JI^
ook het westwaarts

gaan of neigen, van de zon, B. J. V, 5, 7; 6, 8,

C. S.

(Cl <n rei (Ki -77/ rn (tui (H

Ü7T7 7 1.72 h

rn (rui (Ki \ Zie (Lil ILi (C71 (TLIW

^
(ci 71-1 7. 7 \ zie tun na (ki/iw

"d"
M,,

(ei rn rui (Hi \ zie (Uïitrui 1 , en aai rui w

77 177 77 i77777 <">7 \ £2£ 77 707 77 77777 Yi

( 'l. ( Oir ' 'V ' 6t

ui 11 mz arun\ zu

icY ^ o CV
ei ni n zie aai cm \\
VX.0SL n^tVL

O

.77.7 Uil T) \\

P rn
isl

r}^nx KN " verzwa^ van honger {op etenstijd

thuis te vergeefs op eten zitten te wachten, hon-

ger lijden, J.).

kji^^kn. dun, mager, G.; kwijnen, verkwijnen, be-

zwijkende, onmagtig, flaauw of bleek zijn, ook van

een licht of glans, J. Vrg. !uirn,iKi9\\

^oii|W^\ ook ^ J^^i^/^^^kn. van zwakte, on-

gesteldheid enz. in H gaan en derg. schier bezwij-

anderen, J. WangsaUan: on tuit ojkkiuv aan.hu raajui
|

ken, moeite hebben om zich voort te slepen. J. Vrg.

tui % )\ verplaatst worden,

ook in tijd: ua rei q rta an\ op een anderen dag ko-

men, -verschikt worden. mn rrui ? (un aaj\ ook za

men verhuizen, van stand-, zit- of woonplaats ver-

o X

(cirui>\\ C. S.

O • O
(ci7Ui{\ zie aairci^w

O o T . o
aruq\ 1. zie 7X7 ?\\

non rui \ vrg. ten <p ^
{blijkbaar hetzelfdeII. 2Ï£ tfXj

woord, eig. uitgeput, mb vermoeienis , honger enz.?

B. J. kw. JK>^. XLI, 12. — (707p,L77 j^inkw. vkl.

(L7) mji (Ejin\ van boombladeren , id. XLVIII , 19, C. S.

— acirïui^cLrn'nun\ honger doen lijden, J.

(ciritrui^ zva. xniruiq 11.

Zie rn i7T77 2 77 (TL1 1 f\\

O
rnxnzon tui z $

O o
(ei (rei ; (un \ zie amrruj^w

(Gi(untKin\ zva. (cuun\ zie trutunw

ca rui run arci ^ \ kn. inschikkelijk zijn, voor een ander

onderdoen, G. ; zich lijdelijk aan zijn lot overgeven,

op genade drijven? J.

mrrui\m(rui(£iiji\¥3S. bloemen in linnen weven, bordu-

ren, G.; in H alg. voor allerlei fijn werk bekwaam,

van alle markten te huis zijn, wat kunstig ofmoei-

jelijk V)erk a,angaat, J.

O o . O o
(Cl rtji (Hin \ zie (Kii tui annw

O • O ^ O , -,

aci nrui (htji\ zie arnruitKinw kii (Ejirrui chij}\ ook golven,

van water {vrg. tuil trui aan) , B. J., XXV, 22, 1,

en C, Krit. XLII,9, 7; van vuur, G, Krit. XLVII,

r

t

{

n!
rn

{Mii (°f l'-r,ï/'ïl- , '7i^) >KN - langwerpig uitgestrekt,

G.; bv. van eene wolk, in Dasa Nama: rn^icm

(Cl 77777 (Cirn (TUUT), »f7 \ C. S.

i^S:^ x zie QéL"M*

rP^ri
iU
^/l

y KN- ^oor ^en slaaP overmeesterd worden,

dommelig zijnde met het hoofd knikken. Vrg. .ckki

rn^rjcrrrihTyj^KW. voor een poos minderen, afnemen,

zakken, bv. van ijver, strengheid, toorn, twist,

enz.; beginnen toe te geven, zich half overgeven,

een weinig water in zijn wijn doen, door lang wa-

ken afgemat een oogenblik in slaap vallen, J.

cv . cy
U7 .77777 \ Zie ,7(77 77777 \\

«nonnasnj^\ of vn trui\3r1n (unn\ KW . baldadig, stout, G.

Tït^tT zie 1^34^
tnmzrn^zMp zie tj tKriz rn rn^z r^jix

(cicicirn\ zie Knagiarmw

^arjns zie ^arnxN

O . -. O •

-.

(Ci<rm\ zie (Krirrrnw
n, WI) ,rK isJl

Q Q, . Q Q„
(ci ci iri\ zie iKTicrmw

(&arfn\ zie [Knrrrn\\
'^t (Slb

rn (cizrnciinz\ zie il (Kii z rn arn z w

60



1026 77 un z 17 arm azi >

' 'V ' CU
O o
K) rtX7 flO \

01 (uiz 01 njn(ui\ kw. z<?^ bont maken (oo£ bekladden,

besmeren, bemorsen, J.); iemand bekladden, be-

tichten (grondv. on rui zon onn\ J.).

on (ui on ooi z arn n\ zie 01 om 01 ojiz arn n\\

£}»}*a>l* zie arn^osiij^

tui 01 rui \ zie riruiw

071 01 ruaz\ zie oirhizw

O / S
cuirui\ zie ruiw

O V . /
(ui on rui \ zie 01 iruow

on ui 01 rui \ zie on arn 77 oui

w

oniznnr)\ naam van een district op Java.

o/ , O 0/ a/
tumnri arn of (Ui etui no on arn \ zie rui w

Oei rui arnn \ kn. dorst, dorstig, dorst hebben: vrg. ni

amji\ onazizai^hzw

asi,ruiarnji\KN. op een klagenden toon zingen. G.

Q
tui trui aai /)\ zie arnaui arnnw<amji\ zie arn

(UI 7X7 001
/J
\ Zie (Kïl rui ooi 1 w

tui rui arnn\ zie aai rui oma II.

01 onzaui om n\ zie 01 om z rui arnj>\\

01 opzoiamz\ kn. los, niet gespannen
•V

een touw;

losgaan, uitrekken; den moed verliezen, J. Vrg.

ri(uizrjhunz\ on (ui z on aai z\\

r}(uizr)i(hrnz\KN. door wijdheid of losheid van zelf af-

vallen, losgaan en afzakken, bv. van een gordel of

Jceten , J. Vrg. ri op z ai arn z\ oifuizrj aai z w

01 pi arn \ zie on urn
'*;

ai (ui on urn z \ zie oi iirnri arn Z\\

/ -j.'S ,

onrnzriarnz of ui on aui z on arn z \ zva. on ca z on lam z \ slap

worden, slap hangen, afzakken, van een gebonden

of gespannen koord, gordel, keten enz. J.

071 rui arn asnjj\KN. stokoud zijn, Gr.

rfpiaTnoji/j (zie 01 aar. aai ajiji)\ openstaan, gapen, wij-

ken, opengaan, opgeligt zijn of worden, opwaaijen,

van zaken die aan elkander moesten sluiten, als

voegen en lasschen, hoek van een dak, sluiting van

een kleed, rand van een zak, enz.: vrg.njnarnaznri\

(un urn (unjiw — on (ui arn tui _? on urn \ caus. J.

onrnonam (uiji\ zie on urn on arn ajijiw

01 oti z 01 arn z aji n\ zie 01 arn 01 arn tuinw

aruurana (zie iun (uraxijj)\ een kleine hoeveelheid slik-

, . n (

1N o o
ken (vrg. (UKurosna 1). — (uyaxi/j\ ajn(uiaxiji\ ajiuur

rn~m<uï(Loj of osuuiaxi Jtiojnaxias bij kleine hoeveel-

heden slikken.

O

ruiaxi axi oriji\ 't hoofd van den

slokdarm of de slokdarm zelf. J.

(uyi of asn on axijj (zie ruiaxi/j)\ ook zich bij iets

anders voegen, er bij komen? B. J. XXVII, 9, 4.

C. S. — ,rL7(?o,10^ \ vergezeld van, gepaard met,

achtervolgd, B. J. L, 1, 3 ; B. J. kw. Krit XXXIII,

17 enz. Wangsallan: arn osman au anaxi^iioi cm z asm

(vastgehecht?) zzz asniasnajip C. S.

osioujaxi\ zie om aujaa/i\\

asi rui asnji\ zie arnrhiasnjw

O . n O -O a .

ariruyasnn\ 1. zva. tui os\ax\n\ zie iun (urxcinw 2. zie

cB-^t
O
(ui rui osna\ zie rui ncinw

o . a
osiruiasnji\ zie arn .ru asn /j\\

ui, 11 rui asnji (zie ajii 01 au asnji)\ — on arn 1 on aui on asn z

onauias)in\ worms- of slangsgewijze beweging of -

zich bewegen, nl. met rekkingen: vrg. arn rui un au

rmjj\ J.

ui 77 ,7X7 .b/7 \ zie arn ai ruiosn/jw rrg. itnruthn 2.
IISK

1.nrLia
:

b))\ 1. zie tunarui asii n\\ 2. zva. kionrhuvnw

ftirui(uin\ zie nrui(uin\\

Q
77 ui ogymin \ zie ajn ccy %Jiaw

7) (ui z on a^i z\M. zich lang uitstrekken en voortbewegen.

Vrg. asn on rui zon a^i zw

Q O
XMJ1

j. q q a a a o
iHTin oj ui, rui a^i arnjj\ zie ,un Kiarnaw asiauia^iarn

o o
annjn\ zich maar even verroeren, on ajn z nr> (ui au a^i

(jo7fl\ doodstil liggen, J. Zoo B. S. 269: on on (onna

,757? on ~m azi rui a~i oma \ L>. o.

ui(ti!iajj Kti. een zacht gedruisch maken, ritselen (zich

een weinig of even verplaatsen, -opschuiven, -op-

schikken, -voortschuiven , J.).

UI 7? (K.1 axiVVV <xin (zie on arn on muuin)\ op den grond neer-

liggen of geworpen zijn: vrg. on (ui on m ax^ji\ J. —
om r> rui ii (KI on on f>\ id.? B. J. LXI, 1, 6. Vrg. ook

on arn oi a^.1 axi n\ c. s.

on p z 77 mi z (LOji \ zie on arn z oi a^i z (Ulij

w

(bloi auiM Ja (zie oi iuia^i/i)\ ook zijn post verlaten. J.

(ui (uu (zie 7rnaji)\\ — K77 pi rui (Oi mn cm asn q \ van

bloed doorweekt, van 't hoofdhaar van een gewon-

de, B. J. XXXIV, 2, 5, Q. S.

O o Cl o . O
(Ui(Wi(u>i\ zva. aï>aui?(un\ zie amrui9\\

o a . o
ui oi ui z :ui\ zie arnoiajizari/jW

o
oi oTi tui ari\ zie oiojiiuiw

/ . /
rnoiaj]\ zie arnoitojiw

ri on on oji\ zie arn on (Uil \\

cmaji axijp kn. een zachte beweging maken, G. Vrg.

cmuiosnjjw

osi ruj osnji \ zie arn rui asn/iw
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.'&H^T zie ^H'*^
>/ f 1 2 ti vi 2 tui n {zie ti ui 1

2

tivi 2 ojiji)^ van pogen, zoe-

ken, vischvangst, jagt en derg., ijdel, vruchteloos

zijn; tegen verwachting ledig gevonden worden,

niets opleveren. — n oti z <rj vi 2 tui ^a^ ,kh \ pogingen

en derg. verijdelen, J.

osi tui vi (k,i oxi {of oti trui vuuji&ji) zie vio-jioxiw Wang-

sallan: oui cm ^ïtta vi trui orn tui vi ojio.^ \ C. S.

o7iojj\ een suizend geluid veroorzaken, osi osi tui aji\

suizend geluid van de bamboe, wanneer die door

den wind bewogen wordt. G. (B. J. LXIII, 6: uut

D o o i 7 ,

a~n (cm ihii Kr oei ihijj (ei hi osi (vi rui (ói \ KW. atd. (£1 (Cl TUI

oji\ v/cl. iii(Èioii\ C. S.). Vrg. (Hnajr^

7io7ivi\ zie tl (Kil VI w

'tr zie (hti tui tuinw
Hl-

ici rei (tli/j\ Ar. \t^cc> verzet van den wali tegen 't

huwelijk van de pupil.

<nom,nn {zie rnaruitruiy ontbloot, ongedekt, bv. van

een sterkte, door het omschieten van den wal, B.

S. 712; van een veldheer door zijne troepen verla-

ten, B. J. G, Krit. Lil, 14; LIX, 14; kw. ald.

(ci(io\ C. S. — Ti rri(iurjaciiixi\ KN. een kind op

den arm in slaap brengen {Lakon: n/nOTT)M«iw

ti on trui ti tui tui \ C. S.).

oti ti trui 7ix^ioniji\ zie ti tui ti (iji .hiijjw

o
(ei axa (Ei (en \ zie oti arui ten osiinw

"hcy . . O CY
cci tui \ zie tuit mi \\

(ei in rui tui (ktiji \ zie un on trui (ui hu ,i\\

ia >ri trui <n mi <htiji\ zie oni ti rui aji aninw

on pi cui nsnji\ zie ri ihti aji osiin\\

O O . Q
oti tui oji~ji\ zie om tui ojijiw

ia nrui Ti ajiz\ zie tiojiz en (ei rui ti oprit w

o
(ciTirhiTim? hi\ zie oni ti rui tio,(ji 2 on n^\

ti (ei 2 Ti ok^ {of Ti (ei zon *&:% Ti osiz il a&:%\ J.) kn. herhaal-

delijk steken met een mes, kris of derg. (vele won-

den toebrengen, G. ; met vele sneden, kerven, aan

stukken en brokken steken of hakken enz., bv.

visch, aardvruchten bij 't opgraven, ook eenmensch

enz. J.).

asi trui Ti ojii 2 ofi \ zva. oti ^ ojui z (hi {zie rui(uui)\ B. J. V,

11, 9, C. S. — Wangsallan: ^\J*Ü.

o
zrz ti vi z^(H7i(uui\ en om tui

ftoffif zie
m**p>

o G)~ unam (EJkiji ti oji

= (Wi,viosn/)\ C.S.

a - • o .. o .. q . o
(ei lli\ zie KTiajuiw a7iajui(ci\ zie ruiojuiw

O - O ^
oti rui (ejiji\ zie (kyitui r&i/jw

a
71.C 1.7 Li \ Zie 71 (Cl,TUI \\
( o < co

^ Xna
Ol' ^"ol °f *¥% ^r ' i*ic) N-> <qazitnji\ (3

arui of (en trui s k. , kunde , wetenschap.

QiY CiCY
%X(&1\ Zie (Hll (&1\\

ni c? 2
-^ £-» z

\

kn. leugenpraat houden, leugenachtig, oud-

wijfsch. J.

(ei <sï il \ zie oen ie/1 w

ui (Ei op \ kn. iets afzuigen, afkluiven, van een been,

de pit van een vrucht en derg. Vrg. ajii (Ei osii/iw —
(mi ju ei ox) (nyi\ wat men afkluift, afzuigt, bv. het

vlies van een vrucht.

OTinuitEïi asnji\ (un oui (Eji osiiji of rui ceji asnji w Ar. ^Lc^Lc

,

kn. {goed of kwaad) voorteeken (teeken dat men

ontvangt door een stem, een openbaring als andersz.;

in het alg. een natuurlijk of bovennatuurlijk tee-

ken tot aanduiding of verwittiging , J.); opschrift,

adres. — oci(Enosn\ iemand iets door een voortee-

ken voorspellen {ook tot teeken, voorteeken <?ƒaan-

wijzing van iets verstrekken, J.). (ei oui tsi agn \ id.

met onbepaald voorwerp: tot voorteeken verstrek-

ken, B. J. LXIII, 3, 5, C. S.

O Q O o
i ) < ; i^i -ói?? ooi \ zie o-iii (Eji iMijiw

(ei >i aui z <Ej1{~ji {zie (ïhi ri trui 2 (eji u^i)\ ook zwerven, een

zwervend leven leiden, J.

è)i&u.ni\KN. zich naar alle kanten in het wild uit-

strekken, van planten; van een mensch: zwerven,

dolen; van gedachten, uitingen enz.-, onbestemd,

ongerijmd.

a^i(Ei[cJiKiiji\
1

&.Ta. inéénzinken 3 magteloos worden. Vrg.

71 o7i (bii~ji o<nji\ zie ti (Kn (e>i i-^ituiin\\ Vrg. oti (eji
{~jf

uilj)-^

(ci(Ea^Ti(hn(ijj\ kn. ongevouwen, of niet in orde er-

gens liggen van linnengoed of kleêren.

Sei^ik^ zie imiM ~ji,miiji\\

o . o
071 71 (BI (Hl \ Zie (Hll (&?\\

*K<COCJ "Ken
Q

071 71 (EJI 2 O-TI \ Zie (Hll (EJI \\

^K'CO Cl rKCxi,

(fr) (Si ti \ kn. zwerven, een zwervend leven lijden, rond-

zwerven, ook van weggeloofen buffels, J. Vrg. oti

<EJI-JlTt\ 071 71 OTUI 2 (EJI \~JI\ 0717Ul[(EJI\\

07i7ui((èi\KN. zwerven, ronddwalen.
ca

^ oTi ^ cm
%

\ KN. statig, deftig. G.

07>rri\Kïï. op een hoogen en breeden stapel; ook bui-

65*
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tentijds lekker liggen te slapen, een gat in den dag

slapen: vrg. jg}.<rn^ <K1, ,M
Jj

N J-

Wb^ zie ^°^ v

xn xi cm xn (zie xrini arn tji)\ on xnz nn (mrj cm icn \ ergens

niet om geven, zien aan een hevel enz. niet storen, J.

£lricmrixxi^\ kn. zich achterover werpen of -buigen

om te leunen of te rusten (in een liggende houding-

op een arm rusten, of op een arm gaan liggen rus-

ten, S.)-

77 xn en ru on cm en ru cm nkn. lokken, bepraten, G.

xn ru :vmji\ zie *rn ru xm /i\ grondstof, G.? {wettigt ter

verklaring van de uitdrukking cm ru thn rta <*o <nt,^
zie (Hnruxrnn).

xnruxrn/i\ zie (Kn ncxi xmji^

xnxiriHrip zie a^amarnji\\

xn 77 rr77 x,nji \ zie arrt en xm (isrt/j^

rrixnxni asnji\ zie ri(Hnxm asryjw

<n xi 77 xm cisnn \ zie in (Hn on xm «5»yp

xnrwrixmz\ een geheim verraden, G.; wettigt uit mis-
' CO

vatting van xn ru on aji z (zie 7iacsiz)\ in de let. van

bij twee meesters tegelijk leeren; hetgeen vooral op

het punt van godsdienst , evenals het aanleerenvan

geheime of bovennatuurlijke loetenschappen , wordt

afgekeurd.

a
xnruxm\ zie ruxm/iw

co ~'

xnxrixrn\ zie xrixnijiw

O o
xnriruxm\ zie rirvixm/jw

o
xi xn xn \ zie xi xm nwonxnxrixm\ zie xnazn/i

xn urn \ zie (Krixrn\\

xnnp.Hn/i\ zie HnxpHnn^

O O
£77 LT 7,-77 7 N Zie Kil 777 KY1fl \\

o o . • n ci
~

xnxpKnji\ zie (Kn xp Kn/iw

2t^7*™7
N zie ^^/}^N

on xn 77 op lunjj of xn n ru ri np kii n\ zie 77 Knriap kii/iw

77 xn z 77 xp Kn/j (zie ori ru 2 on np Kn n)\ ook een zuigeling

voeren door hem met den duim rijst met gekookte

pisang in den mond te stoppen (gew. rirxizriip

lKÏ1
/} °f *} "$P 2 V %p !Hr)

fl ?) ,
J-

nrj^znnxnz!Hnjj\ zie r^irnzri(ipz(Knn\\

O o . O o
xn xp /M/i\ zie mi ap x.in\\

o
xnrx7\ zie xmru en .707 ruw — xnruxn\ zie xm 77,;

w

xn on ril \ zie on ru \\

xnnxi (zie xm rCi)\ afgieten, bv. vocht van een af-

xfiiruxuKin

on xm 7x1 xm ? / r zie onxnz n.>\\

xnihxm\ kn. naam van het eiland Ceylon (Skr.

Lang ka).

xnxnaJiji kn. onafgebroken, doorloopend van een weg,

een onafgebroken groote menigte (B. J. XLIII, 4,

- O C) a 7J r> (F)
d ; xn xi x 1 _ n xi vi x 1 11 x n 707 ^7 \ v/cl. xn armam \ van

<K ^ ' Lx) Cv

een menigte boet a's, C S.).

xiru\ zie ,7vi\\

77 C7 z cm \ kn. de inhoud van een flesch of kruik uit

de tuit iu de keel laten loopen , zóó drinken (drin-

ken door het vocht uit de hoogte in den mond te

gieten, J. ; ook bv. soep uit het bord drinken, Win-

ter; of bloed uit een prooi B. J. XL, 2, 7: au

rïwrzcrrt un cm xn ^ \ van een verslagen vijand, CS.).

pirjN kn. in gedachten of besluiteloos zwijgend vóór

zich neerzien, sprakeloos blijven.

o
xn aria oTi \ zie (^rnrtjw

xn <ri xi \ zie 77 xi \\

afgietsel. J.

o , . o o. o o
_j (zie (un(Bi~Ji)\ grw. lunaji

Jï- B. J. N, Krit. XXXIII, 10: Xll 1^)1 1-11 XII
1*T

o
XllOntEl-^l (Kljl^

voorwerp van den droom, waarvan men droomt, B.

J. KW. Krit. XXIX, 14: r> hi ? n m aji n htjj vi 77 cm
j

XjI \ KW. QJ) Xfl \\ xn xi fj
xnn \ KW

xi xm xi \ zii droomden niet anders dan van deuxn ^j J

strijd, C. S.

xn z xn \ zi V

onxnzon xn

z

\ zva. xn xn \ zie xm xji \\

xn ui j of xnrti xiz^ zie rj xn ? ^ w

(of 7^? 77 tï (hi n ) r)(K,ixm

(HU n~l 11 (El 3X1 Kil 1\ CS
x] %xm Kiji \ en fcn ciyn

an : .7^7 nn

7)

CJ

ru^jjf xn (Hi/i

on xn z on xn z > \ zie on chd zon xiz >

w

Q O O
xi xii7fi\ xn xn xn xq_\ zie chh xnw

xnri xncHi <hh \ xn xi xi Kjnrion hu \ zie bij on xn ck\ Hnn \\

O a , Ci o v , *
xnxnxnnixin (zie rnri xixnniu 1 )\ wippend op en neer

bewegen? B. J. XXXVII, 18, 7; DE, Krit.XLIY,

1 , van wagens in den strijd, C S.

xnxiniHi\ zie xr\\ ikh xji'iuhi/is B. J. XXXIII, 20,

10, van onverzorgde lijken. (Eicm^Kmxn(m(Hiji\ (hij)

zou er maar bedrogen mee uitkomen: van iemand

die vreemde talen leeren wil, en zijne eigene ver-

waarloost, C S. — a_n\ 3. raadsheer in 't schaak-

spel (Perz.f), ook (Hnxmxuanji genoemd, C. S.

Xn Xn 'T? ,CT77 \ Zie (HU Xl T7 7J777 N\

o at- ü Clo . o
xn^xniHii^ zie m? [xn ihh /i\\

xn 77 ixniHii (i (Holl. preken?)\KN. ijdele praatjes hou-
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den, ijdele beloften doen , ijdele wenschen koeste-

ren, nutteloos werk doen; in 't alg. vertooning ma-

ken van iets te zijn of te kunnen enz., maar niet

aan de verwachting beantwoorden, bv. van tabak:

sterk van geur en ilaauw van smaak, van een ge-

weer enz. groot en vervaarlijk uitzien, maar slecht

schieten, J.

n -o
Ui n

|

(UI l H 11 n\ Zie (Hll 11 ; U1Z (HlljW

VI rn UI Z h II >ll Kil \ Zie (H II 11 (Cl Z <H7IJI w

(c|mii,u)w\ kw. verfraaij en; vkl. uirnxHiznii 'Skr.

oepadésj a, onderrigting , voorwendsel, G.).

o . Q
vnajia^nn\ zie mi uiasn/iw

(Clru unj)\ zie Kn tui asnaw

uiaui «sw -miui asiirn kn. in den vroegen morgen in een

huis sluipen om te stelen. Vrg. cun u «nyj^

f) o o . -> o
imajiibii\ zie (hu ui unnw

CO . )0
ui tui iuji s zie <hu (ui ,i uinw

O
ui ui ili\ zie hu (uiiit/iw

:") -)

viuiiuj1\ zva. (Cïiei-Jiorvijiw

tnoAaata-.Eist. vuil, bestoven, begroeid, beslagen, met

iets dat wit of grijs is, bv. met asch, kalk, ook

van de tong ; van de tanden met uitzweetende k&ïk-

stof bezet; van hoofdhaar, geheel of bijna geheel

grijs. Frg. ld ?:> h>ii\ tiuiihiup J.

Cl -O
1

' rol
h
<!l/l

S Zle ttfn % iH71
Jï

ii

Cl . O
VI r>) (UI i .hnfl \ zie hll rn UI ZOOI j) nn

o )
ui

«f
tui hii iih)i\ zie i,ii ri (ui(Knn\\

rna7izajiji^un\ zie (na<majiji^\\

O S a O / -OS
Uï o/°" ui ,lj .

ii >jhii, zie.htiuiaw

IULJ . hHjl\ zie (KTI XJIJIMIIJtW

èawji^ zie QtMntmjl*
O . ")

UI Ui ) h^,i\ zie ft iuui y ^ tijjw

Si ij (Ui n z ^^\ zie hu ,ri uin z <nTin\\

rnuizrnuijjz.hn^,i\ zie nnnz n xjrzftoi/i^

,

~) o a*. . o a~
ti ui ut \ zie miapw

O . . O .
<U7 <L/Ï N 22£ ft"» O \\

O . • O .

ui ui \ ^£ nti ui w

«n»a,\ .sitf hii(vjj,\\ Wangsallan: rnarnzmajizajioriaji zz;

.ir>i(ui\ C. S.

<n ui 2 tui wmm at) \kt$. in het water plassen; G.

<n uixi tui \ zie rn hu n ij) \\

&

ui oji ri <b7J 2 *ort \ ,se£ <u) un w

o
ia?j).ïj)\ kw. zva. (HT>icrm.ui\ en hd <ri xaz oji -~j on uu

ofc^w (k,i U7i na ~/n ui dj) ui \ spr.

an: (üi on cuii u» on of

•h^i) ij) rtj» cn11

ui (ui u)\ zie hu (ij) (o
(

w

tui (hJi^i trui mi zrz (Hii (ij) «j), \

7) cU)) \ C. S.

mi tui auin {zie (Hn(ij)(ruij))\ kruipen, bv. van een ge-

loonde, B. J. N, Krit. XXXIV, 3, kw. <ti <bkói\
6 «V.

C. S. — Wangsallan: Hi)aj)()fy(H)iMr)(ur)rn(is))dajii\

cf (nn (U) r) tl) z nn arm — aznauui\ C. S.

ri ui z rn (U) z irui/i \ zie r)HïiZfnxj)zru)n\\

Q
r) uiz XJ) rui ~m xji i l in \ zie un (ui run \\

(U)(bj)(uyj\ zie (nrj&o) iu|^

O o . o O
rn ui (ui (ui~^i\ zie (un (U) uin nn

O •

tui (n (Ui n ui z (Hii n \ zie ri xj).rn ui z Hnn nn

X . X
UI 11 (IJ) KI (U) \ Zie Hll rn (IJ) 71 (IJ) \\

1 1 ij) ui/) (zie (U)uin)\ zich ergens bestendig ophouden,

blijven zitten, G.; zoo B. J. LVIII, 16, 9; 18, 8,

van iemand die zich in H water schuil houdt; G.

Krit. ïb. van een visch, in zijn hol gedoken, CS.;

vrg. un aa uin \ J.

1 ï O O
ui (U) (én min \ zie hki (ui tui Hiinw

(ui a.j) öii ru<n\ KN. zich er tegen verzetten, van het

O O

Cl

o • o
',Hï)J)\ Zie HlldJjiHUnW

Cl .o
ui ii.U) z Ki)/j\ zie HDrnajiziHnnW

ri(U)Zrn,lJ)ZiH))Jj\ Zie rn (Hl) Z n/l (IJ) Z (KT) n\\

)0 ") O
ui (ui hu ,u)i\ zie iht) ia hu ui.iw

hart, enz.: zie .hu (Cji crn ouijj bij om xji crn arun^

(Ultnxj)\ zva. rnuir)XJ)\\

ii ui r) ij) ^ kn. zich in het openbaar vertoonen (B. J.

XXIV, 20, 2, van iemand, die onder de menigte

verscholen is: rnrmz^nrnuir)xj)\ (mui mix^urixn (ki\

vkl. ihii rn ,bu ZHirnxm ?\ geheel zichtbaar , C. S.). ri ui

ri xji ii ui ri xj) \ id. freq. (riuirnxj) staat tegenover

in 't geheim, in 't verborgen. — rjuirnxj)

ui xi (hu \ een zaak of handeling niet verbergen , niet

in 't geheim, maar openlijk doen, open kaart spe-

len. L. v. volg. sommigen xarnxmrnxj)(uirn(Hii\ volg.

and. xa Ti ui nn xh (ui rn nn \ J.)

O o G) G)
rj uizxj)Ui\ rn (ui z xj) ui rn (nn \ zie riiHnzxji \\

-\ /-\

(uixjiiHTi (zie iHnxJnHti)\ zitten met de knieën om-

hoog, en de voeten staande, J. ; volg. anderen op

een verhevenheid zitten met de armen in de zijde,

in trotsche, uitdagende houding; zoo B. J. XXXVI,

7, 2- Vrg. (ci<nxj)zrnt(Hnz\ CS.

(uirnxj)zrni(Hnz\ kn. hurken met de handen vooruit op

den grond leunende, J. Vrg. tui xh i urn nn

. o
(Uj^Ul^ Zie ,hT7*C»,NN

rnuii^:\ 1. kn. nabootsen, G. (B. J. G, Krit. XLII,



1030 77 xn zxK^un\ ri oti ti xk cmji\

1: im om n no oxi ti oti xk vi (in j \ voor KW. n^taxizxpi

of ti (da? asn un \ £##. de God Roe dra in per:

C. S.) — 2? Ar. t^viö, spellen, aan 't spellen zijn,

hij 't Ar. leeren. — <h 97ióë: a<n rjn ,n aai \ een woord

spellen. J.

ti xnzxK^ajn \ zid tniKm xk?\\

ti7iiK(Ki\ voor xm xri xk on \ zie xmoxinxriw

x7iaK(Ki\ zie xmiK II. Vrg. (Ui xtiok (als ook Ar. u\\t)

aankondiging, aanzegging, aanwijzing, nitnoodiging,

het teeken tot oproeping tot het gebed door den

moe II ah van den minaret, Bic/i. J.).

oer . o cy
o7iok\ zie miixkw

O / S
otkik\ zie flkw

77 XK Of X71 11 (IK \ Zie 77 IK \\

O X - /
071tlXKZ\ zie tlOKZW

oti iok (im "run\ Ar. i\J\.^, naam van den Doodsengel.

CV CY
'

1CX
(ciïK(un(ïK\KN. vaststaan. G. Vrg. okxkw

071 7? IK Z OOI -JTI 77 (Kil \ Zie IKO XKW

Q O . Q
07i0Kasn\ zie orn ok osn/i\\

O • O
07i <ri xk z iisn 77 un \ zie oen t? ik z osnow

071 ik (vi \ zie okiui 2.

071XKV1\ Zie (IK (VI 2.

x7iiiKvi<xvyi\KN. een vriendelijk gelaat toonen (vrg. tui

ok^vix^ikijj). — a7}-<i£?ajtisn\ iemand toelonken (als

teeken van genegenheid. B. S. 357, 423, van vrou-

wen tot een man; ook met de oogen toewenken,

om de aandacht op iets te vestigen. B. J. LX,

16, 1, C. S.) G.

O o o
071 77 xk z cm \ zva. 071 oTmjt tl okz cm \ zie xmiTinjitixKz

amjiw G. Vrg. ti xkz cmji^

O o . . O
071 (Tl OK (UI -^1 \ Zie (K77 77 7.J) 0J1JJW

o / /
07iok&k\ zie

o / o /
07iri0Kzr)XKZ\ zie <kii 11 xk ziixkz w

O Q 7 O O . Q
OTlXKOKtUO OOK 071 0X1 IK 0X1 fj Of 07n 0X1 OK (1X1 tl \ eig. 071

oKXK!ruiji\ (Ar. #1) jKe) booze geest, demon, duivel.

07ioki&iji\ duister woord in de uitdrukking : asn/Hi?

(Kij7i fuiasn orf 071 ok<ejiji\ voor de landen beoosten Ja-

va, A. S.

xtiok a^in (zie xm is: cei n)\ ook 't haar opmaken, J.

;

zoo B. J. XLIV, 14, 3; L, 20, 1; fig.

lan: (KI oji oTnxxi 071 okceji osniia^i -jn TiojnTi^ C. S.

orioKanijt\ kn. sterk op zijn stuk staan, van zijn ge-

voelen niet afwijken, G. ; grw. ojnxKamji\ J. Vrg.

O
arnoKcrn/iw

no7irriiKamjj\KN. op een drafje loopen.

oTi ti okz cm (zie tioKzcmjj)\ ook op iets vallen, stor-

ten, springen, zich werpen, B. J. XXVIII, 13, 4,

C. S. — rioKzamfi\ snel, met een sprong, il. XIV,

4, 1: i7 0Kzam(Ejmj)h7i^A(hrrinnosïijj\ XVI, 17, 6:

77 okz (m^A!Kii ti «sww tixKzri cm ~n (Kiocn n\ zva.xrnnr

V , 4 , 4. Wangsallan : ti axivia^mn txn/i= om ri onn

z

amjj\ C. S.

0K07nn\ zva. OTioKiuifl (zie ojn xk ojiji)\ G.

O
tiXK Utl KI) ^77 77 (Kil \ Zie XK 0771 \\»77(K7ï\

,t;7.Jj?c\ ,sï^ amxKW

oTioK o7i\KW. niet toestemmen, weigeren. Fr^. «jj^w

o
<T?^ \ KW. ZVa. 77 377? \ (1/77 <L7 (KI /1\\

,c7,li?n kn. meer doen dan men eigenlijk kan q/" mag

(kw. te veel doen, zich te buiten gaan, de grens

overschrijden, G.; zva. hoogstens, J. Z. 128, 11:

» a„ G) . .o
77O Z (KI 071 XK 071 tl on Z\ OTIOJLKEO XJ1 (KI 0SY1 K71 tl T) Z 'LI

rnjj?nnoji 0.11 %\ C. S.). oti (lui ti uu oji \ ten overvloede

gerust stellen.

icjcuui\ zie (kt7(lmw

asiiwa^s ^(? o.rn(Lii^ en ikdxii^w

o71oaji^\ zie <Kn(uui^x\

rn 071 z xvi % xjïi 77 un \ kn. een hond aanhitsen, aanzetten,

iv. op dejagt, tegen 't wild enz.; grondv. tiojnz

(TA? ^ \ J.

071(1X0 om a.vj\KN. aanhoudend op de gamelan spelen. G.

o
071 1)1.1 KI \ Zie Kil 0.L1 \\

0710,11 (zie dj77(ti?)\ ook met de hand visschen, G.

o/ CY .

oti oxi \ kn. voor iemand staan, G. ; lees otiomi ? zie

cy
0JÏ1 XIjI w

o . o
071 oxii kiij)\ zie K11 aXtlKYlJlW

tl 171 Z 71 XhlZlKYl 1\ zie 77 0JT1 Z tl 71_) Z (KY1J1 en OTI l(K71 Z 77 dl) z

Q
071 ti xbi z oxi

/j
\ zie 7ia.hizoxij)\\

oti 77 (lu z oxi n \ naam van een rijk in Indi'è , het tegen-

lüoordige Oude (Skr. Ajó dhy d, d. i. onbestrijd-

baar).

Q Q . O
071 x.li (Kji ^t,\ zie om xhi (kji/j w

oti xvi vi nr, \ kn. verward, wartaal spreken: vkl. (t»»oi

O o . O
(K) (Hl (Kl—l XJI 77 p 2 Ï07 Onoxtl OST) (VI (Kil 77 (LT77 2 ,b/J 11 (KI ?

O
(K11K1 ^i Kn mom xi (Hi/is zamengesteld uit otixli voor

071 xvi i = 177 (On ^» vi t? :^: asnosn? J. J. Z. II,

63, n°. 426; — oo^ xjiih-nofa5niêio7ixvivini\ Zoo

zegt Winter van een duistere 'plaats in een Jav.
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, , d n q o o .

boek : om aci tti -jn tn iti hi 11 tn ici £ i in iki t i ui ojui (ui

/ a O O ^» \ ;Ly iU> nn arm asn ki -^i asn cm (k,i/j\\ rrg. tei mui rui

-ns C. S.

(ciruui,vi'-n\ zva. (cituajinnw

aci(uui(iJicnji{hm~ninri(hai\ onmeêdoogeud tegen iemand

te werk gaan, G-. Vrg. Kuojtitmti hu ^iinii(Hyi\

(waarsch. van (uwtiA/i, en tm iti\ nam. beurtelings

mooi en leelijk noemen, vleijen of aanhalen en mis-

handelen, als de kat de muis doet? J. in Lakon:

tui {(ui ti anjj) kii (W), t)i ,n : ikii ~tn 11 kii \ verongelijkt

,

onmeêdoogend mishandeld worden ; mishandeld wor-

den. De grondv. is dus kii ajuici ïti kii ~/n 11 kii en

niet tm xiui aji tti tm ~/b ?n», al moge het dan ook oor-

spronkelijk ontstaan zijn uit ajnajui\ en tun(rti\?K.).

im tui iei tiiiEyi\ 1. kw. hopen, verwachten. G.

II. KN. dreigen (grondv. tm (tui iei tti (eiji PK.).

tnoriatiz ><jii\ zie onthizamw

tcicuij(criji\K$. de koelte zoeken, zich verkoelen; vrg.

ajn ctiitm fi\\

a tii \ zie hiuluw

<i~j<u,/\KN. aanhoudend weenen.

«31 1 0J11 pj.\ Zie OJUI K1JI \\

11 (ci ki th z \ KN. maauwen, van katten.— tti <ria n vui z

\

gemaauw. J.

tm tii xn (taji\ KN. in het ontelbare, in het oneindige,

G.; van kii tii ei chi.i (zie tn,))\ heiligdom; plaats

waar iets in overvloed te vinden is, C. S.

LCiriei (zie tn ij ei)^ ook ti ij Eiwrn ,ei \ dingen zeg-

gen die niet bestaan of niet zijn kunnen, zooals bij

vleijen en derg. dikivijls plaats heeft. J.

C

)

• Ci
(Ci<B»\ Zie Kil ElW

/-

(ci,ei^\ktw. snakken (gew. (uni&i%\ vkl. (kycp). — ra

ten^tun iet q\ naar iets snakken, dorsten, zeer be-

geerig zijn; vkl. tneiKii^ an aui^^Mwiamasiis zoo

waarsch. te verstaan in B. J. XLIII, 6, 4, en B.

J. kw. Krit. LIV, 3—4 (vkl. ,ei a ^ ei a j)^ als

ook <ci(&iq\ B. J. B, Krit. LV, 4, 3 (vkl. anaji^k

(hji ei isiijicnritiJKEjiniasiiiCijni) CS. (ei ie/i .? tm avi
q

(B. J. kw. II, T, in J. Z. II, blz. 218, 3)ookvkl.

inhalig zijn, veel begeeren, niet ligt tevreden zijn:

vrg. J.

tei ei j (zie Hr)<&i%}\ tusschen de tandeu vermalen,

als een prooi, B. J. VII, 5, 3; LUI , 7 ; kw. Krit.

tt -1 a in O O O") O
Lil, lo—1/. — kikhicei ^\ kii(hi(ei^:hii(ei^\ pass.

B. J. LUI, 8, 1, C. S.

O o
ei 11 (E/i t ^ tm \ zie <n vi z q w

(ei (Ei tm cel asn nn \ naam van een rijk. Vrg. cutkeim

kh\ bij tniiEi\ (kw. un (ei un cei z ki kh ki om ni , re-

sidentie of burg van den reuzenvorst Niwdta

Kaw atj a ; Ar dj o e na Wiw aha : Palmer van

den Broek heeft on crn ifi eci ©ï (i_,v (Eiaaa<n\ pk.)

tei (ei aoji\ Holl. mijnen, op een publieke veiling bij

afslag koopen; ook in den zin van koopen eener

courant bij abonnement. PK.

tei ,£j (ki (Ei tan (hii (zie ki(nin)\ iets met den meesten

ijver behartigen , bv. mi <o arm 0^1 iei tg 11 tei <è? tn <ei pi

O o q„ O (?)
1K11 (Hi -jn 11 cm iHi ajj arti (Cl ten tm cui cm (fa <ci cm ^/kti (En

C-

LU (Kins C. S.

(Cl El (Hl (Kil \ 11 (Cl l 11 (El Z Op (Kil \ (ï1CClZ(EJl(Kl(Kn\ Of Cl

11 (Ei z (Hi dm ^ zie arn sekhi hu w Vrg. (ei (En tui nn w

O O
(ei (Ei arm ? \ zie (Hn cei arm ? w

00 * CJ<
(C]

t

(ei arm ni\ zie (Kn iei arm (Hiri w

_Ö \ï- ..-. O
(Cl (Ei arn \ zie mi (EjI arm w

(ciri (eiz\ (tn ii (Ei z \ zie 11 cci z w

(ci(E>i\ Ar. ^, mansnaam, Omar.

cct(&irtsn\ naam van den rijkszetel van Vorst Jo>

'istira.

O
(Cl 11 (El (Hn.1 \ (Cl 11 (EJI Hllfi \ Zie 11 (UI H11

IJ
V

(Cl (El 'Kil
JJ

ZVa. (Cl 11 (El (K11J1\ (jr.

(EiHnn\ zie ttmuiHnj^

Ci
Li ei (Ui n\ zie (Cl <Ei nsn n\\

ei Etui nn \ zva. (ei (Ei ap (Hn - G.

Q Q ~
(Cl (El (UI \ ZVa. (Cl (El (UI \ {jr.

(ei, (Ei tui ei \ zie (Hn (ei (ukeaw71 (El (UI 'El \ Zie HIJ

tel (Eii asnji (zie tm iei asnn)\ ook teïiEiasri Jh' (ejiosiiji\ tei

(Erapiasnji\ (ea apiasnji\ of beter teitEjtciji enz., id.

Vrg. (CKEita (en aciiEiaxi). J.

<tr; 11 (En z asnji \ zie 11 ceji z asnji n\

(fr> Si asn (zie nu (si asruiY kw. troepen aanvoeren ? B. J.

KW. Krit. LI, 16—17: (En ca (Ei asn ten arm \ vkl. ttj

(El ten ^*\ C. S.

(Cl (EJi cuiji\ zie (Kil (Enajinw

O o . O o
rei (Ei (ui n \ zie Kii (ei a-Jin w

Cl Q O
(ci (Ei (Ki _b* > K w. zva. (Ei asn w

tei (ei <ru/j\ KN. teregtwijzen, op den regten weg bren-

gen, G.; dit behoort onder (Etiruiji\ (ei i&i rtiji\ zich

goederen of rijkdom verwerven;^, zich geestelijk

goed verwerven door weldoen en goede werken , J.

;

— of liever dit te veranderen in: 2. ojntEiirti/j of
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071 (El rui, \ (cicair~Ji,<nji~vw

cm(Eiruiji\ Ar. /L*c, werk; kn. inz. iemands wer-

ken, handelingen, met het oog op de daarmee be-

haalde verdiensten (ook ten kwade ?). Wangsallan : (kji

ibn aa ei tun hu ca cei trui ni nm cm \ wat (u) overkomt , is

slechts het loon van (uwe) werken, (uw) verdiende loon.

3. Holl. mal (?)... enz. C. S. — Zie ook cmi cei iuin\\

(a)itirujt\ kn. ergens aan smullen, met groote smaak

er van eten. J.

acn cei irui \ zie mi ei aru \\

(cqtEjiirti^rniBitnjin {zie ajn;Eiiun)\ Ook zva. xcicrrn asn

CC

azi(&inrt<njKKi (zie (EAonorui)\ ook eer bewijzen?

ClG)
: asn cm rui va £ a-i icji ck i cm ei ri trui cki

c. s.

cei cm cuti nn uui z &ci

Cl

i een vlieg;

W. P. 448.

O
isn cm nfi

o

on (Ei rui cmi un ri mi \ zie cei tui w

(CncEi'ivi\ zie (KfiEiiunw cci cei n ;i cmn cmji\ ld. f B. J.

XLVIII, 2,2 en kw. Krit. ib. C. S.

O O . O o
cm 'El rn/i cmn cmn ^ zie m ei trui

w

O O O
071cei-ui\ zva. amcEi-uicmji\ zie run cei ^jjimjiw

cmn cei ,-^ncKciji \ zie (hiiri cei ^rz
«^JJ^

cm >ei Ci\ kn . het geluid van het vliegen

volg. and. (?) gonzen of suizen van vlieg

u

cm cei rJ\ kn. loopen. G-.

cm cei ^i cmiji \ zie ,mi tEi _? k iijjw Wangsallan : tui, va asn

(mi cei ~ji (min \ C. S.

cm n cei ~? cmiji \ zie il cui asnn w

.m n iei ^i ikh ufi 11 ei ^7 >mi chin (voor cuh cm mi cei _? cmi

7i cei ^ji cmi cmji ?)\ door geen vleien te vermurwen,

onverbiddelijk, C. S.

cm n cei _? z cmnji\ kn. zich dwingen om een veest te la-

ten, G.; iemand een veest in 't aangezigt laten.

Lakon? (op of in iets veesten laten. Lakon, van

een bron, waarin iemand zich schuil houdt endoor

eenander ontdekt wordt: ciacuiimasns xauianJn

O O Q„ O ~ .

on (Eit ui z (HTijj\ (ia cu! cm una^i xn\ L>. a.).

cm (Ei ^i asnji (zie om ei ^i i5iijj)\ J. Z. 9ö , 13: (Ki<uimi

O o o o Cl 7 n
mi ceji ~^i asniKn ccn n ui n arnm m .ki n \ ook jïg. voor een

ander ter verzorging hebben, bv. een kind, J.

O O
cm (Ei ~ji asnri \ zie aai cei ~ji asn/iw

O O
cm ri cei -w? h*ji^a 7i urn \ zie rmi n ceji ~ji ckijiw

cmiEi^irui/i (zie mi (ei -Jirui /i)\ zich als tot een klomp

aaneenhechten, Lakon: ri (ut z cm cm n ,mi crnw ,rui ~m

(imdJi^A<isn,(rri<7ui/)\ door een brand, CS.

— Vrg. crn cei rui n\ J.

(miEi—urijjiKKN vertwijfelen, G. Vrg. cmLiiruijj\\

cm (El ^7 nrui 71 oma-J) ^Aisn cm ituiji \

cm cei ~ji ruin \ zie cmi cei ~ji ruinw

in (m zon (ei ~jt z rufj\ kn. natte, vochtige grond (ook cm

o a .

cei % ri cm iri(Ei^>7i ciuin \ n. , tui asn n cm z ri (ei —i % ruin K.);

in bed wateren (nat, vochtig zijn, van een plek

grond, of van de plaats waar iemand ligt, zijn

bed, matje enz.-, nat zijn, in 't nat liggen, door in

bed enz. wateren, J.) — iicmzri (Ei-^izrt,i\ het bed,

de luijers, enz. nat wateren. Bijv.ri cui z en cui z <mi uh

ontxizoncEi ^izruim^^iiaxitmi Bah. Bus grondv.

ricunzon cei ~iz.7Lijj\~PE..

O • O
cm (Ei _? rui

|

\ zie cun cei ^i nri w

cmrncEi^iz m_fi\ <n cm nq cei -^ z myi\ zie cunnri (Ei-^izminw

Vrg. cmcEyinn(cnzcmiji\ on cm (Eyincmizcmiji\ J.

cm cei ^j cuyi^ kn. nemen, zich toeëigenen.

<c?,£/jj?\ kn. schulden maken en niet betalen; ook

iemand op die wijze opligten (gew. iuniEi-^i): vrg.

cmn ri cm z ruin \ J. — cui cm (Ei Ja ï insolvent. —riajiz

mi (ei -Jj sm cmn\ een schuldenmaker.

cm cei -j \ kn. kijken door een gat, bv. door een ven-

ster, in een diepte inkijken (ook bespieden, beglu-

ren; fig. naar iemand komen kijken, voor bezoeken,

doorgaans met ontkenning bij wijs van verwijt, J\).

amiEi-^inunjix 1^^. in het wilde, alles door elkander.

m iicEi utjiz.h'iiji kn. bladerrijk, G.

O ~ a Cl
cm (Ei -^j ) m \ zie imi cei ^i i\\

<c~y(J <zyl'

n m z ri iei J)i \ zie il un z <n ce i ui w — ii m z ri (ei ~i cm \

een anders kind zoogen , als min.— ri cm z on cei ~ji cun

71 kii \ een kind aan eene andere te zoogen geven

,

bij een min doen, J.

O
cvcsi. $ \ zie fai cei cui ^ w Wangsallan : cm asn cui o-ji

cmi(Ei(Ui.^\ C. S.

«j«^ zie m|«-^

cm cei ^ cun ri Kn \ zie imipi^w

Cl 'O o .CO ?'

m (Ei (ki\ zie ,7, n (Ei Kinw
cao co t-Jt

o . Q
cm niEiKi\ zie irn cei w

tr7,£?NKN. snuiven, van een beest: vrg. uu ei r~in\

cmcEi\ zie aniiEiw yv angsauan: axmi :ei cru imi ^aom /ei

Q Cl /
nqcmn -^zz ^? tl IK z on cicji z \ en cun

t

oji cvn Kn ifi cei -rj\0ji

< iei w Wangsallan : axi nn ei ncui

o
L/n oji cvti Kn (KicEi-rj

— ajiajiasn^\ C. S.

G.

cc/
iïï,£ï\kn. uitwasemen. G.

O Q/ O Q/ . Q O/.
7, 7 r 7 Cl

ui cei cLii iei (zie cun (Ei )\ van een brand, Lakon: asn
ca Cn v ca 1

x
O / / 00/03/00/00/^^

(Kn -ui? <ei T) .im/i m cm iicki cei cmm im (m cei cun iei \ U.o.
ftS}^ (ISJ^ ilS^ dSl^ £^) (f)

\ zie iKn c,

c

uivin (zie ojnèïiuin), ook wegnemen, van zijn

on cei asnn\ zie ,kji iei asnnw
cn uJl co <^t
o

co
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plaats nemen, B. J. XXV, 4, 7, C. S. — oti i

O o
oti tp) cru/i \ zie ei rei n , w

(K7 cei trui

\

zie ooi (tji cru w
Il ca (I caO o • l) o O /^ • /•

Li.ti.iin ^£ ;hti .eii, ,/i\\ j, n thj t&i irvi run \ passief van,

Mi.u.iu/i {of azic&i <naa ?) aaiiun\ van dengeen, met

wien iemand zamen eet, LaTcon.— ttman(eiinruiaan\

door velen aangevallen , B. J. XX, 14, 3; XXXVII,

12, 4, C. S.

(citgij]cm~m lgi y<Krfl\N. rondzwerven, omdolen.

(ei (Ei cm iihuMü., iHii(Hi
l
i\K., een trotsche houding aan-

nemen , zich zelf verheffen.

iCi(Èi\ zie,hii,èi\\ — (u)tm(êi\Kü(. tegenstand; tegen-

werker. G.

p . • O .
(Cl (El \ £ï£ ,fc /> fci \\

crt caO (F) O (F)
tciiEi\ zie ^iiiEiw

ca caO . • O
i£H n fc» 2 \ 22£ ft f; n <£> 2 w

en n
nriccinÈi {zie ui aai 2 (èi )\ vhl. ici (Eli kii ooi aoji\ J. Z. II,

244 , n . 561. ari iet m têi cci of n ei z <èi 11 i i 11 tè
(lea (lea

J
( ca < ' cc

mst baischheid en dreigende woorden toespreken, J

1 (Cl\
ca

ei.ti cl i\ zie ,hntEi\ en .itï/siw
(lea (lea (lea

eiiiièiz {zie otifhiz)\ ook bij of over iets toezigt hou-

den, bv. in den strijd, B. J. XXXII, 13, 2, CS.

oti (êiei on kd {zie (Èi)\ ook zich met iets vergenoegen,

met getuigenis van anderen , in plaats van zelf te

zien, B. J. LVI, 3, 2; 4, 3, C. S.

Q
ori (ei aii <> cuii \ zie i) arn ari q w

a . q . ,
ten ti eni (bti \ zie mi ii cm ^n/i^ ei ri <rn osii n cm icji \ iemand

bv. uit den slaap opschrikken, B. J. LI, 3, 5. —
(Ka on ij ,m tüuji\ poet. onverhoeds overvallen, ib.

XXXVII, 12, 3; LXV, 5, 4. Vrg. «nfi*mjp CS.

ca i] cm i^i ^*\ kn. afsnijden, doorsnijden. Vrg. iicui

rn cm ihsijiw

(ei cmq\KN. iemand op den weg afwachten. G.

o o
oti ia aai z o

f,
)\ on il crmi vi ri arm (rvi\ zie aai 11 erm mui/i\\

on 071 ii cm \ zie rienziiaaaw Vrg. oTicmw

a
ei cm (El \ Zie ooi cm !Ei/i\\

O . o
071 ii arm oTi \ zie n ermw

O • O
07) ri.cm \ zie (Minicmw

o „ o .

071 ri om z om of 071 ii oi ojn \ zie kd n en j \\

O . T
oTi cn % un ii toi . zie otïi ^ Iw

O O
otj ri OTÏI z an/i \ zie (kii ri otti t an/)\\

O
07ino7miairj(H7i\ zie ..\iiiio7m(mjj\\

~) a a . a a
<ci.en,cm >\ zie ihmom^riw

6>'

(ui(C7) {zie ajna7n)\ ontsnappen, van damp- of gas-

vormige stoffen, als van lucht uit een blaas, van

wind door of langs een zeil, enz. J.

071 ren \ kn. slapend of liggend in zijn kleederen of in

zijn bed wateren: vrg. iiotizii <Ei^uauiji\ J.

ojio;n\ zie a:ri ±L en inri ojiiw frangsallan: oji am arn

0J1071 aTïicn osi)

i

oaji ^n a^i(iJj\ C S.

(cio7<
r zie iniccf^

iio7iii(cii\Kü. goederen transporteren; vertalen. G. —
ii oTi ii otïi na ri (kii \ ten verkoop uitstallen , ten toon

spreiden, bv. boeken: vrg. 11 en ri otti \ C S.

O O Q . Q O
071 om na \ zie ooi otti na w

071 07Ï1 0J11 0711 \ Zie 07T1 1.

(Cii07iipj\ Ar. Jj'j^c, KN.Hebreeuwsch. oji na lS , cen

cki\ de Hebréèuwsche taal. 11 oji z oti ucn o^ \ Hebreër,

Jood.

/ o . /
11 021 otïi na \ zie ri hai os» \\

cy q . cy
ricizcnnix zie niaizoraiw

/' /
11 itn 11 cai na 'n mi \ zie 1107111 otti w

071 ^0711 (KI
IJl \ Zie OOI {OTTI (Kll/lW

071 il ,,ciii(Kii/i\ Zie il ;cnz,Kiiji\\

O o
071 0211 (Kil \ Zie ,C11 (Kll/lW

P (kl. f? <_/(

O o
071 ^7n (mi \ zie \<

cri lKnjj\\

iici)ii7iiaaiji\K?i. op een drafje ioopen, van iemand

die het niet gewoon is , zoodat het stooterig of on-

gelijk en niet hard vooruitgaat. 1/ ia 11 o-nii cm ~jii

;i .er? cmn\ heen en weder draven, J. Vrg. iiotiz

11 , -17/7 z cmjiw

1107)2 11 , (en z cmji \ KN. 't zelfde als 1107111 (ten cm o < maar

nog erger stootende of hotsende.— ri 021 z iicnii cm

z

11 .cnzariji\ heen en weder hotsen, J.

O • O
071 07Ï1 (KY1J)\ Zie (Kil OTTI, hOlOW

oTioTïKKnji of 071 0711 iKiiji {zie om oTïi (Kn n)\ ook verdub-

beld, in 't groot , bv. in een vischvijver , roeren,

schommelen, in beweging brengen, J. Z. II, 141,

n°. 433; op eene bijz. wijze meel beslaan door be-

stendig omroeren. J.

11 071 1 rioTïi z oaijis zie <ïi ooi z 11 en z (Knji\\ Vrg. iiioaiz

na 0711 2 (Knji\ J.

O a - OO a -O
07)07n(Kn of 07iomiKn\ zie <h 11 otïi (Knjiw

<"K tHK

071 otti kii \ zie o:no<nj) I. en II.

O o
071 on en Kii) zie 11 0711 (kiijiw

O a • a O
ria7i07nom\ zie un eai ornji^

oTioniTnKii) zie 11;en 001/1 \\

O a • a O
(Kï(tm(f07\ zie OJÏ) 0711 OOI /}\\

O o .(Da
07107)1 OOI \ Zie 07ïl0Ol\\

(ei en na <> ei aon\ Ar. ^.L*^.J| JsJkC, dienaar des Barm-
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hartigen , d. i. Gods : een der namen van de Vor-

sten van Sala en Dj o ej a.

O O O o

071 nm asnn \ zie .u ei asn asnrt \\

O • O
07iosno5i:jj\ zie mi tvn asnjiw

O o
on r>mm o,n \ zie <na7ntasni\ JLw

axsi^on (bil otia-nonm z on i mi a^hi (him\

O o • O
oTiaTnius zie orn osri ouiow

• O
07) om an \ ,2^£ irrj rm/)\\

H*tf

c. s.

C^)0 o

(tn arn/jM ,rn\ zie oTn/j onn^w

07}07nfjiHiij)\ kn. 1. doorwaden. 2. gezamentlijk iets

verrigten, G., bv. een aanval, B. J. XXXVII,

10, 7: ccn om ij mri ~sn (ui n mi otï)jimi \ C. S. Vrg. oti

üvgjgimjis zie «gjt^w

oti (ï) o.~.np miji\ kn. slaan t«^ iets slaps, buigzaams

;

O O o
MiiiaTnfiZiKnnw asi on ottiij z ihïi \ »zp.

oti 07n /n cei z ion\ kn. een toovergebed uitspreken (£>£t.

abhimantra, zegen): t>r^. tni£J>^(
l̂

^

anoni\ td. tandakken; met dansmeiden op straat bij

nacht meedansen, J. Z. 308, 12.

«7 (£7

'

Q
fippi^ zie (Kriapy\

oj) ifcn fcu> nsiasj %\\ Zoo mi oj]?\ XLIV, 16, o-.oriajii^

Q ilCV O T VT ö o °
aa ojioji <ui oji mi o:j? \ LX1, O, 3: XjnhrnasnoJionoTi

^<&*m*ê$v c. s.

cünasi\KN. vuiligheid. (ife^ ander zie bij ap^)

/*
. X

onanonop\ zie onMiij ap \\

O'/ o • Z'
(K7 <£y T7 \ 22£ <£) \\

aTKnopz-hMLw. ijdel, vruchteloos, vergeefs, mislukt.

Q . Q O O , -

07iopooiji\ zie mi .ornjiw oti ap non ~m ap ihiiji {zie ajn

apMyi)\ RP. 39, 6 v. o.

O a .na
oji op arnji\ zie mi op hcnji \\

on oi op zmiji {zie mi r) op z ihny))\ pijnlijk, vermoeid en

stijf in de gewrichten der beenen, vhl. orvicKiajicm

anjij)\ vrg. tn ojnz op (unji\ — o7)fiiopzMiojMi\caus.J.

'w^r zie "WW
(tl oti zot) op zmiji\ I. zie on mi l orj op z <^»/p (UlonaTlz'nopz

mi on ooz (ui j*>m/i\ ijzersmelterij , J.

II. -n oti z ri op z ri mi z 'T) op

z

mij) (grw. riojnziiopz

M)o?)\ met een stok naar iets voelen, G. Vrg.

eig. inwendige neiging , uit iemands voorkomen te

gissen. Zoo iets schijnt bedoeld in Wangsallan:

O O / - o o o ~ „
(hm oti mi T7 ii m z iti mi

i

asn oxi ao rn/i cm \ U. es.

map<n<vr\KN. bet. lett. de hand of de handen voeren,

bewegen, uitsteken, enz.; ook van de hand: zich

bewegen, zich uitstrekken enz. ; en vooral jig.: ar-

beidzaam zijn, hulpvaardig, even als in 't Ned.:

de handen roeren of uit de mouw steken; vkl. mi

O TT T,uni(vi\ asriiuiM\ (Mom ajiji\ Vrg. ajnijoj)\ J.

kn ,tp (vi asiyj ^ kn. vindingrijk , vernuftig , veel kunstsmaak

bezittende, scherpzinnig (zich in zijn gedachten en

overleggingen inspannen, met inspanning van zijn

geestvermogens het ergens op toeleggen, J.).

O • O
(kt n op o vin \ zie (mi mi op or,io \\

O • O
071 a£) iixim mi \ zie (xn vi auijiw

Oi) O Cl
071 op iUlll\ Zie Ml (tp (EOJjW

dn.v> ui \ kn. op een grooten hoop of stapel vóór

! OJT) Z T) 071 HOI /IWn op Miri^

ocy , . n o.
on op.Mi {zie mi op (hftl )\

ncy ocy

o .

Ml (UI (UI TX.1 Ml n
co <~Jl

o o
zzz ooi op (huw Mn op mim ariji\ vkl. MiMiaxin\ mi

iKnasii/j\ knarsen, van tanden; voorkomen, schijn,

liggen, opgestapeld liggen, bv. van inge-

zamelde vruchten ; jig. ajn oui 11m on a^i <m \ hij heeft

veel kwaad op zijn rekening of op zijn geweten. J.

~)CY
071 op op \ kn. bibberen van koude, zonder ongesteld-

heid, bv. door natte Meeren, koud baden, J.

oti on op zon op z\ kn. los, ruim {nam. van 't ombinden

van iets, bv. de gordel, de kleeding , zoodat het

afzakt, slabberig, J.).

ii oti ii op \ kn. stijf volhouden, gelijk willen hebben,

• rr O G Teigenzinnig, vrg. cmap\ J.

oti op oti op \ kn. als een lijk uitgestrekt op den grond

liggen. B. J. XL, 2, 6: oti op oti op mi o<j orn .? ajn

CHijj \ J. Z . 92 , 11: (O op on op ajn a<i ajh onji
t

no -n \ van

een beschonkene : vrg. oniap\ C. S.

ano7Ïo7iop\KN. eten op het vuur warmen, G.

on \ zie M071W

o ^

^?7 (K7 z \ zie ajn op w

.üO'.kw. zva. ajnasn<Kji/i\ Vrg. ojnoTiw (K. T. 2
e
dr.,

161, o. moet het een andere beieekenis hebben:

misschien schrijffout voor oti on onn^ zva. ajnozi(Mjj\

kw. trek of lust tot iets hebben ?)

(octnKW. zva. ri mi anm anji \ verliefd zijn.

071071^ (zie ojno7i^)\ tui oti oti q\ ook van een hanekam,

van 't gelaat door zonnehitte , Winter; anoTi^ojn

on ^\ van moed of geestdrift blaken, B. J. Lil,

1 , 2 : (ui Ti ie i oti oti ^ om an % \ zoo ook <ui (tn ^ \ LV ,

4,3: (Ui lmi [mi ii iui 071 % \ CS.
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(Qxn^\ kn. iemand beteugelen, bedwingen; iemand

een vaste niet te ruime maat toedeelen (ook zich

inhouden, iets minder doen of nemen dan behoeft

of mag , bv. xn xn ^ ien cchkijiw iemand in de maat

houden ,
perken stellen , J.). — xn xn xn $ \ beteugeling.

>/ : i > ) xn <? xm \ kn. voor iemand van wat men eet of

drinkt, neemt enz. overlaten of overhouden, ikti

n xn 11 xn ^ xm ikijj\ l. v. — iri xri rj xn ^ xfii (Kin of rj xn

n xn xn (Kin\ wat men van eten, drinken enz. over-

houdt en aan een ander geeft.

xnxn(Kin\ zie crntsri\a-njiw aji xnxn(Kin\ ook van blijde

verrassing, B. S. 45, C. S.

11 xn z ri xn z on i\ zie xm ri xn z (Kin\\

O a 'O
xnxn(hi\ zie <ui xn \\

xn tixnz ii.^EN. naar een Konang gelijken: zie <n urn

(Ki (in zekeren zin, op e. o. a. wijze als een Ko-

nang zijn of doen. J.).

rixniixn\ KN. dienen, in dienst zijn (ook transit, bij

iemand dienen, J. Z. 101, 12. rj xn rn xn (Kmnrui\ 9

V. o. rn xnii ,m oj) rt a.0) tn nn imi/jW ui xn il xn il xn ri xn \

onbepaald in dienst zijn, dienen, Lakon, C. S.);

vrg. iixn\ — «djii:i <t)\ bij iemand in dienst

zijn, iemand dienen; iemand te wille zijn. — xn

n xn r> xn nn tmn-- iemand bij wien men in dienst is,

WP. 424.

xn xn to <> \ kn. vermanen. — xn xn nn^xm\ iemand ver-

77- ° °
manen. vrg. <kwt)^\n

xnxn^rMuns naam van een plaats in Samarang:

Oengar an.

xnxn(Enn\ zie xmxnfcnnw

xnijxn/zij^KN. zoete woorden geven, liefkozen, vleijen:

vrg. wn|^ tqC5jf»f&

ib;xh\ zie ahw
^

.

s

O
(n xnrjixn\KN. ; <K-7nnrnamtn'xn\ zva.rinirini\ xinnii^n

xnihnji (zie rnni)\ C. S.

xni^rn\ kn. onfatsoenlijk zitten, zittende de beenen

laten hangen.

xn (kii iHiin (zie xm ikti <kii/})\ Vrg. ij xm z ikii (Kiin\ ij rui

z

om ikii n\ J.

(?) (F) . . G) . . , •

xn om oni ^/n ,kii orrin (zie xmom omn)\ nam. met de vin-

gers of den duim knaauwen, deuken, hetzij om

fijn te doen of tot genezing van rheumatiek ; ook

visch, vleesch en derg. bv. om in te zouten; een

stuk touw heen en weer bewegen en drukken om

het lenig te maken. Vrg. xm(i<yiruin\ xnm asnjj\ J.

xn ti omz mi \ kn . bekennen, belijden. xn ij om zo^n xn xm

(Eji(Knji\ zich zelf toeëigenen. (Madoer. xmrjarnzomjj

of ij oji il (Kii z iKiiji zrz xmom\ dus xnijomzom\ zzz

xnii(KiiZ(Ki\ V.)

a„ . o
xn (Kil asnjj\ zie xn orriomjjW

xh(Kii(K>iji\K?i. ; xh (Kii (ki ^jii (hm oj)ji\ tot een hoogen rang

verheffen (ook een meisje voor een man tot echtge-

noot bestemmen, J.). — xhoaiaji^Am\ai\ naar

hoogheid streven.

xn (Kn \ zva. nrixhz ikh \ zie 11 xn z rni \ G. (ook zich ver-

heffen ? Wangsallan : xrti xz xn oïn 11 xm iki 11 xn ~mz

o a„
ij 10 <? 0^.1 q xm arm XJ) > van ikïi ikii >

O o

zich opblazend C. S.)

(ïixhri kii \ kn. keffen , G.

xn(ui\ zva. ihikkiw

i xhojj (zie xm(Kn)\ nam. aan een put, bron, rivier

enz. J.; Lakon: xh ikj 11 xn z on on ^jrïaji erin \ C. S.

—

xh 11 a^i z (kii ^n 11 (kii \ voor iemand of iets water ha-

len; iemand water laten halen, J.

xnnrn~\ zie xn<m\\

xnxn(Kii^\K^a. naam van een zeevisch, J.

11 xnzxn (uiti \ zie x/n xn mi/iw

xhojj (zie ajn(uj)\ ook op den buik met eenrukvoort-

schieten; zich zoo rukkend voortbewegen, ook trans.

) • O
xn ici kii ~jii en kii \ zie x)iLtn\\

xnKii(Kiji\ zie ,kii 3. — KntKwrHTjixKYf. voor iets aan-

gezien worden of kunnen doorgaan, gelijk? B. J.

q o - O
: ihti kii (Ui Kri (Ki

* O OG) O
kw. Erit. XLVI,23: <Kri!Kn<M<Kri(m

l
aji(rui(iJ)\ Lil,

»<V caO
ki _? asrj ihJi (kïiji\ B. J. L

O
: 1(1X1 (KI VI (LCl Ij

N, Krit. XII, 10—11: (Ki (xa (ha (kii (kii xn -Jl.nn

(15Ï1\ C. S

xnKïi'-n\KN. voor iemand of iets uit den weg gaan:

a„ 0/ Q„ Q/ Q
vrg. ajj(Kn\ xnmnnmw

met een ruk voorttrekken, -duwen: vrg. <ria*Ji\ <rn

(kj\ J. ; eene schuld vernieuwen ; (kii iuj rui x:rri xjj
t

xn ^1

XSÏl 1L) intl <£ 1 Xll
,
iWl . . . . \ OJI IEJ) XJI XA OJ1 OJKEil tf-57? (KI XJI,

(l (1 OiwO (1 s xi (1 €0,^(101 (j

rui cea rui ? \ C. S. — x;i (ka xm iki \ zwaar, kort, snel

(niet diep) ademhalen, hijgen als een aamborstige , J.;

of door overmatige inspanning , BP. 60, 5 v. o. C. S.

xnii(uiz\ zva. x;iii(km\\

xn xnxA 11 (kiji\ kw. twee stukken hout tegen elkander

wrijven, om vuur te maken. G.

11 xh z 11 ah \ zie riihiziiahw
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ajiaii {zie riji)\ RP. 4, 6 v. o.; (un oaji cnji \ J. W.

130, 7, C. S.

07i o?) \ zie (ÜV^X
071 (iTi \ kn. openbare veiling.

geveild worden, C. S. Vrg. aua/ia\ bij ti

Q
Of) 071 01 071 0JU1 CHlj)\ Zie XI 071 71 (Cl { 0JÏ1 W

oxi (ui ari op \ openlijk

07i icm ooi ft \ zie oJn urn imn\ alwaar te lezen; ojiumi

ornji\KN.; (iTi (cm^u/i \ iemand aanhouden, enz. J.

oei cni/j \ KW. zva. oTinricrms zie oJnoiam w

07i crn \ zie cm IIw

071 97Ï\ kn. naam van een boom , van welks hout kleine

voorwerpen gemaakt worden, J.

01 071 071 071 \ zie iKÏI hO w

I

jiM

t



BIJVOEGSELS EN VERBETERINGEN.

BI. kol . regel. woord.

1 a 4 tun\ voeg bij • 3. KW. zva. (unw

16 v.o cuii ;? tun \ zie bij tuncun rui rmnw

b 12 njn <r> cunz (Kiiji\ 1. kn. goed gevuld, niet

G)cm uii of cm ten >\ van vruchten, zooals

koffie, këmirinoten en van de padi. 2.

2 v.o.

2 b 22

4 a 20

K., zie (und£\\\

t/n<unxmn\ voeg bij: rci(un(aii\ ook bij

iemand bescherming zoeken.

amiKi\ voeg bij: <&l<pi^ zie ben.

tun(Hrthm/)\ l. achter ^Kon-niKn,

16 v.o. ,Q)

UT)

»g<™ji: en^^

5 14

12 v.o.

6 26

b 20

4 v.o.

<i(Kiz unn\ i. pi. v. rnidizrnchnzth'ti/is l.

t)ia,^rn(hnz9<njt\\

O O (

• 7 7(unctaiuij\\ i. pi. v. kn. I. ki.

(Ln i)M? ie/1 (Min \ zie iun ihi <&} CHin \\

rn tun n uiji \ zie 11 rui on xxn w

r^(unrnipiiz!tai^\ voeg bij: tnajunxnom

'trn aan . een spr. zie bij r> tui ii ,um z rxrijiw

on cun <n icm z (kjjj \ rn (Bi n xxn i (kojj en rn ui

rivinzi^o/j\ zva. rn (lti rtmm (Kiin\ enz.

Zie ook rn (Ejiii i^rnz (Kit n\ ben.

7 a 22 lunapr) (u/j\ voeg bij: xmrm tui—irn
0%

23

b 14

8 a 15

9 2

18 v.o

10 18 v.o

zie bij iKnxpn tui n\\

rn tun urn (uyi\ zie bij on ,&? um cui/iw

rnx/nrn ufn \ voeg bij : on teiri icrn z \ zie ook

bij ii (Eji rn on z \ ben.

O
mmnapzrYo^\ zie bij r> cia

z

<htj)\\

tun op un \ zie na ,un \\

cun im iriJiji\ voeg bij: kji an nrt.i/j\ z. ook ald.

cun M \ voeg bij : ui (ei rn ihi ihi ^i ni * de al-

BI. kol. regel, woord.

lereerste snee van een padioogst, een

klein getal aren, die tot twee popjes,

met boofd, armen en beenen zaamge-

vlocbten , bij bet opstapelen van de pa-

di ergens onder in de loemboeng tot een

djimat neergelegd worden.

10 a 4 v.o. run Ti cho \ voeg bij : iuicc)rniio\ bespieder,

11

12

13

14

spion.

-. „ o a/ z .. o/ . ,

Lo rty"^? N v0e9 "iJ : ^ 'J^j fff> n zie b

10 v.o. rnajniKi\ voeg bij: nihOKhns zie ben

9 v.o. (L7i cm m , voeg bij: Skr. antara

tusscbenruimte, afstand, verschil enz.

b 13

21

22

a 5

b 4

14

tuncHims voeg bij: (uitH>ni\ zie ook ben.

tun lljj$ c
12Jl

s zie bij warjMiarnji*

v^'^yr zie hiJ "i™"^^
o o —
(mi masnjjs voeg bij : aai cui o~n asnji \ zie ben.

ook ald.

rniunri ^aznuijj\ zie Jansz. Aanh.

4v.o.^^o^ i. pi. v. ^maji^

a 5

b 1

19

a 5

IHI OJl^/l

O O
zie bij nmcünpinw

2.

ii cun z il
j

71

"Cü

rnrumcrni\ voeg bij: rniunzcnn mjirth\ een

ladder van één stijl van bamboe, waar-

van de sporten aan beide kanten uit-

steken, ook <n run zctrn (Eit rnji genoemd.

rri(unzcmi(i3irnrvaz(Hiji\ een gewone lad-

der van twee stijlen van hout of bamboe.
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BI. kol.

14 a

regel, woord.

na ajn z arm tui cciri aa aan \ een dubbele

ladder, die op zich zelf kan staan.

22 v.o. asn arm tuin\ voeg bij: Vrg. asn arm ajinw

3v.o.«(W)2 arm aan \ voeg bij : na een z arm aan

\

zie ben.

16

17

21

ajn arm aaijt\ voeg bij: Vrg. art arm M^ifl^

i.pl. V. naajiznartazaainsl. nat

7v.o.

15 22

rnnacrmaain\ voeg bij ; Vrg.arjinacrmaain\

artajinri art i aain en na tui aa arm aain w

rt arn aain \ voeg bij : aai run arm aai aan \

kt. art. 150?

rnn'moj)ji\ i. pi. v. kn. I. KI.

dit artikel moet komen na19 v.o. run arm ruin

U) ui

het volgende.

8 tun arm om n\ voeg bij? Vrg. asn arm arnji\\

Cd
L )

til

Cu

16 a

b

ld v.o. ajn cm aann\ l. tunam cmnw
(«) UI (n ) UI

3 ajn aa ti \ voeg bij rsi arm : zie ook

11 ajnum aan\ zie bij ti&raanw

o O • 7 .. O
16 v.o.

17 a 10

22

24

24

um aain \ zie bij na aai arm (tarnt \\

rutt van trut n\ i. pi. v. asiasm (tuin un t&iaat

aan \ i. ast rem aui -Jti rei nat aan w

cun tcmjiaa ok z aaajj\ voeg bij: ajitumjinaiKz

cm ni aai \ zie bij het grondw .naajzz cmn

w

o ... o
ojnann iein\ zie bij na aan z ram teinw

ajnnaumzcmn\ voeg bij: Het

o/

Gr.

cna^:zamn\ zie ben.

„ af . a/
7 v.o. ajnaaji\ zie azm\\

2 V.o. asn aa n asn n\ zie om asn n\\aajiasnji :
oT'

ruin\ zie asmajinw™1 'dr

18 a 14

19

ajti aantKii n\ zie asmtiJinw

(bn aan \ zie cem w

ajïiaaji\ voeg bij: Vrg. (tm rei aa ~/« tei (ia

aajp,

19 v.o. ajnaatei aan of ajri na aaz rei aaji\ eign. van

den neef en een van de hofgrooten

van Soegriwa, den koning der apen,

ook Bajoe-Soeta en Bamü-djaja-pati

genoemd (Skr. Hanoemdn).

b 12 maaijt\ i.pl. v. tuianmaain\ l. rei

out

19

v.o. asn arm aai n\ voeg bij: vrg. a^aarnaainw

o . o o
15 V.O. ajntKnaain\ i.pl. v. -jn tKJiaaiji\ l. ^mtui

aayi*

2\.o.naajnza<jiaain\ zie bij: na aai z ooi aai n\\

BI. kol.

19 b

regel, woord.

6 V.O. ajnaJiaajins z

5v.0.ajiiajiauin\ i. pi. v. aunaci — l. ajn etui

™Jl
il.

20 a

b

23

24

25 a 13

b 7

4i\.o.ajna^(iuyi\ i. pi. v. ~majtasnn\ l. ^rrtarjt

auijj

1 i. pi. v. ajitru\ l. ojnoJtruix*

8 naajn ïl.i.pl.v. niajn^n asn\l. oaajnnn asnw

êv.o. <un/-n(iaji\ i.pl. v. en l. en.

2 v.o. " l. (sinrjaMn\ kn. zva. na rei z

nanaz aan v

4 V.O. (utinitKyi\ i. pi. i). ajn ri (Cl ayt(i\ l. ajn

nnamauijjw

ajnnri(Kjtn\ Hierbij behooren de woorden

in parenthese op r. 20.

ajn na (Kfiji\ voeg bij: (rtaamia^in\ en reji

nrt(uui\ zie ben.

W^.o.ajnuAaa\ voeg bij: aan uttaa\ zie ben.

26 a W\.o. ajn aji ajijt\ voeg bij: azi rui aji^Jioi aai \ iets

vóór zich, in het gezigt, hebben.

27 4 asn aji ajin \ voeg bij : asn rui tui ~m rui tuin\

iemand of iets verwachten , iets hopen.

T A °
7 O 7 o

14 tun na ajin\ i. pi. v. tui n tuin\ l. asi nri ajiaw

15 v.o. unm tuyi\ voeg bij: aai (Wiajnnrt tuin en run

o O Q ..,'.. O '
o

naoui^n^s zie bij cm asn ^w

o ° 7 .. O
ö v.o. run-at cuifis voeg bij oii tui ^inaaan\ : en

maken dat iets weer tot stand komt.

r ° - 7 O -, Q
o v.o.tunno tuin\ i.pl. v. ~narn ast aan\ l. tun na

tui -ui aanw

b 12 tun aa ajin i, pi. v. tui rt tuijj\ l. asi art tuinw

14 ajr
/i

n
li

a
rVi'

K voe
ff

bij'- 'O (tan z na tuin : zie

ook ben.

28

29 a

30 b

21 naa^iaina ajiji\ l. ai ajn na na ajinW

3 ajnna(EJi\ voeg bij: zie ook tuinarBi\\

15 v.o. ajnnicmn\ De woorden: »Een t/m e

moeten vervallen.

v.o. ajnni ri (E/t z\ Si

o *

en.

a ^

32

5 tun na \ Voeg bij : om na tui aaji\ zie bij tui

n^amaajj^

6 v.o. tn tun na"\ i. pi. v. dien men : l. dien men

respecteert of

5 v.o. nriajnna i.pl. v. iemand ontzien : l. iemand

respecteren, ontzien.

4 V.o. naajn >I\ voeg bij ajinaaaina" : respect.

18 na ajn na aai aain\ i. pi. v . <ri oji nri aai aruiji\ l.

(nazi art aai aaiji w
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BI. kol. regel, woord.

a o v.o. ajn om asn n\ voeg bij ajuin ooi asuji : net

opstellen ; de opsteller of dichter.

33

b 16

11

• 7
t\ l. pi. V. Tiom

.

V

16

19

35

36

cun om ojtji\ voeg bij on ooi aji/i: Een an-

der zie bij ooiooi aji/iw

ajri om cuui asnji\ Ar. £.>|jC^- , hik ajat,

verhaal, geschiedenis, wp. 204.

ajn ooi ce/i%\ zie om om t&i <>

a 4 v.o. .mi na \ i.pl. v. Skr. o e da— l.o êh a ? CS.

b 19 ajnajaoon\ Vrg. anaKonw

a ajnaxiooji\ van ajnaja KW. water, tegen

de opinie van v. d. Tuuk en Kern. CS.

b 13 ajrj(iaamn\ voeg bij: Vrg. axiaxicm/iw

37 a 23 v.o. ajn on art/) \ voeg bij amaxiajaoaji: of
r>

'^

ttji asn mi (uihij: of22 v.o. (unnn na (hi n\ voeg bij

8 asn (ia (ruin

5 v.o. cuii ranjuis voeg bij: Het Skr. oedaja

bet. ook voorspoed, geluk.— mi (ia om \

uu/i en oji ori '-ri \ zie ook b
"SA U

ilO ihlfl w

38

39

40

41

42

44

ruijl^ i'- zie on a^ as: tui n^

a 4 asn axi ajio asnji\ voeg bij: zie ook cviaxiajui

6 (un asii II. I. ae/iter om oji ti asn 2 cuin : (om

tuideïf Lakon).

(unasii II. ajiasn\ tut rn nsm cui n\ bet. ook

stevig, goed vast, bv. iets binden.

17 v.o. \masn%\ zie tuiasnqv

14 v.o. H cun t asn \ zie iasn\\

b 18 v.o. ajn asn \ achter geven— l. ajn riem orn ojyi

mr xa\ ook zich laten aandienen , jb. 12.

9 v.o. ajn ti asn 2 tjiji\ l. zie cun asn I. en oriasm

OJlJjW

4 v.o. ajnasn\> azi asn otiti om \ zie bij (viasnw

(uri, tasnajioa/i\ is KN.,n,j

O22 ajnciJ)ji\ zie bij ceii ceii cuuaooji\ onder czji

z/yiS

(&KM1/1W

njn(hj}(wi\ achter zva. — l.7iajnna!&i/)\\
Oh

9 v.o. (un mi \ voeg bij cejicui\ zie ben.

b 9v.o.ajncuiomji\ l. Vrg. ook rt om 2 <n tui ooi cjw

45 a 11 tri ajn (kji(H71jj\ — nri tin cui om n\ ti on anri\

zva. rn (ui oji om n\ ti ajiannw

BI. kol. regel, woord.

47 b 7 v.o. (uwKn of Ti ajnaj)\ zie (k/](&i\\

4tV.o.njn7i(hj}(irn/)\ zie tiikoath/iWrn,,
!'f

48 a 19 v.o. ajncuA,ui\ zie bij oouijiojiw

18 v.o. tbri Ti (KJi2\ zie ti oji 2 w

6 v.o. mnaZp voeg bij: tui ositKnan oon\ zie ben.

b 4 tun«j)\ voeg bij kw. zie bij <o,\\

Il v.o. ajn (vi \ zie bij een ivi en azi rot cun tui \\

21 v.o. ajnaj}\ voeg bij 7i om 2 tvi oaji\ zie ben.

49 12 v.o. (uri (ui (tsiijj\ voeg bij tui (in (ui asnji\ zie ben.

51 a 18 v.o. T7 (ui 2 Ti rui un n\ l. ti cunz ti tui cmi nw

22 (un(vi(iL)ji\ zie (vmijijjw

b 19 ti/n (ui(im/i\ dzi(iji(irn/i\ enz., zva. nuncun

xmn\ tin iim om<n\ enz.

52

15 v.o. mn (vi \ KW. zie bij (ea(vi\\

53 7 v.o. (im rui \ achter (un n arm ri na ,unji \ /. K.

54 a 17 voeg bij 71 tun i t) <un ^ ni.i z tun ^nt

71 TUI Z tHTI ~/n 71 IH71 \ N. , 77 tlTH 2 OSn

O
(HIJ! Of

o
(h l) hll i

<Hl

56

57

58

iLII

at

(un Ti arm ri na 71 ihyi ti na

't<2JI^ K - >
geenerlei deel nemen aan

een zaak.

17 v.o. 71 turn ti ai/} q \ voeg bij mi 71 &m 71 tui cuui

(hi,i\ zie ben.

cv oS
20 v.o. (unnui \ (hti.ix.1 ajiCHinx is KN.

o o / 7 o X
o v.o. tui7ui\ l>. (un TUlW

b 1

a 10

o X . 7
o / , o /

xjiitui\ 1. ft. v. (vurui\ l. ajiTUiW

(un tui \ voeg bij ti arm tui of *, z. ben.

20 v.o. 7iajnz7iTU)\ l. TiojnzTi tui\

/ ... X
TiarnzTi tuiz\12v.o.Tiajn2TiTui2\ — voeg

zie ben.

b 19
O

7iTui2a<nji\ i. pi. v.: of on 71 tui 21

O
tiihii\ l. of oji 71 tui 2 arn 71 un

\

13 v.o. ajn 71 tui 2oni/} , ook KN. zva. asnornaji
<£A

ajn <?? tui 2 un ^t om asn r^**»'

O ^T paard.

59 14

60 b 2

61 a 1

62 b 10

64

ti ani 2 asn oa ~m ti tui 2 om<ji\ zva. nooit.

o ,.. o
ti ajn tui omji\ voeg bij 71 om tui om anji s kw.

zva. (Momarionji^

a_m tui tjiji\ i. pi. v. schrijnwerkers — l.

schrijnwerker.

ojnTui-ji — omTui^ji\ voeg bij: Skr. hal-

pa, nagenoeg gelijk, zoo goed als— .

ajn(nji\ voeg bij: degrondv.is tuiw Vrg.

ook ajn oji w

71 om 7 ui \ voeg bij aji7iazi7un ook waar-

, a„ o o/ ,

senuwmg. aji 77 on tui oji arun&i i&i \ wel-

meenende waarschuwing.
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BI. kol

65 a

b

66 a

regel, woord.

10 v. o. mn xji\ l. tJi cui en (Ejkui\ zie ben.

6 (un rj mi \ voeg bij cuim on cui hu chnn\ z. ben.

20 v.o. na cun cu \ zie bij on ten i_i n\

15 v.o. iun cui q \ zva. on cun cui ^ kt.

11 v.o. cun tui^ zva. vjamnuiq KT.

9 v.o. rfiun <n ui z \ tp. zva. a/non tui ?\ zie bij

<naji2\\ ook kn. erg vermoeid van de voe-

ten, zoodat men niet dan met moeite

voort kan. — n<nionajit\ met moeite

voortscharrelen, van een vermoeid

mensen en van een vogel die niet goed

meer vliegen kan. — art eten nri tui z \ zie

ben. — cm or> •
i ii cv) i \ het met moeite

voortscharrelen {vrg. cui an <uj
*

).

22 v.o. cun [cui \ zie tufh^

21 v.o. cunicui\ zie iui\\

07 14 fci no cui cun"11
ceim cui asn™A

69

70 a

71

72

of u&i cd cun n\ bet. in digt aaneengeslo-

ten rijen omgeven, van beide kanten

insluiten.

20 v.o. un cui asnjj\ Vrg. bij luiun asnjiw

15 v.o. ,un (ui aoji — voeg bij: ojnnsionan of cun

a^iHraJj aryj\ op zijn minst, vrg. iiu)

(UI) (U)l/)"-\

13 cun ciJi'cun \ voeg bij itniiitsictci cuip zich

doen gehoorzamen , G-.

cuncij)\ De grondv. is aj)\\ — cun ah ca

(m~)J)\ zie bij zj)xr>(H)/j\ Vrg. a/mri.iw

(unas:\ voeg bij un rn ne? z (Kn ^monocn cei

Ti»a^\ weer met iets vooruitkomen,

weer een stap nader komen, bv. met

bieden.

2 v.o. cun in (Knj)^

o O

b 17

16

73

74

75

76 a

b

8 v.o. cunns:\ achter ui<cik nr> rn a-ai \ l. en ren

t# on nm \\

"5

1 un on is: z ixi ri\ i. pi. v. r> i&; 2 11 is: z iui

on kh \ zie onmzonn^z rui ri im \\

14 v.o. cun tuvi\ in een vocatief dikwijls onge-

veer zva. on cun ^ w

4 cun (uu) \ zie bij eiicicuuiw

8 cun tuin•ooj) * voeg bij ui run 110 cmj) of cui

(uu)(hricHin\ zie ben.

(unoAf),(Nijj\ voeg bij u)i :criciJiuncuu)CKij)\

ook benaming van een bijzonder fat-

soen van krissen.

11

BI. kol.

77 a

78

79 b

81* a

b

regel, woord.

9 (un cuui (tajj\ voeg bij: grondv. etui (ia n\

77- ° °
vrg. ajui cuui (lojiw

22 (unruui <*-<«# \ achter cei cuui asnji\ l. glooijend,

7 v.o. un xu (U)j)\ i.pl. v. xncuu)cu)ji\ l. ozhuui u)i\\

6 cun zhi amj) \ zie cumam .^11 <uui cm n \\

11 v.o. oncu)izce.i ^\ voeg bij: onunz(E)^uncHin\

zie bij amuw
O22 v.o. cun (Bi cunjp voeg bij -ui t.11 <ru ~? iEji asni\ spr

:

8 ajnien asnnaai\ oude benaming van het

leesteeken Tjëtjak {vrg. ah^im).

83

9 v.o. un een ~ji\ i.pl. v. exn (S) anyi^ l. cktj «J> mnjiw

Ló (un &i -^i\ 1. pi. v. (Kiiarmam (bi^i\ zie

O o/
oai arm om (E) _? w

19 v.o. cun (U)-^iKi)j)\ kw. zva. oji &01 isnji — (un

een -ui aai -ju rei _? ,un n\ kn. dikke nevelV2A
o

84

86

in de bergen {vrg. cui cui, asnji en cuncsi

aa-mce^fmjj).

o O ».. Oó tun oq (ei -^? z -Ki/ix voeg bij ihnni (Ei-^iziui-üi

aan-*, zie ben.

16 v.o. cun <E)^i \ zva. ij) cei ïliw

5 v.o. cun ei Sjp i. pi. v. kakelé — l. kadelé

6 cun,Eit)\ in tunerneun (Ei J?\ of verk. 011

cun (E) ^1 \ en verb. cni cun cei -^1 \ er maar

half (niet geheel) genoegen in nemen,

ook nu eens vriendelijk , dan weer stug

;

of nu eens goedgeefsch dan weer ka-

rig;
G)

21

87 b

curam en curiEi^.i\ zva. cun

iix/nz(èijj\ i. pi. v. en rix7)Z(Èii\ l. en

onxnz cifjci w

ZUv.o.iun cei^\ voeg bij: cuniei^\ N., (uitmicHi\

K., TD. voor aji(H2i^(Hi/)\ ook ingeval.'8

of (U)i!hn?\>12 v.o. )) asn (Ei q \ voeg

11 v.o. cun &i(K)j)\ achterhoofd. I

G)

vrg. o^ff^

89 a

b

2 v.o. cun i£iamji\ i. pi. v. zie xmcrrij^ l. zie

6 cun (Ei hiyj \ i.pl. v. -Jtasnq\ l. -^i&niw

/ clti on ei z (unji\ voeg bij nnri (E)zonnni of

ctm on (ei zri(Hn\: noemt de man ook zijn

v.o. cun ei Ti (Hnz \ zie ct 11 un z w

cun (Eu asnj)\ zie bij ikh <ei asnjiw

90

2 v.o.

5 un (eji cisnj)\ achter cei cei asnj)\ l. zwiepen,

(ijn (eji asnn\ zie bij cei (Ei a^njjw



i n
BI. kol. regel, woord.

91 b

92 a

14 v.o. ttm e/j ttt^v i. pi. v. vermend l. vermengd.

14 tunièt\ zie bij ffuidn^
ca J ca

oY.o.cimzp voeg bij: Vrg. afntuiiêiw

16 mnrn achter N., I. doch ooi' wel in

BI. kol

114 a

115 b

116

17 v.o. xv ui hin tn y zie m a-nn\

93

95 a

96 1

15

16

b 23

97 a 7

98 b 18

99 3

100 a 8

o cv 7
oo/

lo xnnm\ t. mncmw

10 xmcmxciij\ voeg bij: Vrg. cmHiijiw

15 9jncmamjt\ l. zie bij oti t/t7,i\\

%\.0.7ixm7xcmzaJiji\ zie bij ti (si ti cm z (iJij)^

unccn^ en xixnixn^ omzetten.

xnnx,7i\ voeg bij: Hnxm\ zie ben.

o CY . 7 CY , - Y
x/iix7n\ i. pi. v. zie xni\ l. zie xrn\\

o Y .
7

. > , • /
tumcris i. pi. v. zie xm\ L. zie otiiw

xm il <xm hii n\ zie il xniKiin*

O
nvn xm cm n \ SJ£ xm 7,77 ^ w

o **
""" c

' O
9jnapncmn\ voeg bij: Vrg. it^amcmn en

O
amaortama\\

xmxsn^ rook Z. rood.

119

121 a

122

124 b

125

1041

regel, woord.

3 v.o. aSn cm(HiTn\ en rix/tiz td tvt> <~n \ zie bij

ojiti^iiz cm xm ni w

oo (?> CP> (?) TT22 Hj7tam\ zie cm 11.

20 v.o. /7^,?/7^ \ fco*?^ fo)': F>^. a^:asti?\\

1 8 v. o . wi'iH). wnjl N — m ^7 '^7 *^? /? ^^ ^ *9, |7V
7,

ihm/j^ zie ben.

8 v.o. ftnttq^-EAji- zie bij asnisinw

o v.o. chi xnm .? \ KW. jsw. rn (ei ti cm z Hii7\ cui aai

asii xn on ^ \ $jor.

16 <Hiasn\ i. pi. v. ndta l. ndtha.

4 v.o. aaaxn\ voeg bij: Vrg. &iuiru\

14 v.o. cm (ui\ zie bij ckji&jiw

7 V.O. (Hl (Ul^j,\ i.pl.v,

14

3

(Hl (Hl (UI ~? \ £ (Kiniaji,

20 v.o.

£) ff) 7
(77 ?7 7,77 ? X7T1 \ l. 77

i.rVïx l. (djc\

'7

7.77 i:?/ l. micncciw

(?)
Hll Z Xm W

101

102

103 a

b 20 v.o. mn ip \ i. pi. v. hetz. I. hetz.;

4 xixtiti op zhujj\ voeg bij ri (eizii 7pz(H7in\

77 xm z xp arnji — i. pi. v. ti tun z xn ti hu ~/n z

?p nr)ji\ l. xixmzaprjxm^mzxp xm/iw

77 XJ11 Z tl lp Hll f) L pi. V. 77 L77 Z Xp Hll _77

TflHTl^ l. 77 (Un Z ip Hïl -fïl (Cl HllJjW

6 V.O. (vn Ki (Hifj\ i. pi. v. (L7i vrn t> «S77 ~m xn ihiji\

/. L 77 L~771 in ,1,77 HG) (Hl /j\\

m a . , O O O O
7 fc/7) itr? (hTyix *. pi. v. (miciiHi -jti uiinioimi \

7 o o
i. xn U7 cm ^ 77 in in rj nu w

19

10Ï 18 v.o. i)ri{(Hnnii n\ achter melodie l. diHiiiHn^

ii(Himiji\ l. zie Ti (K.i ini nw

(Hii~Jim\ oude benaming van het lees-

teeJcen TjetjaJc {verb. van 't Sier.

anoeswdra.

1

6

ah ri cm asn om \ zie isn ri nm asn uw \\

2 v.o. (Klim hiyi^ — xxn vn iHrtn\ Vrg. amvn

amjl*

126 n 14 yj oji z i-j 7-7) z ht)ji\ kn. greep met de band

uit iets, dat uit korrels bestaat, zoo-

als rijst of zand. — or> 077 zonojnz tunn \

iets met een greep nemen of afnemen.

127 8 (KiïCHl Hl\ KW. ZVa. (KJ)(H1(H1\\
K~ Ca)

18 v.o. (hjj[(hi Hiir.\ kn. een ponjaard, zooals vroe-

ger door de Boedistiscke priesters ge-

dragen wierd.— (cm(tHi Hrtn\ met zulk

een ponjaard steken.

b 7 (Kj)(Hi(Hii\ zva. (kh(hih7i\ (Sier. tjdtaJea,

is verb. van (ukhi

110 b 5
o o o o •

7 .. n
l/7 ci 77.7

(j en xn in ir.! /j\ zie bij tihtixd

'YL1'

112 a 17

b 2

ajn xn Txi/i \ voeg bij : rei xn rxi xn rxiji \ spr.

7 xmrixnz\ vuurtest, komfoor.

5v.o.i?)^uk/^ voeg bij xti 77 pw ^7 \ zie

bij 7i7Xi(K.on\\

Titunzaii' voeg bij ajncni\ wj. is een

verb. van 0C1 cm of 11 !Kizcm\ als of

(ka cm \ zooveel als 0^1 run cm was.

x/iicm^\ voeg bij xi cm^tun ihijj en aji

cm^xjniHij\ zie ben.

128 a

129 b

130 a

131

133 a

137

de bonte koekoek).

8 (Hj)tHiH7i\ voeg bij:

tHii\ of (Hji(Hi!Hn\ zie de Bijv.

8 v.o. (Kt},™] Hnn\ 3. voeg bij: Verg. .isrj.crmamnw

7 v.o. (kj) Ti arm-* sawapitten l. sawopitten.

20 (U)(i3\KN. schraag, zooals om een plank

op te zagen {gesp; zva. asndi\ J.).

KN.,

v. puitsten l. puisten

17 v.o. (HJi7<jixafi\ voeg bij oji ni (nn (io ihi n\ z. ben.

3 v.o. xj) 'xi \ KW. zva. x7L7pHnji\ kn. walglijk,

een walglijken afkeer verwekkend.

4 v.o. a~J)7inn<n xncuin ^ i. pi. v. xnn ri to z <ri xn z

22 (Kjixji\ achter auianrn n. , l. ooh

21 v.o. 9j)a<a\ i.

9J1J) \ l. 77171 77 nn 77 XD 0-JIJ1

O
Kil ?

Oir

Ci o
15 (KiHnj\ zie bij rei xhi hii n\ ook als toe-

66



1042

BI. kol. regel, woord.

O

138 a 11

b 15

roep voor pak aan! en oji (irn ihrnn\ als

toeroep aan velen.

O • O O
oo) (kïi (hl K~nj} \ zie 007 mi on (hrn/j \\

007 007 \ voeg bij: ook 2. een soort van

hark {vrg. (nruiviun) — O7ioo?\ met

zulk een hark werken.

139 a 6 v.o. ajiaai (inin\ voeg bij onumzritHn h>!/j\ aan

iels gebrek hebben.

t -, O o /f 7 .. O o /"
1 onder oo) 00707007 n yo<?^ 6?j: #77?. 0^0077700?

b 18 itJiahn asnji\ voeg bij: vrg. <~n iun asnji en

dj) 007 asnjiw

O o O o
8 v.o. oji (hn asnjj\ i. pi. v. a^monihinasjiaaiamij

— I. urn onunz asii oo; asn/i

142 a 2 v.o. oo) ,15)? a v ^0(?^r #?;.• #?y. &ji asnjjw

b 21 v.o.(K»tetf\ #0£^ fo)'.- 0^ 00/?; asnasri\\

143 a 23 aoiasn\ voeg bij oji (Kin<isri\ o_/)oooootoo

het kwaadspreken, kwaadspreking, ach-

terklap.

iq O *• O O
lóv.o.!hj)<M)/)\ voeg bij mruuriri en am ahji dji o

>

O
~"7lfl

zie ben.

145 19 v.o. CKii'najiz(rv)jt\ i. pi. v. im rt iui z rui aan l.

(hJiri iui z rui ihin

b 3 oo)07 0-5)\ zie bij mionaDiw

»o) crhi nn asnn \ voeg bij: zva. arn nq ajin\ zie

ruini njijj

O o a„ . Cl o q„
007 (rui 11 \ 2Z£ o^ ruim w

146

22

O
148 a 16 v.o. oo)(t7)\ Z. oo)oi)N

O O
3 v.o. tui rui cuiji\ i. pi. v. Zie ook (kh rui aznn\ l.

zie ook mjjumjt

b 7 v.o. mi/in ceji ><yin\
t

voeg bij: zie bij ajio&iarn

149 a 12 oo) ?i'iin voeg bij asm rui on np z rn\ ook

BI, kol. regel, woord.

157 a 12 v.o. ajjcmamn\ voeg bij: vrg.: a^cmcmn

158 16 oo) rrnasn n\ on cun\asnn\ zie >is:(uri asn/iw

19 ti oji ai rm z ruiji\ achter ajinuiaans l. of

Q
rui (ai asnn

b 1 3 (KDiyirn ihmji \ kn. laag
, fig. gemeen, tm ,vi

o o
nrt un ~^i 07 arm unn ur) darjirio <Knn \ spr.

159 a 23 ajionapz\ bet. niet blind aan één oog,

maar half blind, zoodat men bijna niet

meer zien kan of het gezigt van één

oog verloren heeft.

159 b 12 (Ksuu)Min\ i. pi. v. kapak l. kakap

160 12 oji nap z asnn \ i. pi. v. en voorste vinger

l. en de knokkel van de gebogene voor-

ste vinger

10 V.O. 7)00) zon op iasnn ^ i. pi. V. on rrm on op z asnji

l. aimm zon op z asnn

O 7 O
161 a 1 ajiapruip i. pi. v. (hjjéi ruin l. (i^rtij) rLij

15 rrj(U)z<ri(aiz\ voeg bij: vrg. ri ajiznimiz

OO . ,.. CiCY
13 v.o. (K7kci\ zie bij imnanw

b 21 v.o. oo) ri (cnthTiji
/ r O S

oo) Ti tui\ L. lui on (ui \

162 a 10 0),iiK7)0O)/} l. AO) liUll (Kil /)\\

iemand berispen.

151 23 v.o. (K>) tui \ i. pi. v. mun l. (in mi

7 V.o. oo) (ui(isn/i\ i. pi. v. (Kn mi o_o asiin l. ikïkkh

Q
cm asnji

153 b 22 oo)7)/&)^\ zie bij xrm-ni&iqw

onder oo) tsi miji — a-ji r&> (hm an/i zie bij i^in ibi

(hoianji en vrg. (Kme/iunn

154 a 3 ao)CE/i(HiHj}\ voeg bij: Vrg. (Kju&Kunn

f)l. v. oo) ü(O) mi (ui ito n\ l.155 8 (KJirn (&1 ^KLÜJjS i. ].

O
(Mn oo) n c&i .^i (tan

b 10 v.o. (knnri (en

}<uan/f

i tri (&) rn i (&) n zie mi (Ui ri ias/i \\

156 a 15 oo) /&i(xn/)\ zie oji t&i (un nw
cci UI CQi UI

b 20 v.o. (Ks)crn\ voeg bij: Vrg. (i^iuri

(^^(inyi — l. ^i^doiji^

163 20 v.o. dj) run m>i Of — l. tui mi iui 0/

165 3 rn ooi z rn <a z osnji\ voeg bij <ri(cm z nn (uiz (unji

en rimn zriixnz asn ri ikh \ zie bij riaJiz

ri(uiz asn/] w

19 (Kj}(ui(ru}j}\ — achter tui uiii ariruin /.op-

duiken
,

5 v.o. (usi(ncm\ voeg bij: Vrg. <u?z<riam\

b 6 (hh 07 oD ? \ voeg bij otw riamq(un\ iemand

uit scherts knijpen of slaan om te plagen

19 oo) ricrrun^n <n asnz\ voeg bij: Vrg. amnri<-h

167 a 20 v.o. t)o_/)7oon voeg bij nui ah -~n (un (tn\ zie rui

b 8v.o.ni(unaznji\ achter kn. I. lust;

168 17 *yimn\ en ttticton zie bij itui^mnw
(jb* C.lh~ ^—' C'h"

12 v.o vturn unji \ zie bij lOJinn

169 a 12 v.o. iui(h7thmj> (p. 168 a r. 5 v. o.) moet hier

staan, en vrg. ajiaii) ruiji en iwcrrn aui/jw

170 boven de pagina i. pi. v.

171 6 iuiari\ voeg bij : ri om z na xji oo''\ naam van

een poort boven aan de trappen ten zui-

den van de Sitinggil in vroegeren tijd.

18 ri T7 07 ah \ voeg bij: Vrg. ook ridJirnxrw

6 v.o. r)nr)rqarmz\ i. pi. V. asn on nn ri nrni z l. asn

<1%\ l. T) (Hl (Kli

o G)

ri'-nrjcnmzx
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BI. kol. regel, woord.

172 b

174 a

175

176

zie (Wioqnw13

14 v.o. n>hi)M>,]\ voeg bij: Vrg. ook oo> Kn asriji

#f m
o o

en (wi kii asnn

BI. kol. regel, woord.

204 a 14 nriKnrnnji\ grv. van [Kn kii rmjiw

205 b 1 ni77OT^\ i. pi. v. rcrnincm^.\ l.

l. ook

18

177 b

182

183 a 1

186

mth-n\ i. pi. V. ook mi rn \

mKniu)jj\ kn. gulzig; een niet keurig

O
liefbebber van vrouwen (vrg. ajicnjiap

kvjj en axiariajiji)

1 cri (ui ki \ i. pi. v. kw. en K. I. KW. era kd.

10 ii -n z ur* i. pi. v. tijger l. leeuw.

178 9 i)nm asn \ i.pl. v. om ti
,rn z asn shtj^ ofoi ojvz

asniHij\\ l. (ut <n -~m n asn (htjj of ?7 jri2

oi asn an ,1\\

179 a 2v.o.ti.u\ i.pl. v. <üiok$ N-, l. mi.a&q en

b boven de pagina l. niaj)\\

181 4 iiuu. voeg bij (of -n -M\ Winter) £.

achter z : ^o^ aanduiding van lange a,

als ook ...CS.

7 •->)? )?ï;,?\ voeg bij — nia^i ir iikij een

offer voor den godsgezant (Mohammed).

14 v.o. n o ; \ yo<?^ #2/ : Fr^. asn iwi »f»/i \ KI. vaw

"7 °

ii-nzvr>,nuihT)^ voeg bij: vrg. in<w»?

ui > w

8 -r>ii >>o. verzwakt door ouderdom, van

een mensch; door ouderdom niet goed

meer bruikbaar, bv. van een bezem;

het zwaar hebben, bv. rn km m li q vu <m

asnjj\ ik hebhetzwaar,hetvaltmij zwaar.

8 v.o. -najiocna voeg bij: Vrg. ook o^iuitnin

21 v.o. i i(ulasna\ voeg bij: Vrg. ook mi <&i asnji

8 v.o. ~ii m asna voeg bij : Vrg. ook crui cri mi
o

en rn ri ,U7) i\\

22 nwuw voeg bij: Vrg. ook ruruw

10 v.o. n rij\ zie tnoaAJiw

6 v.o. n &t^Ji-asna\ zie ni.EiUaxiji

ir^izri ei^u inji\ voeg bij: ri rr>2 7iiEi2

TLIj\\

ouder n r>\ en rn ei kw.; zie bij cri n ei 2 ki a\\

•^-).77i\ voeg bij !cmncm\ zie ben.

16 rniii ra a zie hUicmnajiw

15 >)(;)> i.pl. v. een vrouw l. huisvrouw

11 v.o. ->i rii h n.j\ voeg bij < eiisiikiij\ zie ben.

3 v.o. >i to z of kii <ri^riz\ l. of a/n 77 to zw

boven aan de pagina i.pl. v. ^n Kn ttj)ji\

' H Kil 7U fl\\

18 V.O. ni cni asiijj nicni aai kiji\ 2. is eeu dans-

206 a 11

207 b 21

209 a 20

partij van tëlèdèks, door een aanzien-

lijke gegeven (vrg. cdu kki _5ï kiji bij

dici^zri mi (ion),

ri^rizri orn \ TP. zva. asn il ari ti cui Knn w

vi kii Ti un \ zva. 7iKn^7iajn\ van il kii <> w

•Kil CK1 \ i. pi. V. 11 CK11 Z Tl !K1\ l. 11 CK11 Z 71 !K1 Z

en 't woord tegen schrappen.

b 15
f) -

7 o a„ 7 o G)
,n Ti ki \ i. pi. v. xj,i7zin\ l. cciismw

210 4 v.o. !Kn m \ voeg bij ui cki \ Vrg. cei ckji bij (lq ckji \n

215 a 19 !hiir)armz\ i. pi. v. mma ook — l. ook

216 b

218

IV"

O 7 o. p O •

chii <rm 7iJjj\ i.pl. v. ix.1 iti iki iirri rui.
CaJ

7 o a O
l. 7L1 7X.1 (KI Cim 7U1 fl\\

h^GJ

v.o. Kil Kljl Ezjui\ voeg bij : vrg. ook xxn cet/i

JU
219 b 17 v.o. Kii7icirn\ i. pi. v. een rijstblok van kei-

steen l. mortier van steen.

221

222

20

2

ii kii z ii cxnzKiijis voeg bij: vrg. ook ti arm

Tiisczcm/iw

o . o
Kn oo) ni \ zie bij a^i hji 11 w

(Kil CKj1\ i. pi. V. (KK1 (KS1 7X7 1S171 T) (Hlfj\ l.

kii tui fciiam onji uin *~n (Kinw

223 19

189

190

193

194 a

b

197

198 a

199

b

201 a

203 b

224

a 1

11

236 17

(Kil T7

Kll7lnl^Ka. kerrie, kerriesoep, ker-

r i e saus , vrg. ui ali w

v.o. kii n-i ^ \ 1. pi. v. kii (ui asiin\ l. kii ,vi asri/i\\

235, l. 225, 226, 227 enz. t/m bl. 308, telkens 10

minder.

T7.?\ i.pl. V. Kll(<Viq\ l. KYl'^Jl^W

jq\ — voeg bij kw to
^
cun 71 <ki\ kii

KiKiKicii Kin\ ook voor de zekerheid.

?ƒ Ki,'til i:in z onnn\ l. ri ;kii 2<cm nruji\ zoo

ook volgg. i. pi. v. cni 71 ni in zrm 2 7iji/i\

,K7; rinizTi Tsm 2 iri kiji \ kii ti n^ ? 77 ,17777 2

vri(Kiji\ l. cim7inri2xn(ïi7ij>ji\ viicci2i:m

aruijis 71 \kki 2 rpri tti kiji \ kii 71 ni 2 ccin <rri

Kljl\ KV 77 nrnccni TUI <H7,1\\

237

Gr ^
v.o.[Kiirm/i\ l. <kvkhji\ i.pl. v. vanbosch

l. van een bosch.

I. 239 b 12 v.o. kti ni 71 asn 2 iKiji of o^titi asn 2 (kij\ zie

66*
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BI. kol

240 a

b

241 a

242

regel, woord.

l&V.o. ttcnaJins zie (enarnaJinw

23 urn <-n qjiji\ voeg bij: Vrg. ook .Kiini? en

cmm o \\

7 V.O. il i-Kizii (Ki ihiiji\ i. pi. v. (nu/n ((Eion (ui aai n\

l. (Kii il [fzi n ,^ i zrnnw

19 v.o. (wn mi a\ i. pi. v. Vrg. tfim'-n [uiji\ l.

Vrg. KI) TJ0S71 )\\n p
O

248 a 21

249 b 9

250 a 21

251 a 7

253 b 22

6 v.o. ikn oji (uin\ i. pi. v. aankonion l. aankomen.

244 b 7 iiKii(vvih'iij\ voeg bij: ook iiuiaAii,arn/j\ en

verg. il (Emtnnizw

liNiy&i ,rujj\ achter J. — l. zoo ook in OJ.

nm -Ti — asi^h\ zie ben.

V.o. on \cfr\on oji ? \ zie ri ikn on uki 9 \ ald. niet te

vinden.

q T .. o
(kii;kii

/
i\ zie bij lEizenzmnw

(Kil (Kil 9\ i. plv. (EJI (Kil (Kil 9 \ l. (El (tl Kil 9 NN

(Kïi(Lcia\ 2. voeg bij: ook als regtsterm

een door de wet bepaalde straf zooals

bv. op diefstal.

(Kn(ia\ I. voeg bij niumnnamaAJiajn^rn z

(cm (Kn ten hu \ een spreekwijs , waarvan

de zin is: ik bad bet niet moeten

doen! Zoo ook 11 run zm (kii (lii ri arn z

on tui z <n ncn 2m ,uiam <kyi\ je badt bet

niet moeten doen!

O • O
\K)iaa(criamji\ zie cm in (cricm n\\

O o . O o
ikii (ici zm auin\ zie ani &n am .ruinw

254 a 8

256

V3'
o

257 1> 17 v.o. (Kn{a5ii(ui^i(Ki/}\Kl., zie oji

259

tl <C1 Kilj)\\

-.» O L ) O O o
lo v.o. (Kïi asii cmji en im asn cm zie ook bij arn

rn,r

262

263 b

265

267 a

b

268

271 a

b

272

274 a

V.O. (Kil (KI 0511 Ml

18

L8

23

7 ° 7 °
\ l. pi. V. (E1(t7)\ l. (BllhQW

iKn(M)(Ei\ i. pi. v. xnasn(ui(&i\ l. ui as
f co

L
<"K Ua *

I (El NN

len

^(ó\ voeg bij: van zijn stuk raken.

Vrg. ook zm (ei asn an zn iki ,in\

kh [tui asnn \ z. bij ri om z osiin \ l. z. bij on (Ei z

a<najivi\ i. pi. v. beregend l. berekend.

8 v.o. K7i tui (ïiji o (tv (Kin \ voeg bij: zie bij ui rui o nn

14 v.o. ti hu ? (tli/]\ voeg bij ajiiiznz truin\ zie ben.

f
CY

18 v.o. Knzrm\ zva. ruiazrnwin
< i

22 (Kii,i~rn\ i. pi. v. ai zin \ l. anicirn^

19 (n(Kriori(KS)(Knji\ zie bij ri (tx,i ri (ui ;kii /i\\

8 iKTKhni (L,ifi\ i. pi. v. oriamajijj\ l. nyion

BI. kol.

275 b

276

277

regel, woord.

7 rq >)^2 ^ <M ? .lO ^\ i. pi. v. : Zva. <n p Kn \

van (n (kii kii \ l. zva. tiactfnacnzs van

r> hii on aai z N\

5 (KritiJi(Kriji^ vrg. <li a5>\\

17 v.o. ij u-m cvi «J»yjf\ i. pi. v. il rn oji aai/ix mi

ITJ (£} (LI üWJj \ l. rj L77 1,1 (1511 Q\ (Kil 71 r 1 (LI

asiiji*

<HricnA<uui(Hiji\ voeg bij: zie ook rLKKi/iw

278

15

16

22 (Kn (iAjj,\ voeg bij kd jli (uui nn an/j\ zwaaij

ev.o.^^to^N ^^N

D
ikii ili mi (kiji\ zie rLiannw

en h n ei zo (ki /i\ zie

bij Tz^l^
n G)

279 a lhv.o.iKii (ei\ moet met het voorgaande (kiuzi

amzpii van plaats verwisselen; het

(Pi C) (?)
grondw. is zq.ek ïiei\ zie ben.

b 4 V.O. (KIKT)!

282

283 a

283

285 b

oamasnji* i. pi. v. aw moTn astins l. zi

onzn .zunw

13 v.o. (kn ii oji z 9\ i. pi. v. kinkers l. kinders.

5 (kii ii oji aan \ zie bij cun 11 (ui w

7 v.o. ri hu n (liz\ voeg bij: het grondw. is

/
(ïl (Lil ïl (LI Z W

2 hiiziiLin\ i. pi. v. <È7 (Eu aruijt\ l. czn tui

(ZL1/1W

13 kn (lj p voeg bij: vrg. ook zj j\\

12 V.o. arnaj}jt(Knjn\ voeg bij : Vrg. ook om aj i

(Kry*

287

288 b

289

290

291

296

ii zinz Kizi\ voeg

tuii

Vrg. ook an

10

15

13

22

23

15

(kii zji iKti (ruin \ zie o~ii doi (kii (tuin nn

O . - O ...
Kn aai, kii of kii oq za z >Kii \ zie tui kii \\

iKïi zei on asn z ann of hii ia ri asii z (Kin \ zie

OJ) (1511 NN

O o
(Kil (IJl (IU1 \

o n
L. afnaai <ea -Jiin » k; .

Of KlllCl El^l llllHl/jW

(KTKiJi rïii izin\ zie ani iji chi rui/iw

O CV ,.. ocy 7 ,ikiimï\ voeg bij: uiux\ hetz.

voeg bij: vrg. aiiia n>\\

i i ;

17 v.o. kn uc uusi) n\ voeg bij: Vrg. asn toKio/i

&h

14 v.o. hiizii\ i. pi. v. zie bij kd ld l. zie bij

achter zaï ie\ tui zn t\\ l. ki zi5 v.o. kn f j ruin W^T
zrn (Kinw
Ca —

'

:i
297 léiV.O.tKlllllEl^ZZiKOnx i. pi. V. <U111,E1,^1.K1,1

i ij ; i ~.i ? h) )
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Q . 7 O /
V. (?<7? ^E?\ £. (K-J) ,E?\\

CO ^ CO

El. kol. regel, woord.

299 b 10 v.o* £n <sn\ i.

ca

300 a 4 v.o. ooi ti ut i l<\ zie (ki ri ui i xzzw
'co ' ca

<Kiiiét\ voeg bij: vrg. kiréiwb 22

301 a 24

b 11

303 a 17

b 4

5

305 a 10

306 10

co

iikii2(Èi\ i. pi. v. hel l. het.

rt ^7? <èi (Ki aojt\ zie bij ai unutw

O a/~ a o/
o-m xrti \ L. kii xtii w

CV .

irftKnarns i.
. CV , S

l. v. zie (vn\ l. zie urtw

tntuwasn* zie xtiiw

i:y -

300

301

303

304

aai 151 i ra on i \ l. om xrn vu on n \N

co <->'t ca iJl

<Hnvn\apwtKyiji\ i. pi. v. K. I. KX. zoo ook

306 b 5.

1 5 v.o. un >) ip hu o \ voeg lij uit ia on ij op k»
7

\

z ie b ij ai vu n ut v\

bil v.o. 77 mi 2 on vi ttcnjj > voeg bij : Vrg. ai am ai 1^2

6 xnunisiis zva. anuiasii (Skr. doehitd,

een dochter, pk.).

11 v.o. <io*m i. pi. v. gelieskoosd l. geliefkoosd.

3 oixani 2. voeg bij: vrg. ook wi^w

lo v.o. tut (Kii ni \ kw. zva. am ni vm onn " ajtj oq <un

11 )\ en 7i9.o\ (van an\ en 00111).

/ a /
nn kii nrt ajt hii ^1 \ s_pr. — vu on 001 11 \

Q
zva. 37 ?_ƒ ? i- 11 \\ \ m vk jun on om un

/ o ..

^y
cm om *-n \ en 0^.1 ut ?? xm 2 am uit on am <~n

02

ai ui rt asti 2 'kj spr.V
306 19 v.o. ian-).h<c\ voeg bij: Vrg. ook a^mw

|

ui ii) \ i. pi. v. <n (ui? iriii r<u» tu \ l. 11

307

(cpi A-liu 1 1] xriri (m d

Skr.

8 v.o. an.iLimi
l
'} kw. een kalkverkooper. ver-

kooper van bereide kalk om bij de

sirih gebruikt te worden, om dit be-

drijf als een gemeen man in minach-

ting. (Kia.q ixiasiijj kts. een veegje met

den vinger, voor een weinig. — mm

(ki (ir.1 asii q iets met den top van den

vinger vegen; van iets een veegje ne-

men. — (tn tui etui nn \ iemand of ergens

met den top van den vinger iets afvegen.

308 b 3v.o.(wm) III. kw., zie aBhuw

310 a 17 i,ixc,\ achter worden /. of geworden

zijn, iels zijn (bv. demang zijn).

onder (ui (ui \ voeg bij ,-l/ï? antriiuiKii ~m oiikii\ ook

klaar-, afmaken van schoenen.

314 b 12 v.o. aanj) xsii\ voeg bij — vrg. dnvnasiiw

BI. kol

315 a

316

318

320

b

321

322 a

323 b

woord.

1 O24 axifiJi amjj\ voeg bij MD. van (Lmthnnw

3 (üri(njj\ i. pi. v. verk. I. verb.

7 (co fiti vi\ i. pi. v. gloegoe l. gloega.

18 v.o. (lci (Lnx2X%Jin\ am oki rr\\r\(uin\ zva. oiklty

(km \ (Cn am vi^1 9JI n w

22 v.o. (tn aji\ voeg bij: Vrg. cun am nn ki\ van

on mi ?an\\

11 na 15: ,7Vi/i \ zie as: x^ax-in 211^ N

31

324 a

325 b

14 v.o. 71 tut i (Bijt \ voeg bij : Vrg. at? ni ieijjw

6 v.ö.. ao./si.\ voeg bij: Zie ook bij naanjiaon^

19 (iqmi\ voeg bij: (unafimi en (uniKiaii\

iets (met zijn gedachten) nagaan, op

eiseen gissing maken, iets gissen,

bv. hoe lang of kort iels duren zal;

en zoo ook wtKixqan „..

o 7
.. O

(ut aii(ii/i/i\ voeg bij: vrg. tui miru/i\\

(uiii!Kiiihiin\ voeg bij — Vrg. ook tijt14

326 a 15

11 KYI KllfjW

o
*Q Tl VI 11 VI11 vn ri xn 101 n\ voeg bij: Vrg.

O
(unvnn

oicvmiivi Kiinw

16 (UI 11 (VI 2 11 171'2 Kil fl \ Z. bij 11X^2 71 (VI 2 Kiljl\\

16 v.o. on 15112% — voeg bij xti 11 asii 2 11 asii 2 % ojii

(Klit Of VIAl 1511211 (IS112 (VI (K1JI \ ZVa. 171

11 1711 2 77 «377 2 % (Vil (KIJ1W

O CY O O
21 v.o. feil (ün\ i. pi. v. (kiijii\327

329 a llv.o. (b/)MM

7 acy
L. (KI Uil \\

O
n (K)/}\ l. 1511 (KI. tKlfl

s

onder asnvtMMOJm en isii X5ii nn mz (Knji\ ]

1511 (Kt en 1511 (1511 11 (Kt (KljtW

330 b 20 v.o

331

1511 (KI \ Zie 1511 (El \\

o o
19 V.O. 1ïri>\g (IStlfl\ i. pi. V. 1511 0Kta5tlJI\ l. (ülljKl

1511 1W

333 b 11 asii mii\ voeg bij isii arti xti on n\ zamen

vergelijken, om te zien, wie (of wat)

het wint.

22\.0. 1511 aill\ II. i. pi. V. 111^211 15ÏI 2 1511jl\ l.

ljX^21JiM2a511JI\\

334 a

337

2 Y. O. 1511 vin \ l. vu vin w

lSv.o. il vii 211 am 2 iuii\ kn. nog maar alleen

aan de vleugels en staart veeren heb-

ei o

o y Q„ Q^ O Q
nrvt uit cei vu (ui (utm xti afin \ ut 1511 77

y
£77

,

o o q a
77 Q777 2 (TL1 1711 VYI 0511 \ en Ut 1511 77

/ %£ff 2

77 arn 2 ax.1 -Ji.xTii urt nrvi (Ei \ spr.

19 v.o. i5tiasii\ voeg bij ut asii asii (kiji\ zie

lö V.O. 0511 1511 hl\ Zie 1511 (El\\
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BI. kol.

339 b

340

341

343 a

347

regel, woord.

aaiunui,^ zie h,n aai ar» n\ l. zie aaia<m

10 v.0. aai il wi ru of aai n tui ru \ zie bij ri oji rvi w

15 v.o. [aai oe: ruji\ KW. , aai is; iri nnis KI. , zie bij

(Kii rti q \ (ui 11,1 ^un tm/i\\

-in ° 7 °
lo iasnasn(m/i\ l. aai aai tui ,i\\

b v.o. aai mi 'KT /j\ %. pi. v. ooi hm\cui aai \ .... £.

«sn unoji asn

1 ï v.o. fts/7 -nt? iui,j — «>77 nol ru ~m trui iui/}\ is een

1

2

om hm r£&arn\ l. aai hm _^* ;*rrj w

ui/j — aai urn rui ~jii rui (ui/i \

manoeuvre van vrouwen en meisjes,

om een verliefd gezigtje te zetten , door

de omgeving van de oogen in het bree-

de te rekken, waarbij dan ook de

wenkbrauwen horizontaal gespannen

worden en in een wat trillende ofundu-

lerende beweging geraken.

348

351 a

355 b

356

19

7

12 v.o.

aai in ii om \ zie om hm OjU w

O O . -. O , Q
oaioai\ i. po. v. urnojri ri aai an/)\ L om aai\ on aai Chnji\

357 a

19

O O O O o .O
aai aai omji \ en tui aai cni \ zie om rui. cm/jw

ri aainrj(ij)(hrnjj\KN. naam van een boom,

die op den Mërapi groeit, met gevlekt

en zwaar hout, dat tot wandelstok-

ken dient en door boosdoeners tot

knuppels gebruikt wordt.

asnrioji^ Ar. ^\juumJ KN - rozenkrans.

i. pi. v. ii ojii z ti ojn aan (Ul\ l.

iiojmTioaioai (ui w

onder

359 14

362 b 5

366 a 6

7

18

367 b 10

osri (ui — i. pi. v. (si (uitvis l. piaj>aji\\

aai (ui om tuiji \ zie bij ra om tuin \ i. d. Bijv

.

f) o O t.. O o O
aai n.i <rm (ui ,j\ voeg bij oji rvimn (ui ri en

fci,rLinmri/)\ zie ben.
Cd Ji

oanrLia^i^x zie (uirutui^

aai oriiui .? \ voeg bij: Vrg. tuiru(ui^\\

asri rui %ji^\ — on rui tui^\ naar toelasib

gelijken.

aai oyi(Ejin\ voeg bij: Vrg. bij (ui en om

^-ïït

370 a

371

376

12

6 v.o.

O
oairiruiTi ,Ei<hmji\ zie ori rui ri (ei arnn'W

Q Q Q Q
xsri > oaooi ^a.\ rci[aa aai ^a\ a<itaji.hm^ithn\

a
zie osri oji om ^i\\

2 osri oji om ^a\ voeg bij: Vrg. ook osyiioji

(hm ^a w

4 aai (Ei \ 2. voeg bij : ook zva. aai cm thmjj \\

l. éi^^
BI. kol. regel, woord

376 a

b

377 a 16 v.o. dsi'i<Eiiun\ achter aziajn\ l. KN.

b

10 v.o. aai (ei \ achter in (ei

1

2

ïai ei \ achter £n 07 (Ei 2tui\ l. (Èi cm q asn \\

O
y

18 05ii èi (hnjiw voeg bij aai (Ei fn (Ei (hiji\ ook

381

383

387

390

396

399 b

403

405 a

b

411 a

412 b

413

414 a

415

419

b

421 a

422 b

in allen ernst betuigen, er op zweren.

28 v.o. ti5i) (Èi(Kifi\ voeg bij— (ki tèi on ,ei thnri un

\

zie bij (Eion/iw

15 v.o. on(iaivi(En^injiji\ voeg bij: vrg. ook onan

71 IE1 -^1 rhijiw

1 aai tEi ^\ achter kennen l. riajnznnt<n

aai ei ^ uii Mj\ zie bij o<n aui ojijiw

19 v.o. aai (ei\ voeg bij ia pi,ei \ bet. ook een

zeer groot soort van hagel, die ook

voor scbroot gebruikt wordt (vrg. oji

cuiojioai ^\).

2 osri Èi oji \ zie bij rui oji w

19 v.o. aai 71 tÈi\ i. pi. v. schild — l. (rond)

schild.

16 oairai\ i. pi. v. KI. I. KD.

13 osiix5ri\ i. pi. v. una7i,ruui\ l. aai oji iui/iw

11 v.o. osn cni ruin \ i. pi. v. osii rmrun\ l. osri

«ritrvyp,

18 v.o. (ui OjTi (hiji\ voeg bij (ui ojn rn onji en (ha

thn (hiji \ zie ook bij ri <eji i 11 ru 2 \ en verg.

oji or>,aJi
}

(Hiji KN.

24 fMi/n isr\KW. Ml., zie bij luajio^w

9v.o.(hJio<iajTi\ voeg bij: Vrg. orirui^

„ q 01/ .
7

. o (V 7 - aaf-
7 v.o. (ui(rm\ 1. pi. v. of (Kithms l. of tKianw

C\J tC~ C~

9 (uiarii\ i. pi. v. thni(Kicnfn\ l. (hmiuitrrn\\

3 (ijnncrm an>/}\ achter vrg. I. «écotiw

Cy OiCY cy
3ï.o.m\ voeg bij gbioji en (èi(ui\ zie ben.

425 11

430 a

433

15 v.o. 7i(k.n\ voeg bij: zie ook (ei arm oji n\\

11 v.o. (uit) thni a\ voeg hij: vrg.ook crri ria oaup.

5 v.o. (ui Ti kti aai [i\ i. pi. v. ariithmthmj]\ l. om

b" v.o. (Kim aai /i\ 2. voeg bij ook k. van ru a\,i w

11 v.o. (uit) (ki\ voeg bij: Vrg. (uitkui en (ei

Tl^lW

(uinrt(Liiji\ i. pi. v. (uinriaji-~i\ l. (^-l nl

71 OJl _7 w

iKi^ïi\ voeg bij: Vrg. kiositiw

(moois achter berisping, l. beboeting;

achter vergrijp, l. bekeuring.

b 14 mi\ i. pi. v. (u^jklarn^iaijis l. ^
•1%^ ? C - S -
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BI. kol. regel, woord

438 a 21v.o

440 b 17

<io\ voeg Vrg. iojkkjioxiw

2. K., verb. in de spreektaal

van (O>o^\ bv. m miasnifi

ajrn asn ihi \ zie ben.

'£HW

441 7 v.o.

443 a 10 v.o.

b 5 v.o.

O
"£?

v

Liojiosnchn/i\ zva. rr
\
ajlv\\M

}

'y
Pir'

z^e ^
V) tin \\

(ki asn cm ruin \ zie bij <m. tsi ^ w

<M<M^ II- »• j0^- * ^^ lur'
°^yi

x zie

445 a 14 v.o

447 20

oSiojis — i. pi. v. ras — l. rasp.

7 .. , (Do
iuijj\ voeg bij: ook KI. van (utarm

b 16 v.o,

451 7 v.o,

456 16

459 10

461 a 11

462 4

tui oji cm n\ achter auiap\ l. of aTiirui ap\^

(in oj. het gewone woord voor a&m

asrtjj? V.).

tui trut^ III • voeg bij ; otw irui^ajn anji

\

<cm (eji asnimjjs iemand, die graag van

een ander leent.

7 o o , a a
i. pi. v. [öcioti tuijt\ l. hwar>(hnjj\\

™ :m ru W7? tq \ (in oj. benaming voor

kwade droes? V.).

tui rn nui asnji\ achter stekend — l. bran-

dend,

b 13 v.o. w««n i. pi. v. tui nuirnajis l. (uiarm

rn ,U1 w

ojfiujj\ De overeenkomst met het Ara-

bisch wettigt toevallig, C. S.

ojt(ui\ i. pi. v. meeschen l. menschen.

O •
7 O 7 O

(KI OJI <M l. pi. V. (UI (KI ^\ L. (UI Oji ^ W

(utajiasnji^ voeg bij : Vrg. ook az: ajiasnitw

tui (li tsnn\ (uioji asn(Bi^\ ook in de avond-

schemering.

tui tut asn/j\ i.pl. v. ojicki asnn\ l.cui tui asnnv\

O • 7 7
(UI 0,J1%\ l. pi. V. KI. I. K.D.

oj)(tK\KW. zva. (hji(icif)\ en zva. a7runajn\

zie bij (uiojiag:^

(uirit&i^ voeg bij: Vrg. ook 0& asn ikiiw

o . ,.. o
(Kji^i(hnyi\ zie bij uei/irnjiw

(L>i(&T-h\ voeg bij: loelligt van mtï\ CS.

tui (eji ti apj\ achter spaarzaam l. men-

schen bij zich verborgen houden;

(ui (Bi _/? oruji\ voeg bij: Vrg. ookcmt&i-Ji

ajKBivm^h (samab ar ang) zva. (ukeji

. azn nh \ (vrg. (ukejioxi om \ )

468 a 17

b 17 v.o

469 15

471 a 5

13

b 15 v.o.

472 8 v.o

474 9 v.o

478 a 15 v.o.

480 20 v.o

4 v.o

482 18 v.o

484 17 v.o

488 3

BI. kol. regel, woord.

499 a 5 rui (iTi \ voeg bij ui ;ci anji^ ,yg t

^ de ben.

504 10

1G

505 b 1

11

12

506 3

507 a 8

508 20

b 16

509 a 21

(ki (ci asnji\ achter een— l. soort van kever

,

O Q O Q O O Q-
(uictnasrip ion oti aai \ enz. zva. cmop\

enz. — (Kn iti 07i asnji\ van een kind van 5

of 6 jaar als het hatelijk (vatbaar voor

wraakgevoel? pk.) wordt; stekelig,

borstelig van de manen van een paard.

n o o o o , , ...,— um oti asn n\ oTiri trnji oti osiiji\ hatelijk,

scherp , vinnig, onvriendelijk v. iemands

uiterlijk of woorden, óii (ki/j (S asiyi\

onbevallig , G. — (KniuioTiasnaa^ wrok,

, . O o
^

veete. 11 oji z asn (un (ki on asii on/j\ een vee-

te te koelen hebben, pk. — (ün asn ihi/j\

amxp &zi <taji\ voorwerp van iemands

haat, afkeer.

. . 7 O . . 7 O . .

(Kj(Kl\ l. pi. V. !hm(KJI(Kl\ l. (UU (Kfj (Kl W

(k-j(k.i\ i. pi. v. oji ah(Kii\ l. (UIik/iojjw

» achter ook— l. als Wangsallan.

!ïi(Kjizam\ voeg bij: vrg. tun crriw

oji cm ^\ zie (ui(K)cmqw

ri (Kti z cm tti cm \ i.pl. v. genezen /. generen.

-n ui rj cm ;isnji \ voeg bij : vrg. cm om asnn

en Ti izin ri cm asnn\ iets meteen Sèng-

gèt zoeken te bereiken of naar zich

toe te halen
; fig. iets zoeken te bereiken.

I.
.O .

7 * O
v.o. rui cm (£jiji\ i. pi. v. oji (E/t cm oji n\ i. (Kitaui

Oom (Ei/jw

b 18 v.o. ottfl au xrnn\ i. pi. v. L ^ ij;*.

511 a 13 <ri:V)zq\ achter ojnri(uiz^\ l. ook wel

nri (Eiz ^w

b 23
O

(ui <n uu nut ruim oni \ — i. pi. v. asn run
i 6 O ^

CJl

l. (un arm asn
CJl Co

513 3 v.o. mi xpn hiijj\ voeg bij: Vrg. ook oji oji (kh n 3.

514 a 7
01)

515

519

520 b

12

21

voeg bij a7nmjid)i\ verklaring

van !tio7nzasn(ui\ dus ajioa\ misschien

zva. kring, ring? CS.
O / 7..
futm\ voeg bij: vrg. ttsrajiniw

(ti(m<7ui\ voeg bij: (&icm7ui\ zie ben.

13 v.o. ow?\ voeg bij mi mim 'oti ckiji\ plaats

waar de wasscher het linnengoed klopt.

7 oji ti <> ^ achter zien l. of bezien.

3 v.o. (,uiasnjj\ achter on iTn zasii,i\ l. en o/icem
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BI. kol. regel, woord.

522 b 7 v.o. &n-ncnjiji\ i. pi. ™A" l-

o
mtruijiw

523 loven aan de pagina i. pi. v. rui rt (En ojli \ l.

o n
rui tt (eji (Ubi \ en even zoo r. o.

527 a 7 i£»A7j.t?> — i. pi. v. asn(Hjafn\ l. asn

a
on (hm nn w

b 5 aüiani(Kin\ — i. pi. v. (ui asn om <ïji n\ l.

Q .

oji asn om iwv

15 v.o. ajiamitJin\ voeg bij asn tijiam(KJiji\K'N. zva.

Oom oji om ckj! _b» annw

529 4 v.o. ii asn axi \ voeg bij oi asiaxi\ .&'<? oo/fc ben.

530 a 11 v.o. (uiaxion\ i. pi. v. ce,ui^i ^A.asiaui\ l. ieji

(KI ~Ji OSI OUI \\

i(io orui n\ is KN., zie

Q

CV
OJ]\\531 b 10

532 a 15 aJMuiashjis i.pl.v. aKmom\ l. a^nriom

533 b boven aan de pagina moet staan: ajiasnw

534 a 16 v.o. iv^asn^ i. pi. v. ^oruim^OO Om (ï) thm \ l. 0S1 OKI
<r^l HSL

OG)
536 11 v.o. tui asn \ i. pi. v. oi asm asn oi om \ l. oi asn z

asn ai om w

537 b 10 v.o. (uioji^\ i, pl.v. aso(ui(Knyanji\ l. ajicuiojj,^

(Uil (H1J>\\

538 a lBv.o. aji(Koaxi\ voeg bij: zie ook (eikkjjoxi\ ben.

539 1 v.o. (Ui(uiajui\ schrap: asnasioAJiw

540 7 v.o. ojkui\ voeg bij (Ejkui\ zie ook ben.

b 4 v.o. (ui ui om \ i. pi. v. a,JKUi(un\ l. tuiasiojnw

541 a 20 (ui ijl» asna\ voeg bij : Vrg. ook on (en z asnjw

10 v.o. (U)(U)av)j)\ voeg bij aui asn aru)ji\ zie ben.

b 1 asn .*j> aruin\ voeg bij achter oji (eji ui arui n :

oji amaji aui\ naam van een van de zang-

wijzen die tengahan genoemd worden.

o
auin\Tsrw. zva. asnasns>\ en asniEii^w

asn (cjyitxs: arui aj\^\ spr.

20 v.o. achter l. of éi

544 a 1 ajiononji of tui trui cïn ao iï\ zie ten on annw

547 b 19 v.o. (uicmiam\ l. tui rui \crti\\

548 a 21 v.o. ajiarui\ voeg bij: zie ook ojioinmiuiw

b 12 v.o. asn oio 2. i. pi. v. asnn>i\ l. amnnw

549 a 23 ajiajiasnn\ Ar. gij., waphdt, iemands

overlijden, dood {vrg. asia^aruijj).

552 2 (uia^amji\ voeg bij: vrg. a^asnq en r.

11 vrg. omoKasn ^w

559 a boven aan de pagina i. pi. v. huiojioisianjj\ l.

O" O TA
(ui oji <rui ann \ zoo OOK 1\ 4.

561 20 arui asn ieji %\ voeg bij: Vrg. ook an^amw

BI. kol. regel.

561 a 10 v.o

562 b 3 v.o

563 a 21

565 b 23 v.o

woord.

ouiann\ i. pi. v. crnosi\ l. oiyo^Jiw

G)
ouiasm\ voeg bij: ook om asm w

° f Q
7 o 7 o O

trui ion \ i. pi. v. arui asm oji n\ l. ouklui asinw

iaji<rrtiomn\ i. pi. v. asiasmomn\ l. au
OJ Ul c '^ OJ UI n^

OJ

566 a 4 v.o. arm asm\ i. pi. v. (Kncrrn trui asm
12

b 1 v.o.

569 a II v.o.

b 15

570 a 20 v.o.

571 15

b 8 v.o.

572 a 16 v.o.

13 v.o.

b 9

574 5

20

575 5

b 11 v.o.

578 a 15

aijiasm

OX1 asm om

7
Cl

L. (tui uu om mn orn n w
a- >\ ei- ui

rn/)\ ^. pi. v. (tui asm om asm orn /i\UI I
oi- <r\^ ^ UI

o
cm om r7momn\\
01- "V Oh UI

i. pi. v. <uyM> l. w

l. (ui om i

°ur

arm rrj \ i. pi. v. asyoi irm anji \ l. asyoi cm onjj w

rnirui<nnr)\ l. gamëlaiimelodie.

oioruirini ?\ — i. pi. v. o,ii ri rui onm ^ asn

o y
on arui asm on ~rn /E/1 asnn l. om on aui oi^n^
K O S

asn on arui asm an ^m^ (Ei asnp^

aruniomjj\ voeg bij : Vrg. ook zoi <~ri omjiw

°U
o

Q a
ii u ii asi arui asijV^

Q Q , O Q , O Q
(tumnom/j\ i. pi. v. (Uinr\amn\ i. (Ejin^i

b 12

582 15 v.o

585 17

586 20

587 a 18

588 3

589 13

591 14 v.o.

592 17

"vul*

aruini asiji\ i. pi. v. ajion.o^n ajijt\ l.osioui

ti asnnw

aui^n ajifj\ i.pl. v. osiouinn asi^ji ann\ l. oji

axino oji ^lanjiw

arui om \ i. pi. v. van een een l. vaneen.

onruizoini\ voeg bij: Vrg. ook ria.j)2(ri^h\\

S O
oi arui z in om z \ KN. zva. omoicmizw —

(ti apz oi om z\ zva. asunmmz\ vrg. oi asiz

oiomz\\

artoom^A\ asiom ^t,\ ook 2. kn. vermi-

celli (vrg. (Bii)

£?&{&^ N zie
rS-K^^

arui mi asiij)\ voeg 1

: (En onj asn asn
'3!-f

ben.

oi arm oi (ui (kiji\ voeg bij (E/1 ri arui oi oji ojin\

zie ben.

orui(ui\ voeg bij: Vrg. ook a^ancmzw

oruiaruix i. pi. v. asi (Ei -jj\ l. asi (Ei siw

il hui oi arm ^ \ voeg bij (ti ti n a^ ,yli q\z. ben.

7 O
a\fiarLi\ verte, van ojioljouiw

arui oji on n\ — o^i arm ajian n\ KN. vijf-eil-

dertig. cki (tui cm on (hi\ vijf-en-dertig

dagen (van de kraam eener vrouw of

van den leeftijd van een kind ge-

zegd}. — asm lui aso thQ\ een offerande
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doen voor een kind op den 35
s en

dag na zijn geboorte.

rui ajj asnn\ i.jol. v. verg,ijpen l. vergrijpen.

nru: om oain \ l. rui aso tain w

rui (ei (is)i/i \ voeg bij : Vrg. uzri opi i w

(nji(EjïMjt\ — 2. leêren blaasbalg, zoo-

als die van de goudsmeden (vrg. (un, tan

rnimn). (int&iQ^i^a met zulk een blaas-
ca UI' "K è

balg werken, wind maken, een vuur

aanblazen.

o . 7 a o -.

(ïli ieh ~ji axi n \ i. pi. v. azn ».' 1 1 asiin\ l. om

o
ihit asnnw

593 a 17

601 22

b 20

602 a 7

603 9

604 23v.o.

11 v.o.

609 b 2

luuri tu ~jiz\ i. '. V. tun\ l. (bn\\

O o
ruiri(si\ voeg bij; v e. paard, firn mi ik

on (&i (n !hn\ zacbt in de bek.

612 ]1

(m<rnmyi\ let. nietjuist verstomd staau,

maar door iets zoo getroffen, dat bet

denkvermogen belemmerd wordt en men

veelal sprakeloos blijft kijken of sta-

ren, en dus zva. het Lat. stupor en

stupere. Men zegt ook oparrtmnns het

KI. is ^l^n^JI of knx^a^anjis (ij a^

a<1 -J
ll

!€:

l
a
PJI^

en <E
%
â \\'iPji s en verwant

met mtciihn/iw

<ria\ is ook de grondv. van iuri(n/i\ —
rui rui \ eig. dat doen wat men doet

om tegen te bouden , nam. dieven, roo-

vers en kwaadwilligen (vrg. rurtKun

trui (tn). — (uiutrui en ajiauiarLi<ciiK)n\

komt in een oud stuk uit Bantam voor

in den zin van strafbedreiging, eig.

middel om tegen te houden of te weer-

houden.

O
om (rui rti rn (Kin \ in den

zin van aai rnajii tui rui ru tui an/i \ of

zva. (kïi nnsn tui _? (huj of aai tui iasn tui ^i

613 a 6

615 b 22 v.o.

617 23 v.o.

621 22

622 8

10

3 v.o.

rui\ 2. i. . v. verk. I. verb.il \ 2. i. pi

(rui (Un iu^\ i. pi. v. KW. I. kd.

-'O 7 .. 7 o O
rui cui (u/i \ voeg bij : ook cu uk tuii cmn \ gen.

(u (tin (isnji\ i. pi. v. (ejiojii asn ann\ l. cu

tri(Ud(un\ i. pi. v. orn ri mn rui \ l.

mi asYKruiw

rj (UdfrjajnxKW. zva. ai tu 2 rj op rui n\\

W 1 ^9 a
^yi °f <u> <&> v *a wjj \

BI. kol. regel, woord.

624 a 21 v.o. Liihqusnw — tu [iuri om ^ji moï asm on n\

hetz.

Cl

(u i (uri (Kii _# <ki asri \ PK.

625 1v.o.m'cwi\ voeg bij:

b 10 v.o. (Li (cm on \ zva. ar.iKum an\ zie bij

627 a 7 (L'iuni,Ki/)\ n-.irrma.iin eyi lenazmrji ^n\
(jb, Ut r% Ui ( i

zie bij a<JKKJin^

630 Oboven aan de pagina i. pi. v. (uiKiaJin\ l. <u

Oma

20 anj\ i. pi. v. den l. der.

631 b 17 v.o. ri tu rim/n (Krijs i. pi. v. pisanstruik l.

00

pisangstruik.

O 7 Örinmajis l. (uoiniuw
00 00

633 a

636 16 (UKriapiaihins voeg bij (tjicrrituiionmrm

ruin\ spr.

639 b 14 v.o. oji trji(ui (Kins zie cuoji^w

640 a 14 aji(Knruin\ i. pi. v. eeen l. een.

643 14 (ui<rinit\ i.pl. v. (uriiüi tuin\ l. ajria.\ji (Uinw

645 b 14 v.o. (ajïtfi/\ KW. zva. ajn tui (Ki .^mxnaaji (Skr.

prdni, levend, ademend, een levend

wezen), a^-ai omiioji (ki\ voor ajiruKKi

(uiiKin\ Manik-Maja III, 1.

646 21 itui(Ki\ zie bij ii&kkkciw

2 v.o. (uirnnricKi ^\ — i&xrin^KKi^ bet. ook een

bevel geven.

647 a 20 \. o. i tu on ojiji\ zie bij [/enrna-jinw

649 12 v.o. ri (ui^i(Krin\ voeg bij- Vrg. on cu op (Hun

O
en (uapiKiinw

650 b 17 (tui ini.li \ voeg bij: Skr. duidelijk, open-

baar. C. S.

o/

\iKrin\ zva. itunojui^iinw657 3

658 a Sv.o. (ui(&i\ — (u'ïèi;&i\ het hebben van goede

genegenheid
;

gunstige meewarigheid.

661 17 (L,in-iaznn\ voeg

O
miji en gew.

ixii min of a^ (ik rui .Kun \ KI. , en r.

19 achter tu <eji no rm \ l. KN., njnccm
co &l

o j. O o
oxn (kïi oj (uu aztn okoui ikii \ KI

.

,

b 15 v.o. (u^riicri(Vi\ voeg bij (utumiojriajiw

662 a 21 ioji\ i. pi. v. dsor l. door.

663 b 14 o/l
K
(èi z mi oxji n\ l. oi iiüizoai ruinw

16 i. pi. v. ri i(U 2 mi oion\ l. nri uêizarri tnonw

8v.o.rji(uiri9Siaj}/i\ i.pl. v. <ri [teizon (cizaJin\ l.

664

b 15

(riueJinn (UiojinW

i(ucm\ — voeg bij i(u<m\ zie ben.

kji(KrijY\ moet hier staan; zie de volg. kol.
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665 b 21 (n ti^i z (hrnjt\ voeg bij: zie ook bij Eiriaaiz

667

669

670

671

18 v.o. (uihti lu*/}^ uuiam(run\ zie tui hii (tvijjw

4 mi ciq na (Hij)\ zva. ruri xntip (hij)\\

het tweede tm
\c~

10 v.o. (uuuuji\ i. pi. v.

rn asii \ l. !K~n tui rn ah w

5 ajlU5ll\ l. pi. V. (Ul(El(lóil\ l. (UKUKVnW

12 (ui (hu \ achter oei .irc .? ajn \ l. tn icm &a <k l\\rn vin tui va

677 b 11 v.o. (ui(ki?\ i. pi. v. tui (uimm ^ (un Min\ l. oji

o
(uiain?(un (hi/i\\

CJ ^ ^

'

678 a 10 cm (ki vnji\ voeg bij: allezins.

679 b 15 <ri (ui vi (ki z vnias voeg bij: Vrg. (ijuniKoz

681 a 17
Cl O Q

683 b 7 v.o. oji rvi\ II. voeg bij: Vrg. ook nunoèm-cEn

686 a 4 v.o. (ui rn apn z \ voeg bij (ei rn irhi z \ zie ook ben
'K « O
— tuin vim ui ri(hm\ zie ben.

*K » Oh- '

V, OA O O r.. O
O <©4 mi hui (Hl (Hl n\ zie bij rui ruim n \\

onder iui(n(Hij]ZiHiij\ grondv. v. iei nri ckuiz unjiw

O • • ... O
tui trui arn \ zie bij (Si luiarriw

mi rui \ voeg bij : iei nvi \ zie ben.

687 a 23

b 2

(Li^nasii/j\ i. pi. v. zie bij tuinn asiin\ l.

7 .. q o
zie bij (en ti asnjw

(ui (u\ arn q of (ui arn % \ zie bij (Bi (urani .? w

rn (ui <n rnji z asnji \ voeg bij : Vrg. rncuirn vr\z

690 b 20 v.o. tui rn (kji \ en (ui n (ki nn aoji \ zie bij ei ri iki w

688 9

689 a 16

UI rn iU] \

692 a 13

22

b 10

20

oji tui aai/i of

tun/iw

tui rui (ui (uiiji\ zie bij (Ei oji

L
!ül

(uiaji\ zie >&i(ui\\

(UI (£1 ^,1 \ (El (El —1 ui \ Zie OOk (El rru

Q„ Q ,

(Ei~~i(ci\ ben.

'i\ bet. ook zich(ui(ui(Ei\ — (Eitur/Ei\ oet. ook zien op-

blazen, zich door uitdijing uitzetten.

693 a 20 rn(uizii!uizasnn\ — v^ wzrnapz iisrujx zie

ook ieo rn trui z rn op z (unji \ ben.

699 b boven aan de pagina moet staan: tuvijiw

704 a staat boven aan de pagina: (uian?\ 1.xjiojui^\

705 b 12 rnajiz(Ubi\ voeg bij il ei z ojli rn iei z tuin \ en

(n(EIZrnaM\Zrri(E1Z<ri 0AJI Z\ Z. bij 11 (El Z ft/W W

«ni 't k O q -7 O Cl i O o
711 15 V.O. (Ultip (ruijj\ i. pi. V. (UI >ip :rui (HyiX l. (UI Cl

712 a 11 rn (vi z rn op z iruin\ voeg bij: ofrnuuzrnapz

orvy, —ij^zrrfapzi?^

BI. kol.

712 a

713

715 b

719

721

722 a

725 b

727

734 a

735

741

743 b

regel, woord.

ïoy.o.(uii
t
)V}'Hii

/
i\ zie bij ei ui uunnnw

2 v.o. (ui\ zie bij eiei^Liw

19 V.O. (UI (Cl (H1JI\ i. pi. V. (El (El (Ui (Hl (Hljl - l. (UI

(El (UI (Hl (hl/j \\

O Q , O O
mi (Ui (isnn\ l. (UKUituniw

(ij)(un\ i. pi. v. dy l. bij.

2f>

on 7 .. o o . z
a.jini\ voeg bij (Eicrrn^n\ zie ben.

on /o ft
7

o
(ui (Ki rru/i\ (unUirn ,ki .iLi/i\ l. n.oi (ui viae\

n • ei o UJ
cun mn (ki onan\ zie xci (ki (ruin \ niet te vin-

den.

O c O
rui (K'i truijp zie (iJ)(K]jusn\\

(UJicnjijix zie bij iei kh ilijiw

dj) (ei ivij) KN. naam van een spel met

steenen balletjes, door die gedurig op

te gooijen en weer op te vangen; zulk

een steenen balletje; dat spel spelen.

a^ W
iS i^zr)vnnz\ zie iii^znm^zwr

/
L
^ 1^'T

11 cuzmq\ 2. Vrg. {&iimrrv%\ en beide wor-

den gebruikt voor den Ar. regtsterm

g asb.

748 23 v.o. (>sra5ri\ zie bij ièurpnusiiw

750 a 16 (t^(urasnji\ voeg bij: of ook met den

duim en den top van den eersten vin-

ger, zoodat het zeer doet. Vrg. ook

cmLvuji*

9 (ik rui &o \ voeg bij: zie ook arn ;axi\\

10 v.o. i?c (rui (ui (unj\ voeg bij (un uïn 11 .i
,
mi asnji

of vnrucni (ui(isun\ Zie ook bij irm uui

I (uzricmi\ voeg bij kampioen. — (umvm

753

766

769 b

777

788 a

V
(in \ iemand tot kampioen dienen.

18 v.o. u^ip(uii(ur>n\ i. pi. v. uivurnrn w asnj^

L (uriiuiiKrimiiasn/iw

22 rnihivHi/}\ achter de woorden: en dus

den. . . . l. ? C. S.

20 v.o. (nj)i)Eiajri(Hi/)\ spelen, zich met iets ver-

maken.
CY

V)l n OJI

797 a

b

817

818 a

iiziiHi.uij^ speelgoed,

b 7 v.o. Eirri(uii(Ki\ i. pi. v. zie »<n<n,«sm\ l.zie

iHH 11 (C71 z \\

17 Eiorn iisna\ zie Mj*^ v l- £? V\ (uiij)\ ? C. S.

17 Èio)ii\ i. pi. v. niibirtJi\ l. hiutiiiiiw

14 (Uil (El (lllfl \ zie (Cl (El (ruijiw

4 (EirKi(Hiiji\ Holl. muziek. — eickkhii^

(hi/i\ muzikant.
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819 b 10 f&irjrruiajis of rn^aoi\ is KN. ontrouw

aan zijn woord of belofte (Skr. mlet-

tjha, een barbaar, iemand die ge-

brekkig de taal spreekt, misdadiger,

dief, pk.). — nrj /zo oj) iki\ iemand te-

leurstellen door ontrouw aan zijn woord

of belofte, aa w tui tij> ao "> pass.

831 10 T.o. lEnap op oijiji\ zie bij op op ruin \ aldaar

niet te vinden.

i. pi. v. allen maar l. alleen maar.832 a 23

833 21

852 6

T
(Bi icj. tm \ — i. pi. v. asn k /; cuiji^ L. asn un

ruji ? C. S.

ain ""n ? \ 1 . Voeg bij : ani i&i T7 ^ of am

ira^KW. zva. cm ga aai cm n\ crriaiiaxi\

n / '

* n i

(iK(BJtcrn\ am tEi w on rsi^n^s KN. veel

,

in menigte, krielen van menschen of

beesten.

b 3 i nrntLTi on \ voeg bij: oficm^am'Hiw

853 a 16v.o. rnoaasis verb ast. v. Port. gobernador.

868 15 crnoji\ Ml. KN. bet tandvleesch, kevel.

— <rnmajtaaji\ wat naar een kevel

gelijkt, nl. de schuins afloopende zij-

de aan de snee van een be:tel , schaaf-

ijzer of liniaal.

v.o. crn icj m/j\ i. pi. v. ctiicmajjcmp l. cm

(tg (wj, crnj\\

878 b

911

912

2
O

on am ? \ voeg bij : 2. zva *rw n am z ? in

CY
ai ten zruin&s diverse plaatsnamen,

vrg. ai am z n.i ri cnn z ^ C. S

12 v.o. ri amzaoj)\ voeg bij: 2

<Ki[i^ in diverse plcatsnamen als

axi (ai(EAjt\ — xriam\ enz. C. S.

va. sxn on xm z

9
923 a 14

BI. kol. regel, woord.

CU
a^amthiiiuiieï

923

927

en o/j (hnjjt (htj)\ C. S.

13 xmtmn~unji\ voeg bij: Wangsallan: rui

ru) tun io h n in ntn on o-nn
N\CT Cd tJI

tas» =z amma~j\ C. S.

17 v.o. ar» -n\ l. blaauw.

'^

T
o

940 b 9

19 v.o. oti;\ voeg bij: om^ (voor iun <&i

on ca

ni ?) en run ièj) im no ^ \ met een volg.

complement : voor loon (iets doen), pk.

[Knon am ojhi (nijp voeg bij: het grondw.

<nmntiam^\ bet. volg. ww. babbelach-

tig
, wanneer men van dingen spreekt

,

die niet behooren verteld te worden;

en — <Hi7{xrnrn ama.il) (Kin (zie boven) te

942

945

babbelachtig (misschien wel door bab-

belachtigheid zich verraden; volg. pk.

zva. te erg, 't loopt in 't honderd, bv.

Babad Padjadjaran 1 , bl. 79 en 89).

de am <n a.7) z am /)\\Ty amon ozxo^

3 v.o. amonixnz <H
^J)^

v0e9 bij ^en Oj?ri ar» z arn/j >

W. P. 403.

i8 a 20 v.o. am Kiir) aji z (Hin\ hetz. als ojiIV ^1'
zie b

949 b V.O. am ,an

n\ zie oij am ojjw

i\ voeg bij cm oji am [aa of

\**\ B. S. C. S.

965 a 14

991 b 19 v.o.

am ?; ru z imi \ — am (ZJinotixnam z umi \ ook

iemand onderhouden, de kost geven.

JJ77 am ruivys - ajnon*e? cm xvin en amVA
in (En ii arn arn arv)j)\ ook op weg aanran-

den, pk.

992

1001

KI.am asn \ voeg bij : am cku

ama?)\ ook naam van de negara Pra-

balingga.

1
dWj\ voeg bij: Wangsallan : asn asn oji 1027 IIv.o.öièj^tjot)^ hetz. als rptEit^jinrnn
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